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ВСТУП 

Серед багаТhОХ СКІJадових nроблеми <сукраінський національно

визпольний рух у 1921-1991 роках11 тема руху Опору в радинській Україні у 
1921-1939 роках є найменш дослідженою і найбільш сКІJадною. По суті, за 

винятком nраць Ю. Шаnовала [1-4], Ю. Шаnовала та В. Присrайка [S-7], 
Ю. Шаnовала та В. Зоnоmрьова [8], а також робіт С. Білоконя [9], І. Біласа 

[10], Д. Солонея [11], Г. Костюка [12], І. Винниченка [ІЗ], які хоч і не присвя
чені безnосередньо темі руху Опору, та все ж містять унікальні архівні мате

ріали та висновки на їхній основі, що дають змогу сrавити і досліджувати в 

сучасній історіографії проблему руху Опору в радянській Украіні у міжноси

ний період. Інші автори, зокрема, С. Кульчицький [ 14], О. Бойко [ 15], у своіх 
узагальнюючих працях лише nобіжно торкаютьс• цього nитання. 

Тому перед дослілинками постають непрості завдання розробки термі

нологічного anapary руху Опору, о6Ірунrування його хронологічних рамок, 
з'ясування суті національної ІЮЛітики більшовицької nартії, зокрема щодо 

Украіни, висвітлення іСІОрико-nравових асnектів nроголошення і встанов

лення радинеької вnади в Україні. 

Особливої уваги потребує дослідження питань, пов'язаних із продов

женням збройного Опору українського сеnянетва у 20-30-х рр., участі в русі 
Опору українськоі інтелігенції, духовенства, робіn~ицтва, оnозиційних на

Сlроів у середовищі nартійних, комсомольських rn військових кадрів УСРР. 
Необхідно також: під кутом зору руху Опору проаналізувати причини і 

насJІідки українізації, визначити місце і роль у ньому такого своєрідного 

явища JІ.к український націонал-комунізм. 

Розширення джерельної бази й детального аналізу вимагають nитання 

зв'язків УВО rn ОУН із середовишем руху Опору в раn.янській Україні, нама-
- - - -

гання останнІх поширити свою ДІяльнІсть на що територІю. 

Нового осмисnеннJІ і трак1ування оотребують nолітичні nроцеси в 

20-30-і роки в Україні, передовсім у плані з'ясування об'єктивності щодо 

них версій радянських спецслужб, української історіографії в еміграції та 

українськоі рад~~нськоі історіографії. Нинішня nолітична ситуація і розвиток 

історичної науки даюn. можливість реально оuінити організацінний стан ру

ху Опору й рівень його фабрикації та фальсифікації тоталітарним режимом. 

Рух Опору в радянській Україні у 1921-1939 рр. був першою сКІJадовою 
частнною украінського національно-визво.льноrо руху, який тривав із часу 

поразки Друrої }'Країнської національної революuії наприкінці 1920 року та 
безуспішних спроб повалити радянську владу під час так званоrо Листопадо

вого рейду 1921 року і до проголошення незалежності України у серпні 1991 
року. 

Враховуючи той факт, що в досnіlІ.Жуваний період так і не було 

розв'язане українське питаншr, mбто не створено украінської незалежної со-



борної держави, національно-визвольний рух слід розглядати nід кутом зору: 

І ) процесу теоретичного об rрунту вання ідеї незалеж ності У країни; 
2) створеНІІЯ і діяльності культурно-nросвітніх, економічних товариств, сnор

тивно-військових структур та, врешті, nолітичних організа11ій і nартій; 

3) мир11их (nарламентських) та збройних форм боротьби за Українську Само
стійну Соборну Державу. 

Дослілження 11их nроблем дає змогу ствердно відnовісти на заnитання, 
чи існував рух Опору в радянській УкраїІІі. Так, існував! Причому uей nроцес 

був фактич1ю безnерервним (nерманентним). Він набирав різних форм: від 
nасив1юго Опору режимові, існування оnозиційних настроїв у національних 

середовищах усіх верств населення і через діяльність легальних та наnівлега
льних товариств, нелегальних організаІtій до збройного Опору тоталітарному 

режимові. 

Тому сnраведливо заз11ачає І. Білас: «Серед нез'ясованих наукових nро

блем nостає й така, як сnротив української 11ації реnресіям окуnаційних ре

жимів. Сnраведливо nоклавши основну відnовідальність за злочини на дер
жаву, ми все ж надто категоричні у твердженнях про загальну nокірність на

селення, його необізнаність, казенне однодумство. Навряд чи варто зводити 
різноманітність течій сусnільного життя навіть цього надзвичайно скрутного 

часу тільки до широкомовних камnаній на nідтримку вироків nроти «ворогів 
ІІароду». Таке сnрощення історичної реальності не тільки залишає без відnо

віді чимало суттєвих заnитань, воно глибоко несnраведливе щодо nам'яті 

тих, хто, як тільки міг, чинив опір Таке сnрощення, по суті, nозбавляє нас 

дуже важливої моральноУ оnори, змізернює нашу демократичну культуру, 

nідмурки якої завжди nідтримувалися nрикладом та самоnожертвою людей, 

котрі за найважчих часів знаходили сили жити по совісті» [10: 19-20]. 
До nозитивІюї відnовіді на nитаІІНЯ про рух Опору в радянській Україні 

схиляється відомий дослідник цих nроблем Ю. Шаnовал: «Протягом усієї до

би комуністи•tного nанування в Україні завжди були патріоти, які чинили 

сnротив (латентний або відвертий) режимові, вбачали nерсnективу України в 
більшій орієнтації на Захід і nрагли створити не декларативну, а nовноцінну 

У кра їнс ьку державу» [ 4:24]. 
Ві11 же наголошує: «документи свідчать, що сnротив комуністичному 

режимові в Україні тривав увесь час, nоки той режим іс11ував. Украї1щі 11е 

були безмовними жертвами, і надзвичайно важливо 'ІВ..:рнути увагу на досяг

неІІІІЯ руху Опору більшовизму» [ 4:4 І 7]. 
У той же час необхідно порушити над·tвичайно важливу nроблему, яку 

об'єктивно й реально не досліджував 11іхто: чому українці йшли ІІа службу 

комунісТИ'ІНОМУ режимові? Чи може УСРР УРСР вважатися їхньою RітЧИ'І
Іюю? Очевидно, що відnовідІ. ІІа ці та інші ·1аnитання, може, хоча б •tа~"І ~~ню, 

пояснити, чому існувалLІ ОПl!"ІИІІія та рух Опору в радянській Україні. 
Не ме11ш важливим у цІ.ому nлані є дослідження nроІІММІЮ· 

теоретичних nогляд і в ТLІ nракти •t ної ді ял ьності б іл ьшо ви цької ІІаІ1І'ІІ ІІІt1дО 
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національного nитання взагалі, й українського nитання зокрема. Із цим не

розривно nов' язана необх їдність в ис вітлення істори ко- npaвoR их аспекті в 

nроголошення і встановлення радянської влади в Україні. 

Наукове дослідження цих nитань є надзвичайно важливим для з'ясування 

істинних причин руху Опору в радянській Україні 1921-1939 рр. та й взагалі 
українського національно-визвольного руху в радянський nеріод. Що зумовило 

цей рух? Чому він тривав фактично до проголошення незалежності у 

1991 році? 
Очевидно, основною причиною була невирішеність у nовному обсязі 

українського nитання, територіальна розчленованість та загарбання українсь

ких земель іноземними державами (Польщею, Румунією, ЧехослоRаччиною), 

відсутність повноцінної незалежної української держави у складі СРСР. 

Адже декларативна українська державність у формі УСРР-УРСР лише 

формально розв'язувала українську nроблему, а подальша фактична антиук

раїнська політика більшовицької партії сприяла антирадянським настроям. 

nородила виникнення опозиції та руху Опору в радянській Україні у міжво-

єнний перюд. 

Щоб висвітлити ці складні процеси, які, до того ж, відбувалися в умовах 

формування і посилення тоталітарного режиму, необхідно принаймні стисло 

проаналізувати національну програму й реальну nолітику більшовицької пар

тії та з'ясувати, шо ж насnравді являла собою за національним складом 

КП(б)У, якими були історико-правові nідстави проголошення та форми й за

соби встановлення радянської влади. 

Очевидно, що в основі антиукраїнської політики більшовицької партії 

лежали теоретичні висновки К. Маркса та Ф. Енгельса, які у своїх nрацях, 
приділивши nевну увагу Україні, nри цьому доводили, що українство не зда

тне до власного державот!Іорення, приречене на зникнення і віддавали пере

вагу серед слов'ян росіянам і полякам. 

Виникнувши на зламі ХІХ і ХХ ст. і діючи в умовах багатонаціональної 
Російської імnерії, більшовицька партія змушена була виробити своє став
лення до національного питання, свою національну nрограму. Суть П' поляга

ла в тому, шо більшовики з часу виникнення були nрихильниками єдиної 

централізованої держави та єдиної централізованої партії, тому їхнє ставлен

ня до національного питання диктувалося цією стратегічною установкою, а 

1евні особливості, деякі корективи цієї генеральної лінії, були лише тактич

ним ходом, якій мав забезпечити реалізацію стратегічної мети. 

Тому В. Ленін і його партія вели заnеклу і нещадну боротьбу із соціал

демократичними рухами і партіями неросійських народів, зокрема українсь

кими. Як зазна•Іає Г. Костюк: « ... здавалося б, шо. визнаючи програмове гасло 
«nраво націй на самовизначення, аж до відокремлення>~, визнаючи силу і зна

чення революційно-визвольних рухів у боротьбі з самодержавством, не мож

на було не визнавати права, принаймні за всіма соціал-демократичними nар

тіями поневолених народів, репрезентувати й очолювати ці рухи. Але росШ-
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ська соціал-демократія, а зокрема більшовики, гостро заnеречливо і нетерпи

мо nоставилися не тільки до всіх соціалістичних nартій узагалі, але й в nершу 

чергу до сnоріднених ідеологічно і nрограмово соціал-демократичних nартій 

неросійських народів» [12:34]. 
Але nолітичні реалії примушували більшовиків nевним чином рахува

тися з украікським національно-визвольним рухом, який посилюнався з кож

ним роком, особливо після розпаду Російсько! імперіі в результаті Лютневоі 

революціі 1917 року. Адже національне питання в uей період стало одним з 
основних на терснах колишньоі Російсько! імперії, в тому числі в Украіні. 

І тут особливо виразно проявилась вся суперечливість, nодвійність, 

зрештою. демагогічність і фальшивість більшовицькоі nрограми з національ

ного nитання. Будучи прихильниками не тільки централізованих і великих 

держав. більшовики фактично стояли за збереження єдності Російсько! імnе

рії. яка в 1922 році отримає назву СРС:Р. Тому й доводилося вдаватися до 
словесноі еквілібристики на зразок: 11Право націй на самовизначення і відо

кремлення не слід змішувати з доцільністю відокремлення; ми не nрихильни

ки дрібних ,'tСржав, ми, більшовики, не nідтримуємо сепаратистських тенден

цій, ми ведемо агітацію не за відокремлення, а тільки за право на відокрем

,,ення;ІІідтримувати украінців нам не доводиться, бо для nролетаріату цей 

рух не корисний». 

Із nриходом до влади більшовицька партія таїІлідер В. Ленін вимушені 

були шукати нового теоретичного обrруІПування між 1шравом націй на само

визначення аж до державного відокремлення» і намаганнями створити F.дину 

центрапізовану державу в рамках територіі колишньої Російської імnерії. Ще 
в дореволюційних працях В. Ленін неодноразово твердив, що національно

визвольні рухи у своїй основі є буржуазними. Пролетарс1.ка партія їх підтри

мує, остіл1.ки. оскіл1.ки вони розхитують міць імперіалістичних держав. Але 

тепер. коли владу у свої руки взяв nролетаріат, nролетарська nартія не може 

іх підтримувати, бо з'.11вилися нові соціалістичні рухи робітників і селян при

гнічених націй. Саме ці останні вступили у гострий конфлікт зі старими, бу

ржуазними національно-визвол1.ними рухами. Білмtювики, nриродно, під

тримують ці нові соціалістичні рухи. 11Ми, як комуністи,- ·щявляв Ленін,

лише в тих випадках повинні і будемо nідтримувати буржуа1ні ви1вольні ру

хи ... коли ці рухи дійсно революційні, коли представники їх не будуть nере
шкоджати нам виховувати й організовувати в революційному дусі селянство 

і широкі маси ексnлуатованих>>. 

Це означало, що комуністична nартія підгримува1·име лише ті націона

л !.НО-визволІ. ні рухи, які вона контролюt:, які й1 им у 1 ь у фарватері ії політики. 
Усім іншим оголошувалася нещадна війна. 

Першим об'єктом, чи навіть швидше nолігоном, на якому проходили 

аnробацію більшовиц1.кі теорія і практика, стала Україна, зокрема, Українсь

ка Народна Ресnубліка. Формально вюнавши УНР, більшовики відр;пу ж 

розnочали шукати шляхів і ·1асобів ії знищення. На противаrу існуючІй УНР 
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та ії державним органам- Центральній Раді та Генеральному Секретаріату, 
вони проголошують радянську УНР, створюють ії ур.11д - Народний Секре

таріат і розnочинають війну nроти національної державності. Має місце Пр.ІІ
ма збройна arpeci.11 рад.11нськоі Росіі nроти УНР. До того ж, саме більшовики 
розв'.11зують громадянську війну в Украіні. 

Як зазначає Р. Костюк., « ... офіційно пропагуючи й далі гасло «самови-
значенн.ІІ аж до відокремлення» ... вони одночасно неофіційно, але продумано 
й планомірно робили все, щоб стихійний процес унезаnежненн.11 nаневолених 

народів, .11кий почавсJІ з перших днів Лютневої революції 1917 року припини
ти ... Більшовики неофіційно, а.:1с інтенсивно й планомірно nочали акцію 

(спочатку там, де дл.11 цього була реальна можливість і що було з погл.ІІДу іх 

існування найважливіше) підготування до збройного знищенн.11 фактичної не

залежності того чи іншого народу. Так було з Україною, з балтійськими на
родами (Литва, Латвія, Естоні.ІІ), так було з народами Кавказу, з Туркестаном 

та іншими .... Не було жодної країни, жодної націі, які nізніше були залучені 
до радинеької федерації, щоб те залученнJІ відбувалос.ІІ мирним, демократич

ним шляхом. Усюди було вжито збройні військові сили російської червоної 

гвардії і внутрішньонаціонаnьну агентурну провокацію» [ 12:68-71 ]. 
У зв'юку з цим варто роогл.11нути nитанн.11 про створення, ді.ІІЛьність і 

національний склад КП(б)У. Вона була створена з більшовицьких осередків 

РСДРП(б) длJІ nрискоренн• і полегшення встановлення радянської влади в 
Украіні. Тенденціі до створення всеукраїнського більшовицького центру ста

ли nомітними з літа 1917 року. Частина більшовицьких ді.11чів, зокрема 

В. Шахрай, С. Мазлах, Ю. Лапчинський, М. Скрипник вистуnали за створен

Н.ІІ окремої партіі. У квітні 1918 року в Таганрозі було проведено партійну 
нараду більшовицьких організацій Украіни, .rка nрийн.11ла рішеннJІ про утво

ренн.ІІ Комуністичної партії більшовиків Украіни, .ІІК самостійної одиниці. 
Але І з'їзд КП(б)У, що відбувс.ІІ у лиnні 1918 року в Москві, під тиском ЦК 
РКП(б) і особисто В. Леніна, скасував постанову Таганрозької наради і про
голосив КП(б)У складовою частиною РКП(б), .11ка підпор.ІІДковується іі ЦК, 

фактично на правах обласної організаціі. До речі, до складу ЦК КП(б)У тоді 

увійшло лише два українці. 

Втім з'.ІІсуваннJІ питаннJІ про національний склад КП(б)У дає можли
вість зрозуміти суть важливої проблеми, що собою явл.11ла Ц.ІІ партія та чиї ін

тереси вона представляла. Так, відповідальний nрацівник ЦК КП(б)У 

С. Діманипейн зазначав, що в рядах більшовиків до 1917 року було лише 273 
українці. Основне ядро становили росі.11ни та євреі. А на час І-го з'їзду 
КП(б)У в ній було близько 7% українців, у листопаді 1920 р.- 19%, 1923-
24о/о, 1933р. -60"/о [16:335-336]. 

У довідці про національний склад КП(б)У від 1926 року зазначаєтЬС.ІІ, 
що на І січня 1924 року в партії перебувало 33,3% українців, 45,1% росіJІн, 
14% євреїв та 7,6% інших; на І січн• 1925 року: 3?0/о українців, 43,5% росі.11н, 

7 



І 1.9% євреїв і 7,6% інших; на І січня 1926 року: 42,9% українців, 38,6%
росіян, І І ,2% євреїв 7,3% інших. [ 17: І 70]. 

Керівний склад КП(б)У. починаю•ш з І-го з'їзду, теж був російсько

єврейським. Так, у ЦК КП(б)У, обраному І-им з'їздом, із І 5 членів ЦК лише 2 
були українцями, а у виконавчому бюро ЦК КП(б)У -жодного. Проте там 

були Ш. Грузман, С. Закс, Я. Епштейн. Це ж стосується і Закордонного бюро, 

до складу якого входили Е. Квірінг (німець), Ф. Сергєєв-Артем (росіянин). 

Аналогі•Іне становище з національним складом було і в державних органах 
влади - Центральному Виконавчому Ком і теті рад та уряді. Так, із 41 члена 
першого ЦК українців було лише ІЗ •юловік. У першому радянському уряді 

України - Народному секретаріаті - із 24 народних секретарів та їхніх ло
мі•Іників лише б (25%) були українцями. Із 21 наркома Тимчасового робітни
ч о-селянського уряду, сформованого у сі •1 ні 1919 року. тіль ки 8 (З 8%) украї
нців. У складі Раднаркому, утвореному в березні І 9 І 9 року, із І 7 наркомів-
5 (2 9%) україн ці в [ 18:7 4-7 5]. Зрештою, до 195 2 року ніколи українець не був 
першим секретарем ЦК ЮІ(б)У. 

Отож. саме під керівництвом цієї, 110 суті неукраїнської партії проголо
шувалася і встановлювалася радянська влада в Україні, приймалося рішення 
про входження республіюІ до складу СРСР. 

Тому має рацію Ю. Бадзьо, який наголошує: к .. більшовизм був продук
том російської національної історії, а на неросійських етнічних землях імпе
рії він утвердився шляхом ексІІансії, підтриманої місцевим російським та 

з русифікованим населенням. }(ух вел нкодержавництва століттями тяжі в (і 

тяжіє) над історією Росії, деформуючи соціальну практику і політичну свідо

мість суСІІільства у напрямку. що привів, зрештою, до перемоги більшовиз

му. Цей дух допоміг більшовикам придушити національні визвольні рухи на 
терені імперії і встановити свою владу на величезному євразійському просто

рі ... Експорт більшовицької революції з Росії в Україну та інші неросійські 
землі імперії набрав згодом світового масштабу, він тривав протягом усього 

існування СРСР і закінчився лише тоді, котІ зазнав ловного краху самий бі

льшовизм та його державно-політичний витвір - Радянський Союз» f\9: І 6-
1 7]. 

У цьому контексті абсолютно правомірною є постановка питання: чи 

було встановлення радянської влади R УкраїІІі ІІаслідком законного волевІt

явлення населеІtня юридИІІНО обгрунтоване, ІШІІшне світовим співтоварист
вом, чи воно стало результатом ·JастосуваІtІІЯ сшнt JІЛЯ втілення інтересів пар

тійної еліл1 сусідньої дсржав11? 

Як зазна•tають сучасні дослі.rtНІtки. аналіз офіційних нормативних актів, 
архівних матеріалі в, спогаді 11 уtІасннкі 11 української революції, діяч і в радянсь
КІ Іх установ та більшовицької ІІарІ ії ·шсвідчує, шо І Всеукраїнський 1'ї·щ рад 

був скликаниfі і проведени!і і·1 110рушеннями встановленої 11роцедур1t. без під
тримки й повнопранно1о ІІредсІавнюпва населення УкраїнІt. тобю 11е виражав 

волевІtявлення украЇІІськоІ·о 11ароду, а тому був не правомо'ІІІІІМ, а створені 
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рішенням нелегітимного з'їзду- органи радянської влади в Україні- неза

конюІми й. взагалі, радянська влада в Україні у грудні 1917- березні 1918 рр. 
була встановлена за л:опомогою військової сили іноземної держави- РСФРР 
116:37-38]. 

«Простежуючи генезу більшовизму в Україні, - пише Є. Стал:ній
чук.- можна стверджувати, що він не був внутрішнім національним витво

ром українського народу, а чужорідним, чужонаціональним, шту•1н0 перене

сеним на українську землю ... Головною соціальною опорою більшовицької 
партії в Україні став російськомовний і єврейський пролетаріат міст, а також 

ті верстви українських робітників, які ... зрусифікувалися» 118:76]. 
Крім того, необхідно порушити ще один важливий аспект проблеми 

проголошення і встановлення радянської влади. Більшовицька партія за своїм 
національним складом у досліджуваний період не була українською. Вона 

називала себе робітничою і начебто встановлювала диктатуру пролетаріату, 

хоча насправді диктатуру навіть не всієї партії, а партійної верхівки. А що 
являв собою пролетаріат в Україні, який був основною рушійною силою со

ціалістичної революції? 

За даними перепису 1897 року. в Україні проживало 23430387 •юл., з 

яких 17005688 (72,6%) - українці; 2767952 (11,8%) - росіяни, 1935465 
(8.3%)- євреї та 1721282 (7.3%)- представники інших національностей. 

Національний склад міського населення України був таким: з 3085391 чол. 
українці становили - 936086 (30,3%); росіяни -1050018 (34%); євреї-
830459(27%) та інші 268831 (8,7%) [20:25,27]. Це, так би мовити, дані на час 
створення більшоВИІJької партії. 

Тепер проаналізуємо матеріали перепису І 926 року, тобто через 9 років 
після взяття влади більшовиками. На цей рік в Україні проживало 
29018187 чол .. з яких 23218860 (80%)- українці; 2677166(9,2%)- росіяни; 

1574391 (5,51}(,)- ('Вреї; 1547770(5,3%)- інші. Національний склад міського 

населення України: з 5373553 чол. українці становили 2536499(47,2%); росі
яни- 1343689 (25%); євреї- 1218615(22,7%); інші- 274750 (5,1%) 120:72, 
75]. Тобто і через п'ять років після утвердження більшовицької влади україн
ці у складі робітничого класу складали дещо менше половини від загальної 

його чисельності. 
Тому питання про те, ким за національною ознакою були більшовики в 

Україні, яким за цією ж ознакою був робітничий клас, на який в основному 

вони спиралися. тобто хто по суті проголошував і встановлював радянську 

владу в Україні. є надзвичайно актуальним. Наукова відповідь на нього лає 
ключ до розуміння більшості процесів у Радянському Союзі і відповідно ра

л:янській Україні протягом 1921-1991 років взагалі, й 1921-1939 роках зок
рема. 

Як зазначає С. Кульчицький, <<Компартія України за національним 
складом була в основному російсько-єврейською і не користувалася впливом 

в українському середовищі ... Для більшовицької r1артії утворення Радянської 
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України не становило самостійної мети. Державної незалежності України 

домагалися тільки nоодинокі національно орієнтовані більшовики, так звані 
((націонал-комуністи», які були доволі слабо nредставлені серед рядового 

складу nартії ... і тим більше- у керівних кадрах. Партійно-державне керів

ництво Радянської Росії nогоджувалося на окрему державність в Україні 
ті:Іьки з такти•ших міркуванt>, щоб зсередини nідірвати український визволь
ний рух. Коли ІІаціоІІально-визвольний рух !!ОСлаблювався у nартійних вер

хах негайно nосилювалнея настрої на користь цілковитого злиття України з 

Росією ... Аналізую•ш nолітику РКП(б) nісля nриходу до влади доходимо ви
СІювку, що головна увага nриділялася збиранню колишньої імnерії, тобто 
утвердженню в нових формам <<єдиної і неnодільної Росії»[21 :380, 83, 70]. 

В іншій своїй 11раці він же nідкреслює, що в Україні, як і в інших союз

ІІИХ ресnубліках, державний аnарат був nереважив неукраїнським. У 1923 
році nитома вага українців у ньому не nеревищувала 35%. Зокрема, в колегі
ях ІІаркоматів налі•Іувалося 47% росіян, 26% євреїв і 12% українців. Основна 
маса службовців у наркоматах складалася на 40% з євреїв, 37%- з росіян і 

тільки на 14%зукраїнців [14:104). 
Тому автори колективної монографії «Українська революція і держав

ІІість», яких не можна заnідозрити в ненауковості •ш nоліти•шому радикаліз

мі, теж дійшли висновків, що більшовизм мав дуже слабке коріння в Україні 

й був фактично nродовженням диктаторських те•1ій, шо існували в російсь
кому революційному русі; дії більшовиків у грудні 1917 року в Харкові, nро
голошеІІІІЯ там з'їзду Рад «Всеукраїнським» і радянської влади в Україні зви

•Іайно не були nраво•шнними; увесь nроцес nартійного й радянського будів

НИІ\Тва в УРСР відбувався нід безносереднім керівництвом московського 
центру; майже всі nитання nартійного, державного, госnодарського й культу

рного життя УРСР того періоду розглядалися і вирішувалися спо•Іатку в Мо
скні, а вже Іютім лише формально дублювалися відnовідними nартійними й 

державними орга11ами ресnубліки; не гребую•Іи ніякими засобам, сnираю•1ись 

на каральні орrани, КП(б)У послідовно й неухильно ліквідовувала баrатоnар

тійІІість і утверджувала свою моноnолію в Україні. При цьому во11а залиша

лась. відверто проросійсь.кою, ворожою корінним інтересам українсt>кого на

роду nартією: неnослідовність більшовиків, які на словах nроголошували 
українську державність, а на ділі здійснювали курс ІІа nодальшу централіза
цію і відновлеІІІІЯ єдиної неnодільної Росії; КП(б)У за своїм національним 

складом не була українською партією: українська революція тієї доби в кін
цевому nідсумку зазнала невдачі. Натомість утвердилася на тривалий •1ас 

Українська Соціалісти•ша Радянська РеСІІубліка, що сnиралась на військовий 

та економічний nотенціал РСФРР, цілковито nідnорядковуваласt. московсь
кому білt.шовицt.кому nроводу і зберігала власну державністt. лише суто но
мінально [22:5, 79, 193, 195-196,203, 210, 212, 222]. 

Таким чином, український національно-визвольний рух l ():!І 1991 рр., в 
тому •rислі рух Опору в радянській Україні 1921-1939 рр., \~уІІ ·Іумовлений, з 
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одного боку, порюкою української національної революнії, невирішеністю 

українського питання, тобто відсутністю повноцінної незалежної, соборної 

української держав11 на всіх українських етнічних зе~шях. З другого боку, йо

го при•шною стали: антиукраїнська поліп1ка більшовюtької партії, шо про
явшшся о ~tасовому терорі не ш1ше до політичних опонентів, а й усіх верств 

населення, організації та використанні страхітлив11х голодоморін, як засобу 

н11рішеппя своїх еконоr-.1ічн11х і поліп1чних проблем, русифікації майже всіх 
сторін екопо~tічного, суспільно-політичного й духовно-культурпого ж11ття, в 

т. ч. національної церкни. 

Зв11чайно, за більш як сім десятиріч існування СРСР, а в його складі 
УРСР, в і,'Ібувалася ~tодер ні заці я радянсько го суспільства, шо проявилася у 

зростанні пром11слоного виробництва. інтенсивно~tу створенні кадрів спеціа
лістів народного господарства, ПОШ11рснні -.загальної письменності населення, 

розвиткові культури, освіп1, наукн. Але якою ціною здійснюоа..1ася ця модер

нізація? 

Як зазначає С. КульчІщьКІ1Й, «Під привабливим для народних мас гас

лом соціальної справедл11вості йшло насадження гтротиприро,'ІНИХ виробпи

ЧІ1Х віл;носин. Кому1rістичпе будіВІІицтво відбувалося насильн11цьк11ми мето

дами й супроводжувалося колосальними соціальн11ми катак;1ізмами. В Украї
ні, де опір тоталітарюму був найдужчим, соціальна ціна модернізації вІ1яви

лася найбільшою» [21: 17]. 
Отже, у л.осліджуваний період існували об'єкт11вні пр11чин11 руху Опору 

в радянській Україні, як11й тривав перманентно, набирав різних фор~t, відбу

вався з різною інтенс1шністю і тривав аж до проголошешІя незалежності 
України у серпні 1991 року. Він був, з одного боку, продовженням боротьби 
українського народу за незалежність, а з іншого -відповіддю на ту політи
ку, яку проводив більшов1щькІ1Й режим. 

РУХ ОПОРУ В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ 
В 1921-1939 РОКАХ 

Особливо активним і тривалим був збройний опір уІ<раїнськоrо селянс

тва, яке пройтло школу світової війни та революції, ~нtло зброю і прагнуло 
реалізувати свої уявлення про nо1тіти•rний і соціально-економічний лад У кра
ї пи. У повстанському русі брали участь усі верстви села, за винятком найми

тів і бі,'!няків. Він набув масового паціонального хараІ<Теру, прагнув соціаль
них, політичних та дбюкратичних змін. 

Лише в квітні-липні 1919 року в Україні вr16ухнуло близько 300 селян
ських повстань [18:64]. На боротьбу із селянами, що зі зброєю в руках висту
палІ1 прот11 комунізації, було кинуто частини Черооної ар~tії, очолювані 
В. Блюхером, П. Дибенком, Г. Котовськ11м, О. Пархоменком, зокрема, загони 

так званих ~<інтернаціоналістів» та «чопіоuіrш, які найжорстокішими метода
ми придушувал11 повстанський рух. 
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І все ж, за перші дві декади липня 1919 року в У країні було зареєстро
вано 207 селянських виступів. З них І 11 припадало на Київську губернію, 
37- на Полтавську, 20- на Волинську, 14- на Херсонську, по 12- Чер

нігівську і Подільську [21: 132]. 
ІІавіть у жовтні 1920 року А. Ленін з тривогою писав: «Ми беремо хліб 

з Сибіру, беремо хліб з Кубані, але не можемо взяти його з України, бо там 
кипІІТЬ війна і Червоній армії доводиться боротися проти банд, якими вона 

кишить» [23:493 ]. А в грудні цього року голова російського уряду підписав 
спеціальну постанову про надзви•Іайні заходи щодо придушення в Україні 

селянських повстань, в якій підкреслювалося, що це є питанням життя і сме

рті дЛя радянської України. 

Та, не·3важаючи на всі заходи, на початку 1921 року селянськими повс
таниями була охоплена майже вся Україна. Селяни збройно виступали проти 

продовольчої та посівної розкладки, за вільну торгівлю. Як зазначають дослі

дники, навесні 1921 року «громадянська війна плавно переросла в селянську 
війну» [21:145). 

При цьому в селянсько-повстанському русі простежуються дві течії. У 

південшtх районах і частині Лівобережжя повстанці діяли під анархо

комуністичними 1·аслами, які сповідували талановиті селянські ватажки 

11. Махно та М. Григор'єв. Так, наприклад, з'їзд Військово-революційної Ра
ди в Гуляй-Полі прийняв резолюцію, у якій зазначалося: ~<Визнаємо радянсь

ку владу на Україні в особі вільно обраних на пропорційній основі з трудя
щих мас найбідніших селян та робітників. Диктатур будь-яких партій не до

пускаємо, вимагаємо негайну заміну «чрезвичаею> ... , свободи слова, друку, 
зборів ... » [ 18:65]. 

На решті територїі України діяли повстанські загони, об'єднані націо
нальними гаслами. які були прихильниками ідеї створення самостійної Укра
їнської держави. За офіційними данини, наприкінці 1920 - на по•Іатку 1921 
років лише у великих повстанських загонах налічувалося понад І ОО тися•І 

бійців [22:209]. 
Унікальний документ про масштаби повстанського селянського руху на 

бсре3ень 1921 року, тобто на момент підписання Ризького мирного дОІ овору, 
дає «Зведення відділу nроnаганди особливої наради при Головнокомандую
чому збройними силами півдня Росії». У ньому зазначається, що повстансь
кий рух, який набрав масового характеру в Україні. є дпя більшовиків гріз

ною небезnекою. Факти•Іно, за винятком міст та залізни•Іних вузлів «уся те

ри·юрія України перебуває в рухах повсталого народу>>. За приблизними під

рахунками, в лавах повстанців нараховувалося І 50000 осіб. 
Особливу увагу привертає інформація про створення ~< Комітету поря

тунку Україню>. який проводить агітацію за скликання Національних Зборів. 

Зазна•Іається, що до складу Комітету також увійшли польська та єврейська 

організації. він користується підтримкою населення. Уся територія України 

nоділена на округи, округи - на відділи, кожним з яких командуr отаман. 
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Загальне керівництво здійснює отаман Струк. Головний отаман С. Петлюра 

користується великою nоnулярністю серед населення. 

Але найбільший інтерес складають рядки зведення, у яких йдеться про 

те, що « ... у частинах Червоної армії спостерігається незадоволення комуніс
тами і комісарами, проводиться сильна агітація за перехід на бік повстанців, 

сильно поширене дезертирство, розвинуте шпигунство>>. Тому «хвиля селян

ських nовстань заставила радянську владу відмінити демобілізацію в части
нах Червоної армії, розташованих в Україні» [28:212]. 

Дпя nридушення цього масового селянського руху більшовики розпоча

ли червоний терор в Україні. Спеціально створені •tисленні каральні загони, 

надзви•tайні комісії, особливі відділи, ревтрибунали, nолітвідділи, регулярні 

війська й частини особливого nризначення, міліція заарештовували, й без су
ду розстрілювали тисячі людей, у тому числі дітей. 

Так, у nовідомленні ДІІУ від грудня 1922 року йшлося, що Rнаслідок 
тривалої й напруженої роботи розгромлено ряд «петлюрівських банд і підпі

льних організацій» у Миколаївській, Кремен•tуцькій, Катеринославській гу

берніях, зокрема в Єлисаветрадському, Миколаївському, Хер~.:онському, Оле
ксандрійському, Криворізькому повітах, а також Холодному Яру. У резуль

таті головні керівники банд і підпіJІЛЯ, відомі отамани Завгородній, Залізняк, 

Пугало, Гонта, Бондаренко t вщомі nідntльники Яковенко, Здобудь-Воля, Го
луб, Черкас та інші заарештовані. Усі вони старі. ярі летлюрівці-шовіністи, 
злісні вороги радянської влади, які вели безперервну, Еперту боротьбу з нею 

протягом трьох останніх років [28:268-269]. 
Число заарештованих сягає 200 осіб. Серед них, йдеться у nовідомленні, 

значна кількість активних у•Іасників банд, •Іленів організацій, груп, резиден
тур. Бу ли повністю лі квідо ван і З нам' я не ька і Єлисаветградська пет л юрі вс ьк і 

організації і ряд волосних nідnільних nовстанських комітетів. 

Тому мають рацію ті дослідники, які підкреслюють. шо« ... численні за
ходи, здійснювані керівними колами країни і повністю залежними від них 

партійними і державними правнтелями республік, нагадували спробу вря

тувати від розпаду Російську імперію і подати Гі суспільству nід новим марк
систським ідеологі•шнм прикриттям і новою- комуністичною назвою ... Це 
був шлях у безвихідь, вели•Іезний, світового масштабу експеримент над мі
льйонними масами, який силою започаткували більшовики. Диктатура, вста
новлена після перевороту, означала присвоєння ними права ламати життя мі
льйонам, руйнувати народний побут, сім'ї, релігію, національні святині, тра· 

диції, nрава і свобода станів, устої nриватної і особистої власності тощо» 
[24:21]. 

Привертає увагу факт усвідомлення селянами суті жовтневих подій, бі

льшовизму, російської ексnансії в Україну. Так, російські селяни, які під •tac 
голоду 1921-1923 рр. втікали у пошуках хліба з Поволжя в Україну. зустріча
лися з випадками ворожого ставлення до себе. «Ви зробили революцію, -
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гонорили українські селяни російським,- йдіть і живіть з нею і не приходь

те до нао) [25:1661. 
Одним з найбільших центрів збройного опору більшовицькому режимо

ві був район Холодного Яру- історичного уро•1ища неподалік Чигиршtа і 
Мотронинеького монастиря, відомий актинною у•1астю місцевого населення в 

націоналмю-визвольному русі з часів Хмельниччини. Адже саме Чигирин 

став україІІСькою столицею в добу Першої національної революції 1648-
1676 років. У цьому коІtтексті варто пригадати так звану <<Чигиринську змо
ву)) 1873 року - селянське повстання, яке охопило понад 50 сіл повіту; «Та
ємну дружину)> - нелегальну організацію холод1юярських селян народо

вольського напрямку та чигиршtські аграрні заворушення 1905-1906 років. 
Саме Холодний Яр, а, зокрема, такі населені пункти краю, як Мотр01шнський 

монастир. Медведівка, Мельники, Буда, Жабопш, Сміла, Черкаси, Умань, 

були у XVlll ст. політичним центром і основною соціальною базою гайдама

цького руху, в т. ч. його кульмінації- КолІївщини. 

Власне населення цього краю в:~яло активну у•шсть у Другій українській 

національній реполюції 1917-1921 років. Дослідники називають цю терито

рію «Холодноярською республікою)>, «Холодноярською державоІш>, «Холо

дІюярською організацією», «Чигиринською республікою». 

Уже в бере·ші-квіТІІі 19 І 7 року на Чигириншині та Звенигородшині ви
никли перші відділи Вільного козацтва, а в жовтні цього ж року- в колиш

ній гетьманській столиці - м. Чигирині - відбувся Перший з'їзд вільного 

козацтва. 

Центром стихІНІюго селянського повстшtського руху стало 

с. Мельники. а його керівниками - брати Василь, Петро та Олекса Чу•Іуnа

ки. Створивши спершу відділ самооборони, брати згодом реорга11ізували йо

го в босздатну військову частину, яка вела успішні бої з німцями, денікінця

ми та більшовиками. Повстанці підтримували Директорію, співпрацювали з 

арміt'Ю УНР лід •Іас Пернюго Зимового походу. Саме в Медведівці в лютому 

1920 року відбулася нарада командирів і начальників штабів дивізій, що бра

ли участь у цьому поході. У 11ій nзяли у•щсть командува•1 армїі УНР генерал 

М. Омелшювич-Павленко, такі видат11і вшськові командири, як 

Ю. Тютюнник, А. !'улий-Гуленко, а також Василь та Петро Чучу11аки. 

До «Холодноярської держави» належало 15 населених nунктів •шгирин
ського, І О -Кам'янського, 6- Смілянського, І --Черкаського районів Чер

касько'і області; І О ··· · Олександрійського райоІІу Кіровоградської області. Ра
зом це складало близько піпсотні сіл і містс•юк повстанського краю. 

«Авторитет Холодно1·о Яру бун дуже неликий,- зазна•шв 'Іекістський 

історик Б. Козельський,- Іtого ви·шанало навіть багато отама11ів, які йому не 

підлягали. Через спою •·еографічну місцевість та своєрід11у романтику, зітка

ну:~ пережитків середнЬОІІі•ІЧЯ. Холод11ий Яр становив для радянської влади 

11еприступну фортецю» 126:20 1]. 
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У звинувачувальному висновку Холодноярським отаманам від січня 

І 923 року зазна•1алося (для кращого відтворення еnохи, подаємо документ 
мовою оригіналу--- О. П.): <<ОбьединенньІе общим 'Іувством ненависти к но

вьІм формам общественного строя, зти групnьІ наnравили свою знергию кра

зжиганию восстания nротив ренолюционной власти, помимо восстаний, но

сивших в общем и в целом :шизодический характер, их внимание бьІЛо на

nравлено к созданию постоянньІх активнhІХ ядер, дисциnлинированнь1х и 

сnлоченнь1х, находящихся nод руководством более или менее вь1дающихся 

организаторскими и воеш!ьІми сnособноетями к-р деятелей ... Бьш nериод, ко
гда Украина стада ІЗАН.ЦЕЕИ русской революции. llo даже на зтом фо11е, на 
фоне бешеного бандитекого разгула, захлесть1вавшего государственньІй ап

парат, вьщелялись отдельнЬІе очаги, игравшие роль идейнь1х, nолитических и 

тактических центрав nоRстан•Іества, зти центрь1 вдохновляли повстанчество 

на дальнейшую борьбу и руководили ею во всех отношениях. Из числа пих 

центрав особенно вьщеляется пресловуть1й Холоднь1й Яр, которь1й в резуль

тате своей долгой и уnорной борьбьr, стал в глазах к.-р. злементов, символом 

борьбьІ против советской власти. Бьrвали моменТьІ, когда ХолодиьІй Яр пред

ставлял собой желто-блакитнь1й остров срели бушующего моря гражданской 

войньІ, располагая огромнь1ми, хотя и не организованнь1ми, вооруженнь1ми 

силами. В процессе революционного строительства бьІЛо сломлено соnро

тивление к.-р. сил. Постепенно, один за другим, стали уни•пожаться главнь1е 

оп ор нЬІе пу нктЬІ украинского бандитизма. Наконец они ис•t езл и. 

Как и следовало ожидать, наиболее упор1ю боролись за свое существо

вание именно очаги nовстанчества. Один за другим едавали свои nозиции. И 

только Холоднь1й Яр продонжал держать ЗІІамя восстания. 

К началу 1922 года украинс!\ОГО бандитизма как факта государствеНІю
го значения уже не существовало. Исклю•tением являлся район Холодного 

Яра ... Все повстанческие заnоведи свято блюлись холоnноярскими атамана
ми. ІЗ районах прилеr·ающих к Холодному Яру, ба1щитьr чувствовали себя 

как нельзя лу•tше, и в ередине 1922 г. обстановка ВІІутреннего фронта на гра
нице Кремен•tугской, Николаевекай и Екатериносnавской губерний наnоми
нала время расцвета повстанчестм. К 3тому времени R Знаменеком и Елиса
ветrрадском районах оnерировали бандьr Завгороднего, Зализняка-Гупало и 
Черного !Зорана, общей •1исленностью 120 сабель, при пулеметах, обладаю
щие зна•штельной активностью. ІІамимо :)Того указаннь1е бандЬІ расnолагали 
большими силами в виде подnольнь1х ячеек, организаций, повстанкомов и 
таем нь1х сотен. ІЗ ее зп1 скрьІтьІе кадрь1 ус иле н но готавились к вь1ступле ни ю, 

дожидаясь момента АСеобщего Rосстания с тем, 'ІтобьІ по общему сигналу 

nодняться и стать в рядь1 действующих банд» l26:208-209]. 
Це оцінка, так би мовити, однієї сторони ... - ворога. А тепер надамо сло

во самим nовстанцям. «Брати селяни і козаки, - йшлося у зверненні інфор
маційного бюро штабу загону Холодного Яру від червня 1919 року-настан 
час всім кращим СИІІам України, синам волі, синам вільного трудового життя 
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взятися. за зброю ... Не на грабунки, не на вбивства мирного населення лунає 
цей заклик, ні, він закликає до боротьби, до рішучої боротьби з насильством, 

неправдою, з якими прийшли до нас комуністи, які самі робити не хотіли, а 

nрийшли до нас, аби жити нашим трудом ... »[26: 13]. 
В одній зі своїх відозв холодноярські nовстанці так визначали мету сво

єї боротьби: «Комуністи дивуються, через що nовстав трудовий народ nроти 

робітничо-селянської влади? А воно, нічого дивного немає, бо трудящим од

наково, хто б їх не грабував: чи то царський жандарм, чи червоний комунар, 

однаковісінько трудящому бачить, як його б'ють: чи чорною чи червоною 

нагайкою; однаковісінько трудящому, як і його хату сnалять: чи червоні, чи 
чорні -----QДНаковісінько їі немає ... Для нас, повстанців, особливих амністій не 
треба, ми вимагаємо від радянської влада здійснення тих лозунгів, котрі ки
нуті були комуністами з nочатку радянської влади: воля слова та друку, віль

не користування своїм власним трудом ... Ми, повстанці, nідняли зброю за 
здійснення сих лозунгів ... Отже, якщо комуністи є дійсно захисниками прав 
трудящих, то не повинні боятися трудящих мас ... Хай живе Повстанська Ар
мі я, з ах ис ни ця nрав трудящихся!>> [26: 166-1 6 7]. 

[Іоразка української національної революції і встановлення радянської 

влади не nриnинили збройної боротьби селянства. У численних документах 

йдеться про nродовження руху Опору nротягом усіх 20-х, а подекуди й поча

тку 30-х років. 

Так, у квітні 1921 року начальник Чигиринської повітової міліції повід
ав начальникові Кременчуцької губернської міліції про nосилення і nоши

рення повстанського руху: «Контрреволюційні банди Хмари, Ільченка, Дер

кача, Загороднього та ін., що залишилися з минулого року неліквідованими ... , 
з настанням теnлої пори року ... nідняли свої голови для nовстання nроти ра
двлади ... Усі бандити-кавалеристи, nрекрасно озброєні та одягнуті. Вони по
чали наnадати на міліцію, радянських службовців, волосні і сільські викон

коми та інші радянські організації, внаслідок чого зірвано планомірну робо

ту»[27: І 551. 
У цьому та інших донесеннях зазначалося про nідтримку nовстанців мі

сцевим населенням, визначалася їх чисельність у 2000 осіб, характеризувала
ся тактика та інші особливості nовстанського руху, центрами якого, назива
лися села Мельники та Цвітне. 

У доповіді таємно-інформаційного відділу при РНК УСРР від серnня 

1921 року визначалося соціальне походження повстанців. більшість з яких 
складали селяни, але були, зокрема серед керівництва, колишні rrетлюріrкькі 

офіцери, вчителі та ін. Вони ~~всячески nоддерживали ~<идейность» ·щ «рідну 
неньку» среди своих членов» [27: 179). 

У жовтні 1921 року цей відділ інформував, шо влітку-вос.:rrи І 921 року 
rrравобережна частина Кременчуцької губернії займала oдrre r щ·рши.х місць в 
Україні за розмахом повстанського руху. «Використовуючи ~·rrІНІІІІJІиrІі топо

графічні обставини,- говорилося в інформації,- коло~:шн.нr ш~·tІІrі масиви, 
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балки, болота й багаточисельні острови на р. Дніnро й Тясмин, а також ши

роке сnівчуття місцевого населення, банди протягом майже трьох років без

карно оnерували в південній частині губернії зриваючи будь-яку радянську 

nродроботу в селі» [27: 188]. 
Далі в інформації йшлося, що на чолі окружного Холоднояреького По

встанського штабу стоїть отаман Петренко, а його членами є Дерка•І, Чучу

пака, Василенко та ін., штаб здійснює nоліти•Іне керівництво nовстанським 

рухом та nідтримує зв'язок із закордоном. Для ліквідації Холоднояреького 

бандитського гнізда було розроблено ряд конкретних заходів військового, 

агентурного та nоліти•Іного характеру. На вересень 192 І року в результаті 
nроведених оnерацій були ліквідовані повстанські загони Зайця, Бойка, 

Шаnошника, Овчаренка, Олійника, Яблучка, Вов•Іура, Залізняка, Назара 
Стодолі. Вбито 2 отамани і 40 nовстанців, захоnлено в nолон 6 отаманів і І 9 
nовстанців, добровільно здалися близько 40 отаманів і 263 nовстанці [27: І 89-
190]. Але вже через місяць, у листопаді 1921 року, в •1ерговій інформації nід
креслювалося, що знову сnостеріга(;ться швидке зростання nовстанського ру

ху в Кременчуцькій губернії, Чигиринському та Черкаському повітах де осо

бливу активність проявляють загони отаманів Орла, Хвилі і Загороднього: «У 

кожному куточку, кожному населеному nункті від•Іувається nрисутність бан

дитів» [27:20 І]. 
До ре•Іі, отаман Орел-Яків Гальчевський, уродженець Вінничини, ко

лишній учитель, був отаманом nодільської nовстанської груnи та командував 

nовстанськими загонами Правобережної У країни у 1922-23 роках. Боротьбу 
за незалежну Україну він nродовжував до літа І 925 року. Як зазначає 

Р. Коваль, разом з ним до цього •шсу боролись отамани Байда-Голюк, Іван 
Трейко, Чорний Ворон, Садовий та інші. [26:29]. 

Про розмах селянського повстанського руху засвідчує статистика ЧК: за 

І О місяців 192 І року було вилучено з боротьби різними засобами 444 отама
ни, серед яких убито в боях- 189, розстріляно - 9, заарештовано- 84. до
бровільно з'явилися з повинною- 162 [21 :202). 

Джерела засвідчують всеукраїнський характер селянського nовстансь
кого руху. Так, на Херсонщині до І 923 року діяла nовстанська організація 
«Сини абижених батьків~>, яка особливо відзначилася у боротьбі з <<nродзаго
нами)). На Чернігівщині боротьбу вели повстанські організації С. Несукая та 
Галаки. Особливою активністю відзначалися дії nовстанців загону С. Несукая 

у Сосницькому, Борзненському та Конотопському районах навесні 1924 ро
ку. Вони розбили загін міліції у Мені, вчинили напади на nароплав, який no 
рі•щі Десні перевозив nродподаток, по'Ізд, розгромили два радгосnи. Цього ж 

1924 року на Уманщині діяв nовстанський загін nід керівництвом учителя 
Дерещука. Одним із центрів nовпанського руху на Полтавщині було 

с. Драбове, в якому в 1927 році відбулося велике повстання. 
Унікальний докумен1· про розмах селянського nовстанського руху на 

Черкащині, в якому nерераховано повстанські загони, названо їхніх керівни-
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ків·-- 40 отаманів, вказа1ю територю, на якій діяли повстанці, походить із ее
репо ви ща ПІ У. Це до nов ід на заn не ка нач ал ьн и ка ч ср каського ГПУ про пол і

тичІІУ ситуацію у регіоні. У ній, зокрема. зазна•Іається, що активну участь у 
боротьбі з радянською владою бере молодь, серед якої новетанці розnовсю

джують відозви із за кликом стати на захист «неньки-У країн mJ. Без nepe•1 но 
ні ка в им и є з гадки про ре гу ля рн і стройов і заняття у nовстанських загонах, об
ряд освя•1ення зброї та ін. [27:260-261 ]. 

У доповідній заnисці згадується повстанський загін братів Блажевських, 

шо діяв у Балакліївському. Шполянському, Корсунському та Горолищенсь
ком у районах прот я гом 1923- І 9 З О рок і в. Роди на Блажевсь ких nоходила із 
села Ксавсрового Городишенського району. У повстанському русі взяли 
у•1асть брати Стеnан, Микола, Михайло та Андрій, які роз11очали свій бойо

вий шлях у загонах 10. Тютюнника, пізніше Холодноярській ресnубліці. Із 
середини 20-х років загін братів Блажевських діяв як самостійна одиниця. 

ОстаНІІій бій цього загону відбувся у лютому 1930 року в урочищі Ламані 
Гори між Городишем та Млієвом, а 11аймолодший брат А1щрій загинув у бе

резні ЦЬОГО ж року. Усього у сnраві братів Блажсвських було nритягнуто ДО 

суду близько сорока учасників-повстанців із Городищенського, Шnолянсько

го. Корсунського та Ротмистрівського районів [27:251-259]. 
Тактика nовстанської боротьби добре викладена подільським отаманом 

Я. Гальчевським-Орлом: «Ми сильні своєю таємничістю, - говорив ота
ман.- дібраним елеме1пом. нежданим наnадом-заскоком. використанням 
но•Іі. nоганої ІЮгоди, безпосередньою бійкою руками і скорим зникненням. 

Нам ош1а дорога. а ворогові. що хотів би нас знайти, двадцять доріг до нас. І 
коли ворог знайде нас. то ми можемо вибрати: або зникнути, гублячи сліди, 
або зробити засідку, дати nрочухана і відійти. Найчастіше діятимемо під nо

кровом ночі малими гуртами, атакуючи по черзі важливі об єкти: штаб, теле
граф, варту, казарми, чрезвичайку, міліційну станицю, всеобуч, ревком та 

інші установи, за допомогою яких большевики тримають у ярмі Україну. До 
приватних номешкань nовстанець, щоб не розnорошуватись, не nовинен за

ходити. Тілnки на виразний наказ можна зайти до булинку, щоб витягнути з 

11ього якусь важІІУ большевицьку рибу, чи до в'язнині, щоб визволити нолі

ти•Іних в'язнів. Кримінальників залишати nід замком, як таких, що їх кожна 

влада мусить замикати. Документацію у штабах, ЧК, ревкомах й інших важ

Ш1вих установах треба обов'язково забирати, бо вони є найкращим джерелом 

інформацій про ворога, зрадників і nатріотів. Перед відходом - nалити вій
ськові об'єкти: вогоІІЬ вночі має свою психологічІІУ силу і мову, та й nізніше 
свої і вороги довго ще оглядатимуть згарище та з острахом згадуватимуть 

про тих, що таку nомсту комуні заnодіяли. Може, ми, врешті-решт, nокладе

мо свої голови, але пам'ять кривавих змага11ь залишиться для тих, що будуть 

боротися nісля нacJJ [26:50-5 І). 
У звіті про діяльність Черкаського Повітового Відділення Ії ІУ за лис

тоnад 1922 року зазначалося: « ... починаючи з л истоnада місяня минулого ро-
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ку, настрої селянства стають все більш пригніченими і подавленими. а став

лення його до Радвлади стає все більш негативним і навіть перехоДІнь у во

роже. Бандитизм керується і підтримується підпільними петлюрівськими ор

ганізаціями, що мають зв язок із закордоном>> [27:225-226]. 
Так. справді, існував тісний зв'язок між повстансt>ким рухом в Україні й 

еміграційним урядом УНР в Тарнові. Про це свідчить надзвичайно цікавий 

документ «Огляд розвитку партизансько-повстанського руху на Україні», 

підготовлений Головною командою військ УНР. У нnому відзначається. що з 

nереходом військ УНР за Збруч в Україні пошир11вся неорганізован11й парти

зансько-повстанський рух. Але на початку 1921 року з України до Тарнова 
nочали прибувати окремі діячі й представники піл:пілnних організацій за ін

формаціями та вказівками. З огляду на це було організовано Партизансько

nовстанський Штаб. «З цього моменту, - зазначається в огляді, --- почина

ється систематична праця щодо налагодження зв'язків з організаціями на 

Україні. Утворена експозІпура у Львові, влаштовано два контролt>НО

перепускні пункти ч. І в Тарнові і '1.2 в Дубно з підnунктами на кордоні в 

Підволочиську, Ланівцях і Корці. Мета їх влаштування: l) nрийом і відправка 

до Штабу людей, які прибували з України і nеренаправлення людей на Укра

їну по сnравах П. П. Штабу; 2) розвідувальна діяльність щодо виявлення бо
льшевицьких С11л на терені України .... Увесь терен України був розб1пий на 
S груп і 22 район11. Начальниками груп і районів призна•шлись відповідні ві

домі люди, які мусили координувати працю nартизанських загонів і повстан

ських організацій в окрузі свого району .... З огляду на виявившуюся неви
стачальність існуючих 2 контролью1х пунктів, кількість їх збільшена до 5 і 15 
підnунктів (нові пункти засновані в Сарнах, Кременці і Копнчинцях). Захо

дами ІLИХ пунктів влаштовуються етапові шляхи від кордону вглиб України 

для безпечної nереправки по них людей, літератури, а з часом, коли буде 

одержана зброя, то і зброї з набоями .... Настрій у селян зараз цілком сприя· 
ючий до загального вибуху, мається певна віра в нашу перемогу і велика 

прихильність до уряду УНР» [28:228-231 ]. 
Для ліквідації nовстанського руху радянська влада вдавалися до різних 

сnособів, у тому •ІНслі - створення фіктивних антибільшовицьких орга

нізацій та центрів з метою їх виявлення і знищення. Так, ГПУ було створено 

фіктивний центр під назвою «Чорноморська повстанська груnа», який мав 

об'єднати всі nовстанські загони й осередки Одеської, Миколаївської, Єлиса

ветrрадської та Кременчуцької губерній, шоб взяти їх nід чекістський конт

роль і nідвести під оперативний удар. Але незважаючи на всі заходи, бороть

ба продовжувалася. Так, у вироку Київського губернського трибуналу від 

лютого 1923 року звинувачувались отамани Завгородні й, Голик-Залізняк, Гу
nало, Компанієць, Ткаченко, Добровольський, Здобудь-Воля, Ляшенко, Яко

венко, Дроботковський у злочинах, «наnравленньrх против рабоче

крестья нского гос у дарства с целью низ вержен ня власти трудящихся и вос

становления власти УНР». Газета «Пролетарська nравда» називала їх рица-
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рями «лесов, nолей и больших дорог», дії яких спрямовані на «срьІв совет

ской государственной и политической работь1, срь1в продналоговой компа

нии» [27:236--237]. 
Варто звернути увагу на те, що учасники селянського повстанського ру

ху мали високу національну свідомість, про що свідчать їхні спогади, звер

нення, відозви, летючки, зрештою, навіть інформація з більшовицько

чекістського табору. 
Так, один із чільних керівників холоднодноярців, nізніше відомий беле

трист Юрій Горліс-Горський, у своїй книзі «Холодний Яр» nисав. шо в ши

роко розвиненій бойовій організації Холодного Яру під nроводом Василя Чу
чупаки цілковито панували українські націоналістичні настрої. «На жаль,

зауважує він,- мало хто знає, що після того, коли московська червона орда 

захопила Україну, над Дніnром існувала своєрідна «республікю>, яка під 
українським національним nрапором проводила запеклу збройну боротьбу. 

То були села в околицях Холодного Яру на Чигириншині. Холодний Яр 

кров'ю і загравами спалених ворогом сіл вnисав блискучі сторінки в історію 
визвольної боротьби. Тільки з Мельників в боротьбі загинуло понад триста 

осіб. Лише одна родина Чучупаків склала на жертовник Батьківщини життя 
кількох синів. Холодний Яр дав десятки вогненних прикладів, якими не кож

на наІtія може похвалитися ... Вони погинули в боротьбі, в лаnах чека, в тун
драх Півночі, не зганьбивши свого nрапору, на якому написали: «Воля Укра

їни -- або смерть!>> [29: l 0- І І]. 

Ще один учасник селянського nовстанського руху Я. Гальчевський за

значає: <<У повстанчих відділах у~<раїнський елемент був, безсумнівно, ідей

ний. Може, були одиниці спочатку малосвідомі, та при постійній nраці і 
впливі провідних одиниць і менше свідомі робилися ідеалістами і фанатика

ми боротьби за національну Україну» [26:3 І]. 
В одній з тогочасних холодноярських відозв містився заклик до україн

ського народу: «У своїй хаті ти мусиш бути вільним і сам собі господар. Ми 
визнаємо, nідтримуємо й бу демо боро ни ти 4-й універсал, nроголошений уря
дом УНР 22-ro січня 1918 року. Усі ж до зброї й оборони. Усі за свою Суве
ренну, Соборну, Самостійну Україну» [27:31 ]. 

Зрештою навіть nредставники радянських та чекістсьІ<их органів, вико

ристовуючи здебільшого термінологію на зразок (<куркульський бандитизм», 

змушені були визнати, шо селянсько-повстанський рух носив nолітичний ха
рактер і був спрямований на здобуття незалежності. 

Так, чекістський історик Б. КозельсьІ<ий у своїй І<низі «Шлях зрадницт
ва й авантюр» nише, шо nовстанці, « ... вистуnаючи в роді оборонця націона
льних прав українського народу, ... nроводили боротьбу з радянською владою 
під яскраво виявленими національними гаслами. «Самостійна Україна», <<Ви
зволення України з-nід московського ярма»- такий офіційний зміст nетлю

ріаської ідеології»; « ... со сторонь1 бандитов бь1ли попьІтки придать своей 
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организации полити•Іеский характер, расnевая во время вьrхода из села «Ще 

не вмерла Україна>>- доnовідає радянський функціонер Гервіц [7:72, 259). 
Згаданий уже вище nодільський отаман Я. Галь•Jевський у книзі «Проти 

червоних окупантів!> подав своє розуміння завдань і значення визвольної бо

ротьби: «. .. рік боротьби з окупантами за нами ... Ми маємо морально добре 
nочуття, а окуnанти пригноблені. Ми здобули життєвий і бойовий досвід, за

гартували свої характери й тіло, маємо віру, ідею, а •Jервоні у безсилій злобі 
лютують і скаженіють, що ми не стали їхніми рабами. Ми nочуваємоси серед 

свого народу, на своїй, святій для нас землі, а наїзники весь час -серед се

лянського моря, ворожого їм» [27:5 1 ). 
У той же час у спогадах учасників руху, наприклад, Івана Лютого

Лютенка «Вогонь з Холодного яру», показано увесь трагізм nовстанської бо

ротьби, особливо в nеріод більшовинької нової економічної nолітики. Але 
nри всій, здавалося б, прире•Jеності й безрезультативності боро1ьб1і, учасни
ки руху добре усвідомлювали їі необх ідніс1 ь. 

«Я знав,- пише Я. Гальчевський,- що наш повстан•шй рух ... не ма
тиме виглядів на позитивні наслідки, особливо для учасників nовстання. З 

nериферії ми України не створимо, окуnантів не nроженемо, але з іншого бо

ку, не згинемо безславно ... , а зі зброєю в руках- по-козацьки ... Правда. nро
паде •Іимало наших, згине багато невинних людей, але ... кожна нова жерт
ва- цеглина в наш національний будинок, бо ніколи людська кров не ллєть

ся марно!» [27:29]. 
Ці слова майже абсолютно сnівзвучні з роздумами Головного отамана 

військ УНР С. Петлюри. «Шлях звільнення кожної нації густо кропиться 

кров'ю,- пише він 1926 р. у статті «Пам'яті полеглих за лержавність».
Нашої так само. Кров'ю чужою і своєю. Ворожою і рідною. Кров закінчує 

глибокі процеси національних емоцій, усвідомлень, організаційної праці, іде
ологіtшої твор•юсті, всього того, що нація свідомо і раціонально використо

вує для ствердження свого права на державне життя. Кров пролита пля цієї 
величної мети, не засихає. Теnло їі все теплим буде в душі нації, все відігра

ватиме роль непоJ<ою•юго, тривожного ферменту, що нагалує про нескін 1Jен

не і кличе до продовження розпочатого» [30:229]. 
Окрему сторінку героЇ•Іної боротьби українського народу становить 

опір колективізації. Намагання більшовиків комунізувати українське село 
сnричинилося до таємної, а іноді й відкритої неnокори народу проти режиму. 
Крім масового пасивного опору, що виражався в небажанні В(;тупати до кол

госnу, nовністю позбуваючись землі й суспільно-госnодарського реманенту, 

селяни вдалися до nродажу і масового забою худоби, nсування машин. нте•J із 
села на Донбас та в інші індустріальні центри, відмови виконувати державні 

завдання під тими чи іншими легальними приводами, nриховування даних 

про врожай тощо. Крім того, майже по всій Україні сnалахували стихійні по

встання, бунти, ЗОІ<рема, дуже поширилися так звані «ЖіНО1Jі бунти». На дум

ку дослідників, у 1930 році Україна опинилась «на порозі» громадянської 
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ВІІІНf!. Справді, почшшючи з кінця 1928 року й до початку 1932 року вся 
Україна була охоплена хвилею протестів, буttтів і повстаttь. 

Як зазначає С. Кульчицький, « ... інтенсивне насаджешtя комун у перші 
м ісяuі 193 О року ви кликало колосал ЬІt и й опір селЯІtства. Найчасті ше він ма
теріалізувався у ((ІЮ линках», тобто дем ОІtстрат f! в tюму Іtебажаt 11 ti працювати 
у примусово створеному колгоспі. Пройшло безлі•t баб'ячих бунтів ... Вf!яви
лося. що в українському селі ще заш!ШИШ!СЯ невf!лучеttі чекістами запаси 

зброї. В Антонівському районі Шепетівського округу певttий час діяв озбро
ЄНf!Й загін чисельністю до 200 •tоловік, який громив колгосш! й радяttські 
устаt юв f!. ЗІ 1 f!щував ак П! в і сті в-ttезам о ж ників. У Червоно nовстанському pa
йotti на Одешшtі сформувалися збройні загони, в яких одночасно брали 

участь радянські й антирадянські nартизаtш часів громадяttської війttи .... Се
лянські бунп! tta Черttігівщині й у Дніnроnетровському окрузі nоширилися 
на велику територію десяти районів і придушуваш!сь військовою силою» 

[ 14: 157-158]. 
У «Сnеціальному зведенні npo активні аншрадяttські проявf! на Україні 

(за даними на 9 березня 1930 року) зазна•tалося: <<Охоnлеtю масовими висту
nами 16 округ: Шепетівську, Бер,шчівську, Сумську, Проскурівську, Дніпро
nетровську, Ізюмську, Туль•tинську, Вошшську, Білоцерківську, Кам'янську, 

Могилівську, Полтавську, Вінницьку, Сталінську, АМСРР. За минулу добу в 

4-х округах -Шепетівській. Волиttській, Проскурівській та АМСРР- на гру
Іtті масових Вf!ступів втрати такі: 

З нашuї сторони З супротивної стороttи 

S? о S2 о 
о ~ .... о ~ 1-.... :.: !: = = ;; 1.0 я 1.0 1.0 с.. о 1.0 р. о 
оо 2 ~ оо о t:: 

~ ~ 

6 1 20 - 1 -

Арештовано 137 чололовік, ут. •1. 54 озбросних.» [ 13:21 ]. 
Під час масовf!Х Вf!Ступів у 10 округах були втрап! 386 осіб з боку радв

лади і 191 особа з боку селяtt. За повідомлешtям іttформаційtюrо відділу ГПУ 
УСРР. з І сіttня до 12 'Іервttя 1930 року в Україні було в•ІИІtено 1535 терорис
тичtшх актів, а загальне •tисло заарештованих у зв'язку з цим складала 

1693 осіб [ 1 З ;21]. Показово. що основною nричиною (Шепокорfш ttазвано ко
лективізацію. Селяниttа-трудівttика, якому більшОВf!КИ у 1917 році обіцяли 
землю. через 12 років nочали силою тягнути до колгосnного ярма. Факп!ЧІtо 
nримусова колекпІ візація стала трагедією для українського селяttства. 

Чимало селянських повстаttь Іtа початку 1930 року було викликано за
кри tтям церков, з няття м дзвоні в, nрямою нар у гою над храмаю!, арештам f! 
священиків. Зокрема, 17 берешя цього року вс. Клебаttі Туль•шнської округи 
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зібралося близько 350 жіrюк, які зажадали повернути сільського свящсrrик;r, 
забраного ГІІУ [ 13:22]. 

Щодо такої специфічІІої форми боротьби, як жіrюч1 заворуше11ня. слін 

сказати, що на той момент rшселеrrня України зрозуміло, що всякий сrІрІІН1ІІ 

чоловіків окупацій ні й владі, навіть пасивний, rrризводить до арештів, заслаш. 

і розстрілів. Тому сnодівалися, що до жінок влада не застосовуватиме репр~· 

сій, але nомишшися. Особш1в0 значні жіночі заворушення мали місце на llk 
петівшині, Куба11і, у Бирзульському райо11і, де «nовсталі жіrrки повигаrrяшr і"І 

сіл гол ів сільрад, парторгів та різн~1х упоnІІоважених~>[ І 0: 139-141 ]. На їх ж· 
nридушення було ки11уто війська ГПУ-НКВД, багатьох жіrюк було заарешт

вано і кинуто до в'яз11иці. 

Тоді ж, у І 930 році, nовстало селянство кількох сіл Голо-ІІристанськон> 
району на Херсонщині. Особливою активністю відзначалося селя11ство Малt•ї 

Терновк~1. Куяnи, Фрамполя. Великої Терrювки, Тиrшої, І·Іесторовець, Зелен

чі, Лисогірки, Рудки, Смотричінки у Кам'янець-fІодільській окрузі. 

Про розмах та розвиток повстаrrського руху в Україні свід•rить спеці;r

льне зведеrrня ГІІУ Україн~1 в березні 1930 року за підm1сом В. ЬашщькtІІ"ІІ: 
«Шепетівський округ. У м. Лабуrrь Полоrrськоrо paйorry антирадяrrськr1і1 

кримінальний елемент орга11ізував груnу •шсельністю 40 осіб, озброєну обрі
зами, мисшшським~1 рушницями та сокирами .... Натовn із 400 осіб ІІідійшон 
до Грицівського Райвиконкому, при цьому з їх боку здійснювалися nостріли "І 

обрізів та м~1сш1вських рушющь. Озброєною групою вбип1й од~ш комсомо

лець, а •шсти1ш активу взята в заложники. Встаrювлюється зв'язок збройни!( 

груп цього paйorry з БердичівсЕ.КИм округом» [28:383]. 
Далі у зведенні згадуються інші населені пункти Шепетівського окру

гу- села Котелеrrка, Гивіткове, Малі Мацієвичі, у яких повста11ці розІІрави

лися з місцев~1м~1 акт~шістами. У селах Дерманка, Рилівка, Хролі, Судемон. 

Конотоп, Цлювка та Рисівка в заворушеrшях беруть участь переважrю жінки. 

які розправляються з акпшістами. У ряді сіл Анопільського paйorry жінки ви

сувають лозунги проти колгоспів, за перевибори сільських рад. 
У с. Іришки Старо-Костяrпинівського району заворушення проходили 

під гаслам~1 «Нам такої радянської влади не nотрібно. Це не влада, а бандити. 

Вона нас пограбувала і забрала все» ~28:384]. 
Аналогічні аrпиколгоспrrі nовстання відбувалися в Ізяславі, Славуті. 

Сюди nocyrryли кіrші загони міліції. Але 11ерез день-друг~1й з усього складу 

загону nовернулися лише кілька чоловік. Решту селяни nеребили. Повстшrсь

ким рухом були oxonлerri Полошrе, Aнтorrirrи, Хмельrrицька та Вішнщька об

ласті, Таращаrrський район, Волинь, Михайлівськ~1й, ІІерещешшський й ІІ:ш

лоrрадський районr1 Дніпропетровської області. У червні 1931 року riD. rrри
душення nовстання селян села Михайлівка на Поділлі було наrrравлено rrолк 
к іrшоти, застосовано артилерію. Після «встановлення порядку» всіх чоловікіІІ 

віком понад І 5 років було заарештовано, з них 300 осіб, а також 50 жінок за
проторили в концтабір. У деяких районах УкраЇІН1 та Півні•rного Кавказу для 
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nридушення сел я не ьких виступ ів застосовувались військові літаки. У 1930-
1931 роках з України, Криму і Північного Кавказу (де nроживали українці) на 

з аслан ня відnравили І 06546 родин [ 13 :22]. 
Варто звернути увагу на те, шо, намагаючись поставити Україну на ко

ліна, більшовицький режим вдавався до різноманітних засобів, у тому числі 

nровокаційних. Так, є дані про створення чекістами nровокаційних повстан

ських організацій в УСРР для виявлення і винишення опозиційних елементів. 

Зокрема, відомий дослідник Д. Соловей зауважує; ~<Підготовляючи такі фік

тивні nовстання, ... провокатори ГПУ-НКВД виявляли на Україні масу людей 
незадоволених, оnозиційне вороже настроєних до московсько-більшовицької 

окупаційної системи й влади, уплутували їх у сіті своїх «nовстанських орга

нізацій>> і давали ГПУ-НКВД «законні» підстави своєчасно заарештовувати 

оті небезnечні чи nідозрілі для них елементи й безоглядно винищувати їх, 

тримаючи окуnовану людність nід nостійним страхом» [10;142-143]. Такі 
провокаційні «nовстанські організації» були створені ГПУ в багатьох регіо

нах України, зокрема, на Полтавшині (Ромни, Лубни, Лохвиця). У цьому та
кож виявлялися моральні засади більшовицької тоталітарної системи, яка з 

моменту свого виникнення вела безnерервну війну з українським народом. 

До речі, nрактика створення провокаційних <Шідпільних» структур, у 

т. ч. начебто формувань УПА, боївак СБ, мережі ОУН, використовувалася 
сnецслужбами СРСР і в роки Другої світової війни, і в повоєнний період аж 

до самого розnаду Союзу. Навіть ті нечисленні документи, які останнім ча

сом стали доступні дослідникам, розкривають їхню єзуїтську, підступну, ан

тиморальну, антиукраїнську діяльність. 

Саме в uьому ~<онтексті слід розглядати запровадження інституту зару
чників та відповідальних. Був виданий наказ і спеціальна інструкція шодо 

боротьби із так званим «бандитизмом». У них зазначалося, що потрібно звер

нути увагу не тільки на дрібні rруп~<и і великі '3аrони бандитів. а й на ті верс

тви селянства та е.1ементи начебто мирного населення, яке своєю підтримкою 

сприяють бандам, постачають їх продовольством. Тому в кожному населено
му nункті, включаючи хутори, з числа найбільш заможних селян необхідно 

визначити відповідальних, на я~<их по~~:ласти всю відповідальність за будь-які 

nрояви бандитизму в районі даного населеного пункту. 

Далі давалася детальна інструкція шодо використання цього інституту 
відповідальних. ~<Жоден випадок nрояву бандитизму не може запишатися без 

nокарань. У випадку вбивства чи поранення в сел і бандитами представника 

Радянської влади, червоноармійця або члена комнезаму з числа відповідаль

них розстрілюється подвійне число, а питання, кого саме, визначається жере

бкуванням» [І І; 94-98; 99-101]. 
Такими репресивно-підступними методами й засобами, застосувавши 

щодо украУнського села страшний голодомор, радянському режимові вдалося 

придушити в роки І<олеІ<тивізацїІ збройний опір селянства. Середні та замож

ні верстви українського села, тобто ті, хто хотів і вмів працювати на землі й 
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давав основну частину сільськогосподарської продукції, були оголошені кур

кулями. ворогами народу, бандитами і, відповідно, депортовані, знищені фі

зично чи морально. Наслідки такої боротьби тоталітарної системи проти се

лянства, яке зі зброєю в руках чи за допомогою інших способів відстоювало 

свої національні інтереси у сфері економічній, а також політичній та духов

но-культурній, наслідки колективізації та страхітливого голодомору україн

ське село відчувало протягом усіх років існування радянської влади та й, 

зрештою, відчуває досі. 

Але в русі Опору брало участь не лише селянство, а й інші верстви то

гочасного українського суспільства, зокрема, інтелігенція. Певну роль у ньо

му відіграла так звана «українізація»- процес укорінення партійно-радян

ських структур влади в УРСР, започаткований більшов~щькою партією, який 

згодом факти•1но вийшов з-під їі контролю й об єктивно пр~1вів до зростання 

національної свідомості українців. Це, з свого боку, сприяло збереженню 

традицій визвольної боротьби з попередньої епохи, породжувало опозицію не 

тільки в середовищі інтелігенції, а й опозиційні настрої серед робітництва. У 

плані протистояння московському централізмові та тоталітаризму ці опози

ційні настрої охопищ1 також певні кола партійних, комсомольських і навіть 

військових кадрів. 

Отже. виходячи з ншtіонального складу КП(б)У, мізерного nредставни

цтва українців у державному апараті УСРР, у якому їхня питома вага не пе

ревищувала 35%, політика українізації офіційно мала мету ширше залучити 
корінне населення (звідс~1 - коренізація) до складу партії, управлінських 

структур. сприяти розвитку мови й культури українців. Фактично це мало за

безпечити московському центру контроль над республікою не тільки сило

вими й адміністративно-політичними засобами. Крім того, здійснювана укра

їнською мовою ідеологічна робота мала зазвичай більшу ефективність. Із 

другого боку. українізація мала на увазі й зовнішню мету. Це насамперед на

магання продемонструвати західним українцям та численній українській емі

грації, як позитивно в УСРР розв'язується національне шпання. 

Слід зазна'ІИП1, шо Іtей тим<tасовий такти<tний маневр більшовиків 

справив на частину останніх певний вплив і вони почали, хто переїжджати, а 

хто й nовертап1ся у радянську Україну. Усі вони були згодом знищені разом 

із мільйонами інших українців. 

Один з найяскравіших прикладів справжньої суті радянського режиму 

та українізації- доля видатного українського історика та nолітика Михайла 

І'рушевського. Повіривши облудним запевюшням більшовиків, він у 1924 
році повернувся з еміграції в радянську Україну, де через десять років був 
знищений, а разом з ним і його істори<ша школа та сnадщина. 

Факти•Іно із •Іасу nовернення, незважаючи на rаран1·ії ВУЦВК, Раднар

кому та ГПУ УСРР, тобто з березня 1924 року, на нього було заведено сnра
ву, взято на облік ГПУ й відтоді уnродовж десяти років до своєї загадкової 

смерті у 1934 році М. Грушевський перебував під постійним наглядом ГПУ-
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НКВ){, а в його ото••енні було 'Іимало таємних інформаторів, які докладно й 

систематично допонідали про його настрої, розмови, наміри, зв'язки тощо. 

Наведемо два вражаю•юї сили документи, які свід•Іап, про спранжню 

суть і наміри більшовицького режиму. 20 березня 1924 року «Я, помощник 
уполномо•1енного 1-й группь1 контрразнедьІвательного отделения Киевского 

губотдела П ІУ, ЗймонтоR Г. С., рассмотрен материальІ, компрометирующие 

гр. Грушевекого Михаила Сергееви•.а как бмвшего украинского контррево

люционноІ·о деятеля и найдя, ••то материальІ вполне достаточньІ для подоз

рения вьІше указанного гражданина в контрреволюции, постановил: взять 

гр. Грушевського М. С. на у•Іет неблагонадежньІх, отнеся его к группе укра
инской контрреволюции ... » [6: 133]. 

З єзуїтською підступністю чекісти розробляли план Rикористання 

М. Грушевського: « ... агентурньІе даннь1е наводят нас на нижеследующие со
ображения: при настоящем положении вещей Грушевекого можно использо

нать в качестве орудия по разложекию украинских контрреволюционнмх 

кругоR ... ./І,ля использования его есть две принципиальньІе линии- полити

ческая и чекистская. !-::ели будет признано необходимьІм использовать его по 
полити•1еской линии, то будет рациональньІм посадить его на президентское 

кресло [у ВУАН- О. 11.], дав ему ::ним самьІм возможность превратить ака
демию в аппарат, проводящий определеннь1е задания под руководством пар

тийньІх орІанов. 

Г::СJІИ же ГПУ УСРР признает возможІІЬІМ использонание Грушевекого 

Rести по 'Іекистской линии путем создания вокруг него сети наших людей, 

которьІе, прикрь1ваясь его именем, будут проводить наши задания, то в таком 

слу•rае привлечение Грушевекого к руководству академией явилось бь1 неже

лательньІМ>І [6: 131 ]. 
Ось вам українізація і справжні наміри радянського режиму. А в декре

тах та постанонах нее поданалося під обгорткою турботи радянської влади 

про моRу та культуру. 

Так, у липні 1923 року було прийнято декрет Раднаркому УСРР «Про 
заходи у справі українізації шкільно-виховних і культурно-освітніх установ>І, 

а в серпні цього ж року -«Про заходи забезпечення рівноправності мов і 
про допомогу розвитконі української мони». В останньому, зокрема, йшлося: 

« ... робітни•ю-селянський уряд У країни tшзнає за потрібне... протягом най
ближ•ю• о ••асу зосередити увагу держави на поширення знання української 

мови ... Rнаслідок відносно слабкого розвитку української школи й українсь
кої культури взагалі, внаслідок відсутності потрібних підручників для на
вчання, відсутності nідготовленого ... персоналу- життя, як ми ба•Іимо на 

досвіді, приRодить до факти•Іної переваги російської мови. ІЦоб усунути таку 

нерівність, ... уряд вжиRає низки практичних заходів, які ... мусять забезпечити 
українській мові місце, відповідне 'Іислу та питомій вазі українського народу 

на території УСРР» [ 17: 106]. 
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Серед конкрет1111Х заходів, які, зокрема, стосувалися співробітників 

державн11х установ, постаноnа визначала: «3 надання:о.t •tинності цьому декре
тові ніхто з тих гро:о.tадяІІ, хто не володіє обома найбілt..ІІІ споріднешtми мо
вашt ( україІІською і російською), не може бути прийнятий на службу в дер

жавну установу. Особи, що nерсбувають на державній службі до моменту на

дання •н1нності цьому декретові й не володіютt.. обома найбільш поширеними 
:о.ювами, маютt.. вивчити їх протягом року ... Особи, що 111: ви11чили української 
:о.юви, підлягають безумовному зІІілt..неншо з державної служби. ЗІІільнешtй 

не може буп1 прийнятий ні n один з державІІІ1К органів без ЗІІаt!ІІЯ українсt..
коїмовш> [17:108-109]. 

Тому ще раз вишtкає запитанІІя, що спонукало більшовиut..ке керівницт

во до такої політики. В українській історіографії за кордоном щодо цьо1·о 

вживають терміІІ «Обманна українізацію,. Деякі історики трактуютh україні

зацію як ш11рокомасштабну провокацію, спря~ювану на виявлеш1я і ІІаступне 
знищення націоІІально свідомих українців. 

Цікаве і глибоке трактування проблем україІІізації зробив у своїй статті 
відомий українсhКИЙ історик Ярослав Дашкевич. Ві11 зазначає: «ІІатиск украї

ІІської ІІаціоІІальної сп1хїі на nартію був настільки сильн11м, що вона змуше

на була nіти на націоІІалhну реформу під дезоріштуючою ІІазвою україІІіза
ції. У той же час серед пев1шх кі.1 існува11 шале11ий опір їі здійснешно. До них 
у першу чергу ІІалежали верхіІІка КП(б)У. російська і зрус11фікована бюрок

ратичІ.а верхівка, росіян11 й обрусіле міщанство, пролетаріат, інтелігенція, 

орган11 ЧК і ЧА, російсhка nравославна церква. З другого боку, - пише 

Я. Дашкевич, - чи 11е була українізація стратегічш.м ошука11ством більшо

вицьІшї партії, розрахованим на внутрішній і зоІІнішній ужиток, а то й широ

комасштабною провокацією, скеронаною на виявлення. а nотім і винищення 

націоІІа.l!.ІЮ свідомих елемеІІТів?,> 
Через десять років після фор:о.tального проголошеІІІІЯ українізації у 1933 

році із призначення першим секретарем І~К КП(б)У П. Постишева більшови

ки перейшли, за вюна'tення:о.~ Я. Дашкеви•tа, до коtпрукраїІІізації. Наслідки їі 

для української нації були катастрофічними. По-перше, у результаті ~~:онтрук

раїІІізації було ліквідова1ю 11евеликий, але справді українсь~~:~tй за переконан
ІІЯ:\1 прошарок у Компартії та адмі11істрації. По-друге, все україІІське зазнало 
дева.lьвації та падіІІІІЯ престижності. По-третє, серед ІІаціоІІальІЮ свідомих 
сел я 11, робіПІ и кі 11 й і нтел і re 1щії посил илос ь почуття см ертел t..но ї загрози та 
просто тваринно1·о страху перед усім українським. По-четверте, в результаті 

контру~~:раїнізації nочалася не~~:онтрольована міграція українців з Батьківщн

ІІИ, де вони потрапляли до рук русифікаторів. По-п'яте, ті інте,1ектуали. як~tх 
не винищили в Україні, тікали до Росії, де їх приймали як бажашtх спеціаліс
тів. По-шосте, відбулася глибока провіrтціалізація українсt..кої культури та 

науки, особ.1 и во 11 різних діл ян ках українознавства, уІІ а сл ід о к - по глибилося 

почуття :о.tеІІшовартості. По-сьоме, білt..шовиюІ застосуnал~t лінrвоцид- від
мову від української мови як засобу (;Пі.lкуuанюt, ліквідували можливості 
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укра1нсько1 мови стати nосередником у засвоєннІ народом культурних еко

номічних, наукових і технічних надбань людства. По-восьме, в ім'я збере

ження життя інтенсифікувався відтік від українства, посилилося національне 

ренегатство. По-дев'яте, nосилились тенденції укладання мішаних шлюбів, 

які здатні були захистити від звинува•rснь у націоналізмі. По-десяте- на мі

сця, звільнені терором і голодомором, мігрувало неукраїнське населення. По

одинадцяте, nосилилась русифікація національних меншин України, їх пере

творювали в антиукраїнську n'яту колону. Крім того, відбувалася насильни

цька денаціоналізація українців Кубані, Курщини, Воронежчини, Ростовщи

ни, Саратовщини, Казахстану (Сірий Клин), Далекого Сходу (Зелений Клин), 

де було ліквідовано украЇНСЬКі ШКОЛИ, клуби, npecy, радіомовлення f3 І]. 
Очевидно, що трактувати причини, результати й наслідки українізації 

не можна однозначно. Адже nротягом nриблизно десяти років Гі здійснення 
було розбудовано ряд національних структур в ділянці nочаткової, середньої, 

середньої національної та вищої освіти, науки, літератури та мистецтва, 

культурно-освітніх закладів, засобів масової інформації, що сприяло зростан

ню національної свідомості усіх верств українського суспільства. Тому мав 

рацію дослідник української культури М. Семчишин, який назвав україніза

цію «українським ренесансом ХХ століття» [32:427]. 
У той же час, стверджуючи про наслідки українізації, Ю. Лавріненко 

сnраведливо наголошував. що nроцес ренесансу завершився трагедією роз

стріляного відродження rз2:937], npo жахіття якої тоді ж nисали 

С. Підгайний [34J, В. Петров [35] та ін. Однією із перших спроб проаналізу
вати на теоретичному рівні суть цих nроцесів стала nраця І. Майстренка, в 

якій щодо припинення українізації автор зауважив, що в основу національної 

політики ВКП(б)-КПРС «лягли nринципи не національної рівноnравності, а 

асиміляції та русифікаціі", спрямовані на ліквідацію окремих націй, nоглинан

ня їх російською націю, що прикриваласи nсевдонімом «радянський народ» 

[36:129]. 
На цю антиукраі"нську nолітику більшовицькоі" nартії вказує й І. Дзюба: 

«Майже вся українська культура виявилася «контрреволюційною» ... А тому 
знищено й всесвітньо відомих у•rених і nисьменників, і сотні талантів в усіх 

галузях культури, а рядових інтелігентів- тисячами й тисячами. Заодно і кі

лька мільйонів селян шту•rним голодом у 1933 році. На зміну українізації 

прийшла русифікація» [37:130, 132]. 
У цьому контексті видається не завжди науково аргументованою nози

ція відомого історика В. Солдатенка, який у своїх [38-40] з окремих питань 
робить інколи суб'єктивні висновки. 

Так, зокрема, він пише, що «для більшовиків перспектива розвитку на 

тоіімомент (листопад 1917 року··- О. П.) Пов'язувалася з мирним, ненасиль

ницьким шляхом розв'язанням nитання npo владу в Україні ... Проте Центра
льна Рада не виявляла жодних прагнень до «Зустрічного руху» ... Центральна 
Рада посnішила оформити українську державність, nротиставляючи ії як мо-
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л оді й загальноросійськ і й Радянські й держав і, так і заходам щодо створення 

центральних органів радянської влади в Україні, яких вживали тоді більшо

вики. Таким чином, у подіях, що розгорнулися, Центральна Рада зайняла не 

просто антирадянську, а й активно, навіть агресивно антирадянську nозицію, 

яка логічно вела їі до відкритої конфронтації з Радянською владою і, врешті 

решт, до немину•юго збройного зіткнення з нею» [38:52, 53]. 
Тому, відкинувши, так би мовити. «рекламну>> частину більшовицької 

nрограми з національного nитання. має.\.ю змогу побачити їі сnравжню сnря

мованість, яка nолягала у створенні вепикої центра.нізованої держави, в якій 
відбуватиметься асиміляція націй і створення якоїсь міфічної «інтернаціона

льної спільності>>. 

Природно, що такі теоретичні установки, а особливо практичні дії біль

шовиків, з самого початку nородили опозицію, сnочатку в середовищі украї

нського націонал-соціалізму, пізніше націонал-комунізму. Достатньо ІІрига

дати наукову критику Л. Юркевичем ленінської програми й nрактики з наці

онального nитання. У праці «Російські соціал-демократи і національне пи

танню>, він зазначав: « ... за визнанням «права на самовизначення націй», яке 
тлумачиться у виклю•1ному розумінні права «відокремлення від гнобительсь

кої нації», випливає безпосередньо твердження, шо «переваги великих дер

жав і з погляду економічного прогресу і з погляду інтересів мови безсумнів

ні». Ці дві засади виклю•Іають одна одну ... З цього nогляду виходить, шо nро
грама в національному питанні центрального органу РСДРП, що містить у 

собі визнання «права на самовизначення націй)) і одно•щсно його заперечен

ням-дорівнює нулеві І> [41 :8]. 
У nодальшому із критикою більшовицької політики в національному 

питанні виступили українські націонал-комуністи, зокрема, Сергій Мазлах, 
Василь Шахрай, Микола Скрипник, Олександр Шумський, Микола Хвильо

вий, Михайло Волобуєв та інші. 

Так, у nраці С. Мазлаха та В. Шахрая «До хвилі (Що діється на Україні і 

з Україною?))>, яка стала, по суті, першим послідовним викладом українсько

го націонал-комунізму, було піддано серйозній критиці політику РКП(б) шо

до України. Як зазначав І. Лисяк-Рудницький, «вони вивели на світло біль

шовицькі крутійства й лукавства шодо української національної nроблеМИ>> 
[42: 115]. 

Важливе місце в роботі С. Мазлаха та В. Шахрая займає осrанній розділ 

«Запитання т. Леніну». У своєрідній, гостро публіцистичиїй формі, автори 

порушують актуальні nроблеми тогочасної дійсності, зокрема, дворушницьку 

політику більшовиків та їхнього лідера шодо українського питання. 

«Відносно України, т. Леніне,- nишуть вони,- ми скажемо: може бу
ти зараз лише дві відповіді: І) або самостійна Україна- тоді nовинен бути і 

«свій>> уряд і «своя» партія; 2) або Україна ее «Південна Росія>>- тоді треба 

прибрати до рук «хлоn'ят без штанців», шоб вони не псували справи. 

Т. Леніне, ми nросимо вас відповісти ще нам на оці питання, які мають для 
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11ас <юсобистий» іІІтерес. Чи можна лишатися членом РКП і відстоюRати са
мостійнісп. України? Якшо не можна, то чому: чи тому шо відстоювати са

мостійність України взагалі не можна, не полагається; •rи тому, що не можна 

відстоювати самостійrюстн Україrrи так, як ми відстоюємо, то скажіть, як тре

ба відстоювати самостійність Україн11 аби можна було ЛІІшатися •шеном 

РКЛ'? 
Т. Леніне! Ми ждемо відповіді! З фактами рахуються! І ваша відповідІ., 

як і мои•rання, ·-будуть фактами великого зна'Іення» (43:389). 
Розглядаю•rи український rrаuіоrrал-комуІІізм у контексті опозиuійrюго 

руху московського rtентралізму не можна, ЗвІІ'Іайно, оминути постать 

М. Скрипника- •шена більшовинької nартії, який у 1918 році зробив спробу 
етнорити 11езалежну Rід РКП(б) комуністи•rну партію. Так, у скрипнІІКівсько
му проекті Таганрозької партійної поради •rітко заз11ачалося: <(Створити са

мостійну Комуністи'Іну партію. що має свій Центральний Комітет і свої пар

тійні з'їзди і зв'язану з Російською Комуrrістичrюю партією •rерез міжІІарод

ну комісію (ІІІ Інтернаціонал)» (38:73]. 
Але uей проект. про шо вже йшлося вr1ше. 11е був реалізоваш1м, а само

го Скр1шника було усунуто Rід реальної у'Іасті у пронесах як стпоре11ня 

КП(б)У. так і УСРР. Тобто в подальшому він xo•ra займав важливі, але не 
п~о:ршорядні посади в партійно-урядовій ісрархії YCJ>J>. Лише о•юлЮЮ'ІІІ на
родний комісаріат освіти, йому вдалося зробІПІІ •1имало у сфері українізанії. 

Фанатична віра у комуніепІчні ідеали і спроба прим11рити їх з і,1еєю 

україІІства. шо фактично було 11еможливим. стали при•шrюю особистої тра
п:дії М. Скр1шника, яка закін•1илася у липні 1933 року пострілом у власну 
скrоню. Тому маи рацію І. Кошелівець, який піл:креслии, що «саме на досвіді 

Скрипника і наступних десятиліть підтверлилося, шо lІ.ЛЯ України союз з Ро

сією у будь-якій формі вrtклю•rений» [44:203]. 
Цю ж думку розвиває також І. ЛисяІ\-Рулнrщький: «Люди, шо ... хотіли 

сполу•rити віру в комуністи•rну революuійну ідеологію із вірністю батьків

щині, опинилися в надзви•rайно трудному станоnищі. Бо в очах сnоїх патріо

ти•ІІю настроєrшх співвіТ'ІИЗІІІ1ків вони були спіль11иками •rужого наїзrrика, 

тоді як їхні патріоти•1ні товариші дивилися на н11х із глибоким підозрінням, 

як на 11ебезпечних ухиль11иків» [42: 118). 
Висвітлюю•rи опозиuій1111й рух в середовищі українського наuіонал

комунізму, згадаємо такі те•rії в лівому русі, як борьбисти та боротьб11сти, 

УкраїнсьІ\у Комуністичну партію та їі закордонну групу представлену імена

:~-ш М. Тка•rенка. Л. Рі•11щького. І. Терлеuького, П. Люб•rе11ка. В. ВиІІІІІ1'ІеІІка, 
В. Мазуренка, М. Че•r~.:ля та багатох irrшr1x. ВОНІІ, звІІ•ІЗйно, були в опоз1щії 

до mоnіністи•rно-нентралізаторських дій РКП(б). 

Але, наnеnно. ня опозюtійність найкраще і найчітІ\іше прояnилася в дія

льності Олександра Шумського, Миколи Хвильового та Микол11 Волобуєва, 

яка в історіографії отримала назву: «шумскизм», «хвильовизм» та <(волобує
ищина)) [45:340-342). 
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На вілміну віл М. Скрипника, «українськість» якого швидше була інтуї

тивною, спрацьовували, так би мовити, його гени, Олександр Шумський із 

самого початку своєї політи•1ної ліяльності й до вбивства за особистим роз

порядженням Сталіна та Каганови•ш, яке організупап сумнознісний 
Д. Судоплатов [3: 152], йшов mляхом українського діяча. Член Української 
партії соціалістів-революціонерів, боротьбистів, Української комуністичної 
партії, nісля розпуску якої увійшов ло складу КП(б)У, R якій стояв на позиці

ях незалежності від РКП(б). Будучи у 1924-1927 роках наркомом осніти 

УСРР, О. Шумський активно проводив політику українізації. У 1925 році піл 
•rac зустрічі зі Сталіним у Москві розкритикував стиль роботи Каганови•ш на 
nосаді генсека ЦК КП(б)У і запрононуван його усунути та замінити кимсь з 
українських діячів. «Українські комуністи вже виросли і можуть самі обира

ти керівників партії й уряду>>- заявив ві11 LЗ: 139]. 
У листі до Політбюро ЦК КП(б)У віл. лютого 1927 року ві11 дав реальну 

оцінку ситуації .R партії: <<. .. становище комуніста-українця в партії таке, що 
він перебуває rriд постійним пілозрінням в націоналізмі і його на кожному 

кроці б'ють свої ж •rлени nартії .... перебування українця-партійця піл nостій
ним підозрінням націоналізму, а атмосфері неловіри і постійних нагінок, по

збавляє його всякого авторитету ... ». У той же •rac О. Шумський звертає увагу 
на проблеми в здійевенІІі українізації: <<Така тактика ... виправдовує русотяrr
ські гасла, що гуляють у партійній організації: «украинизация без украинцев» 

або «МЬІ проведем украинизацию не украинскими руками» [46:19З-194]. 
У травні 1927 року на засіданні Політбюро ЦК КП(б)У він заявив: 

<<...російський комуніст править у партії з підозрою і недружелюбністю. Він 

nрапить при підтримці нік•rемних малоросів, які п усі енохи за споєю суттю 
були лицемірними, по-рабсьr<и нечесними і зрадливими. Тепер він співає rrpo 
фал ь111 ипий іІІТернаціоналізм, вілкидаf: з байдужим ви глялом нее українське і 

запжди готовий наплювати на нього (часом по-українськи), якщо це дасть 

йому можливість зайняти крашу посалу» r 45:341 ]. 
Як бачимо, це була вже не просто опозиція, а спроба боротьби, нехай і 

1ra ідеологі•rному фронті. І цього, зви•rайно, більшовицька система не проща

ла. Uього ж 1927 року О. Шумський буп зпільнений з посади наркома освіти і 

висланий ло Моекпи на лругорядну посаду в профспілках. Заареmтопаний ІЗ 
травня 1933 року (за див11им збігом обставин саме цього лня, протестую•ш 
проти більшовицького терору, nокінчиR життя самоrубстRом Микола Хви
льопий, якого факти•1 но пілтримував О. Шумський) в іІІ був засуджений на І О 

років ув'язнення. Перебуваючи в ув'яз11ешrі, а пізніше на засланні, він не зрі
кся своїх по гл ялі в, протестував, посл іло в но в ілстоював право українсько го 

наролу на вільний 11аціональний розпиток, писав листи до Сталі11а, вимагав 
реабілітації. На засланні в Красноярську, буду•ш важко хворим, підготував 

монографію «Малоросю>, в якій писав про русифікацію України, <<національ
но-політи•rну кастрацію українського народу>> [47:304]. 
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У вересні 1946 року катований, але не зломлений, прагнучи померти на 
рілній зс~лі, виїхав поїздом із Саратова до Києва. Як написав у 1992 році у 
своїх свогадах начаJІьник служби «ДТ» (дивізія і терор) МДБ СРСР 

П. Судоплатов- вбивця Є. Коновальця та багатьох інших діячів українсько
го національно-визвольного руху: «У Саратові був знищений відомий ворог 
вартії Шумський, ім'я:о.~ котрого, шу:о.~ськизм- на·.швалась одна з течій укра
їнських націоналістів. Абакумов, віддаючи наказ про цю опера11ію, посилався 

на вказівки Сталіна та Каганови•tа» [48]. 
Розумію•tи всю умовність класифікацій, все ж, варто зауваж1пи, якщо 

О. Шумський представляв опозицію в сфері політи•tній, -ro Микола Хвильо
вий в культурі, •tи вуж•tс - в літературі, а Михайло Волобуєв у царині еко

номічній. У той же час, поза сумніво~. їхня по3иція мала політичну :о.~отива-
цію. 

fІрнстрасний заклик М. Хвильового «Геть від Москви!», його звернення 
до українців йти власним шляхом, орієнтуватися на кращі Е·вропейські тради

ції детально викладсні в його публіцистично-критичних пра11ях «Камо гря
дсши?>>, «Ду~ки проти течії», «Апологети писаризму», «Україна чн Малоро

сія?>> написані та опубліковані у 1925-1926 роках. 
Закликаючи орієнтуватися на психологічну Європу, а не на Москву -

«центр всесоюзного міщанства», автор дає своє розуміння, що такс Європа: 

« ... ~11 розуміємо Європу ... як психологічну категорію, яка виганяє людсь
кість ... на великий шлях прогресу ... , під Європою ми мали на увазі не тільки 
технічні досягнення, але й головне - психологічну категорію, певний тип 

культурного фактора в історнчно:о.~у прогресі ... » [48:442, 610). 
М. Хвильовий відкидав Малоросійщrшу, провінціоналіз:о.~ та іншу бс·3-

ІІСрсвсктивну вузькість, нещадно критикував негативні сторони того•tасного 

життя наrtії, зокре:о.~а, тих представників української інтелігенції, які без ро

сійського диригента не мислили свого існування. При Іtьо:о.~у він наголошу
вав. шо «нація тільки тоді зможс ... виявити себе, коли найде їй одній власти
вий шлях розвІпку» [ 48:471 ]. 

Він розвіи•rав шовіністи•tно-цснтралізаторськс ставлення так званого 

революційного пе:о.~ократа В. Бєлінського та засновника так званого соrtреалі
зму М. Горького не тільки щодо української літератури, а й України взагалі. 

Розвиваю•ш думки І. Нсчуя-Лсвицького щодо негативного впливу ро

сійської літератур11 на українську, М. Хвильовий акцснтуf.: на неможливості 

орієнтації української літератури на російську, яку він у полемічному стилі 

називає літературою «московських задрипанок», «ЛІ1шних людей», «мсчтатс

лей без опрсдслсннЬІх занятий», літературою пасивного песимізму, нездат

ною виховати сильну, здорову, цільну і залізну людину. 

У контексті нашого дослідження про рух Опору в радянській Україні 
для нас важливе значення має одночасна характеристика М. Хвильовим еко

номічних і по~1іти•1них проблем. Автор підкреслює, шо «Українська економі

ка -·- не російська еконо:о.~іка», що «Союз ... зал11шається Союзом і Україна є 
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самостійна одиниця», а «Малоросія вже відійшла «В область преданія», «Ро

сія ж самостійна держава? Самостійна! Ну, так і ми самостійна» (49:573]. 
Він недвозначно наго.1ошує, що ми є сnравді таки незалежна держава. І 

самостійна Україна не в тому, що цього хочемо ми, комуністи, а тому, що 

цього вимагає залізна й неnоборна воля історичних законів. «Коли якась на

ція,- пише він,- виявляє свою волю на протязі віків до виявлення свого 

організму, як державної одиниці, тоді всякі спроби затримати цей приролній 

nроцес ... вносять елемент хаосу ... в світовий історичний процес» [ 49:590-59 І]. 
М. Хвильовий в иступас nроти «зам а з уван ня самості й ності nорожнім . . 

псевдомарксизмом» 1 звертається до тих, хто «nроспав» нашанальну револю-

цію і не здатен зрозуміти суть цих подій: « ... ля1·али була Малоросія, nідве
лись-стоїть Українw (49:594]. 

Тому мав підстави дослідник і упорядник антології «Розстріляне відро

дження» Ю. Лавріненко ствердити, що М. Хвильовий чітко визначив кредо й 

категоричний імператив українськоr·о національного відродження. «Крізь по

лемічні хащі nамфлетів, - пи111е він, - червоною ниткою чітко nроходять 

три тези: І) Кінець малоросійському еnігонізмові і провінціалізмові, україн

ське мистецтво прилучається до світового і в першу чергу західноєвропейсь

кого ... ; 2) Кінець російській гегемонії в Україні; Росія мусить відійти в свої 
етнографічні межі, ... Україна самостійна; 3) ... ІІамфлети Хвильового вислови
ли загальний настрій нації- від академіків nочинаючи і студентами та сіль

ськими вчителями кінчаючи» (33:395-396]. 
Ще одним яскравим свідченням опозиційності української еліти стала 

стаття мол од ого вченого-економ і ста Михайла Волобуєва «До проблем україн

ської економіки», опублікована в теоретичному органі КП(б)У журналі «Біль

шовик України» І 928 року [50]. Економічна теорія М. Волобуєва доповнюа 
політичні ідеї О. Шумського та культорологічно-політичні- М. Хвильового. 

М. Волобуєв насамперед розглядає історію «взаємин руської та у~<раїн

ської економію), показує колоніальну залежність України від Росії, починаю

'ІИ від Переяславської угоди І 654 року й наголошує, що Україна й за радян
ської влади залишається колонією Росії. Свої теоретичні роз~<ладки він nід

кріплює конкретними цифровими аргументами. 

Важливо підкреслити, що до дослідження проб.1ем української націона

льної економіки М. Волобуєв звернувся тоді, коли в СРСР було взято курс на 

посилення планового централізованого управління економікою і створення 

та І< званого «єдиного народногосп одарс ь І< ОГО ком nл еІ<СУ)). Є ди на централ ізо

вана більшовицька nартія, єдина по;tітична радянська система виступали ка

тегорично проти створення в Україні замкнених економічних циклів. Власне 

шовіністичну суть цього централізаторського економічного механізму роз

крив дослідник. 

Він показує, що в союзному проеІ<ті плану розвитку народного госпо

дарства виразно проводиться лінія на невизнання УІ<раїни ЯІ< народногосnо

дарської цілісності. Більше того, Ії, згідно із проектом Держплану СРСР, шту-

33 



чно ділять на регіони: «Південнно-Західний» та <<Південно-Гірни•ІDПJЮ· 

мислоrті1», уникаючи навіть назви У країна, як це було за царської і~шерії. 

Такий поділ, на думку М. Rолобуєва, не тільки заперечує існування економі

чної української цілісності, а й суnере<rить дальшій політи<rній консолідації 

УІ\раїни, як самостііі ної ресnубліки» [5 І :379 J. 
Rажлиnо наголосити, що висновки економічного характеру дослідник 

nов'я·3ує з стнокультурни:-.ш nроцесами. Rін, зокрема, ш1шс: <<Ліквідація nро

вінціяльного станов~шщ нашої :-.юви, нашої літератури, нашої куш .. тури взага
лі буде наслідком забезпечення їй становища оформленого й закінченого на
ціан ал ьн о-госr r одарсь кого орган iз:-rt у» [5О: 62 J. 

У цьому контексті безперечний інтерес являє собою заява Петра Соло
дуба- керуючого сІІравами Раднарко:-.tу УСРР: «. .. група колишніх бороть
бистів. а частково Раковський. Скриnник, Затонський, я та інші, прагнули до 

розвитку української державності, як економічно незалежного організму» 

[58:20J. 
Таки:-.t 'ІИНОм, у середовищі української сліл1, в тщtу <rислі nредставн~1-

ків так званого націонал-комуніз:-.tу, існувала серйозна опозиція щодо шовіні

СПІ'І но-централ ізаторсь к ~1х, антиукра їнс r..ких устре~tл ін ь мое ко вс r..ко

більшовицr..кого центру. J цей оnозиційний рух охоnлював не тільки еліту. Як 
свідчать джерела, серйозні оnозиційні настрої мали :-rticнe серед nрацівників 

радянських установ. 

Так, у листі делегатів XJJJ Rсеукраїнського з'їзду рад, наnисано:-.tу в лю
тому 1931 року, nорушувалися nитання про майбутнє української державнос
ті. ІІро необхідність стрімкішого індустріального розвитку ресnубліки, їі бі
льших бюджетних nовноваженr... У ньо:-.tу висловлювал~1ся незгода з центра

лізацією управління nромисловістю, незадоволення відсутністю :-.tіжнародної 
nолін1ки уряду УСРР тощо. Автори листа заnитували: <<Чому уряд та nартія 

не можуть ріІІІУ'Іе nоставити питания 11ро те, щоб всім еконо:-.tі<rним життям 
УСРР керував наш уряд, партія і робітннчий клас України ... Чo:-rty наш уряд 

має лише «nрохати союзний уряд»? Суверенна республіка, коли їй що-небудь 

nотрібно робити, не ходить на nоклін .... говориться про мову, культуру, а 
щоб заnовнити національну політику державницьким змісто~І. у повно:-.tу йо

го обсязі, цього немає .... ексnлуатація велика, але в і~t'я чого? ... за всі ці біди, 
яких ніколи не буш1 в історії, за все будується російська ІІромисловість . 
... те11ер :-rt~1 голодує~ю. R і~t'я чого? Скажете, соціаліз:-.tу?» [52:57-58]. 

Автори листа критикували навіть ca:-rtoro И. Сталіна за його великодер
жавн~щьку nозицію і заявиш1, що «З такою експлуатацією робітничий клас 

України та бідняцько-середняцr..кі верстви довго ~тритися не будуть», недво

значно натякнувши на :-.tожш1вість nовстання, якщо уряд УСРР не візьметься 
за сnравжню побудову української державності. 

Далі автори листа висловлювали незадовоJІення становищем у Червоній 

армії та ви:-.tагали ії українізаІІії. Але особливу тривогу вишого ко~тартійно

го керівництва викликали ви:-.tоги переглянути націоналr..ний склад головної 
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penpecJШftoї сили СРСР- ДПУ. «Переважttа білt>нtісп. аnарату та особисто

го складу (ДПУ- О. П.),- зазна•шлось у листі,- була сформована з еле

ментів ІІі соціалhно, ІІі ftаціоІІалмю не nов' язаftих з україосhкою радя ІІСhкою 

дійсністю. Це у більшості своїй- вихідці з сімей єврейських торговців ід~

класованого російського, виnадкового для України, елемеfпа, який проліз ту

ди різш1ми шляхами. Чому там tte звертаюн уваги на україttізацію ... немов 
вони ((Держава в державі>> ... Ми вважаємо неприпусти!\<111М, щоб у складі кон
воїрсhкої охоро11и ДПУ і взагалі всіх війсhк ДПУ ІІа У країІІі Зftаходилися ftе

українські елементи і націоналhно, і тсриторіалмю>> [52:58-59]. 
Як ба•tимо, це були tte просто якісt> кулуарftі розмови, а офіціальна по

зиція, протест, вимога, критика централ ізаторс ~>ко-шові ttістської, аtпиукраїн
СhКОЇ політики московсt>ко-білhІІІовицt>кого цеftтру. При цhому варто також 

зверfІути увагу й ІІа такі прющипові положення. Український комуністичний 

рух, що виріс на загалt>норосійсt>кому тлі й став провідником не тілhКИ теоре

ТИЧfІИХ уnодобаttь, а й зttаряддям у військовій боротьбі Росії за nідкорешtя 

України, розколов українство поліп!'Іftо. ftaцiottaЛІ>fto й coцiaлt>fto. ПолітtІ't
ftо, бо tta змі11у ІІаціоfІальtюї держави. що зароджувалася, поставлено утопі•t
ну ідею майбутнt>ої бездержавності. IJaцiottaлt>нo - оскілt>ки україfІці, які 

тількн-но по•rалн усвідомлювати себе як сщtн~tй етні•rний організм, знову бу

ли розділе11і між різш1ми державами. Соціально - бо суспіл~>ству 

нав' язувався образ класово го во ро га, а, відтак, перма tte ftтH і пошуки та боро
тьба з н~1м. Соціалhн~tй сенс революційІІої бороп.бн підtюсився ttaд усіма іfІ
шими й тим самим розмивалися ftаціоrшльІІі державІІі завдаfІня [ 53:409]. 

Про nозицію, •rи, раnше. опозицію старшого nоколішtя українсt.кої іtпе
лігеfІUЇі й говорити tte довощпt>ся. Члени украЇftсt>ких ftaцioftaЛhi!ИX nартій, 
nозапартійttі, які брали активftу y•racтh в Другій україttСhкій ftаціошІлhttій ре
волюції 1917-1921 років, не просто не сnриймали більшовистського режиму, 
а й бj)али y'tacтt> в українсt>кому русі Опору. Візt>мімо. для П)щкладу, Rратст

во українських державників - таємну організацію, що виникла навесні 

1918 року в Києві, яка nідтримувала зв'язки з еюилt>ttим урядом УНР і nроіс

нувала до 1924 року. Провідну роль у діяльності БУД відігравав Сергій Єф
ремов- видапшй украіІІський громадсько-поліпІ'нtий і держав11ий діяч. лі

тературн~tй критик, історик літератури. академік ВУАН, <tлен НТШ. f)epy<tи 

активну y•racтh в українсt>кому наuіоналt>но-визволhному русі ще з кінця 

ХІХ ст. як член Загалмюї Українсt>кої ьезnартійної Демократичної Організа

цїі, одиtt з лідерів Української Радикальtю-Демократичtюї партії, Товариства 
Українських Постуnовuів, Україttської Партії Соціалістів-Федералістів; •rле11 

Централмюї Ради, Ге11ералt>ного Секретаріату С. Єфремов категори•rно не 

nрийttяв білt>шовюму. 
Ось як аргументовано вitt обгруttтував свою nозицію у «ЩодешНІку~: 

«Не раз, а, може, сопtі разів ставив я nеред собою питання: а може я поми

ляюся щодо білt>шовиків; може моя «стара>> істота просто не розуміє ((новию> 
вимог <tacy, може мій «стар~tй міх нового» вина не вміщас. Може з мого боку 
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просто нrсправедлива ота відраза, яку почуваю LIO цих «героїв нашого часу«. 

Тяжкі ці питання. і тяжкі переживання ... Але коли перед мене стають оті
брех11я, провокація. хвастовитість, які становлять головні рис11 бі.1ьшовицької 

системи - то відповідь одну можу дати: не приймаю системи, на брехні й 

провокації, на світовому дурисвітстві заснованої. Навіть кров. насильство, 

якшо 1юно одверте й щире - можна зрозуміти, коли не простити. Але не 

брехню, не .1иuемірсТІю, не провокацію ···· огидні ознаки розт.1інного режи
му. І він мусить запшуп1. На гн11.1изні нічого твердого не збудуєш. Але скі

льки ще людей отруїть, зопсує, здемора.1ізує оте порохно, ота гни.1изна трух

лява» [54:91]. 
Більше того, він одним із перших в українському політикумі дав 

об'єктивну, 1·остро-крип1чну характер11стику їх вождеві В. Леніну. «Я читаю 

Леніна. - пише він. - з перших його виступів, з середини 90-х років і його 

грубий тон ординарного агітатора ніколи не промовляв мені до душі. П.1еха

нов був далеко талановитішим .... Як практичний політик, нін більший: сильна 
вда•іа .... яю1 не розбираючи пре просто впrред ... JJaд, який повстав з цього ... , в 
кращому разі од миколаївського різниться т11м, що нема наря Миколи 11, а 
натомість став М11кола ІІІ JІснін. І ~е в кращому разі, бо бі.1ьшої реакції, по.1і
тичної і громадської, ... світ ще не знав. І не побачить ніко.1и. Червона аракче
євщина- здобуток Леніна. як політика» [54:60- 61]. 

Його, людину виховану в християнських традиціях, вражала фальши
вість і лицемірність радянського суспільного ладу. Про ue йдеться, фактично, 
на кожній сторі11ці «Щоденника»: «Брехня, брехня, брехня ... якась вакханалія 
брехні, uіле море брехні, липкої, кр11К.1ивої, навіть не натуральної .... Хоч яке 
слово спа.пає на думку- все ж воно буде б.1іде, безбарвне, невиразне, занад
то слабке. щоб охарактеризувати безмежну підлоту і режиму, і тих, хто йому 

кориться .... якось диявольська гримаса, а не життя» [54: І 08-109]. 
Ряд заnисів у «Щоденникаю) засвід•Іує npo рух опору тота.1ітарному бі

льшовицькому режимові. рух, який охопив і робітників, і селян, які подекуди 
об'єднувались у підпі.1ьні організації: «Нарікання на «робітн~іЧ~ій урЯД)) .1у

нають все частіше і гостріших набирають форм .... Робітничий клас незадово
лений і він обертається тепер проти власти, що зве себе робітничо
селянською. Про задонолення селян і говорити нема чого ... Задоволених нема. 
Усі нарікають, ремствують. гризуться, клянуть і нишком ждуть ... Петлюри! .. 
Аж динна та злість, з якою цей селянин r·оворить npo «робітницько-селянську 
владу» [54: І 20. І 22, 135, 507]. 

«Одним словом, -·- підсумоuує С. Єфремов, - всюди росте страшна, 

запекла зненависть проти режиму, що до такого стану довів людей». 

Є у «Щоденниках» характеристики українських комуністів, про яких 

автор зауважує, що життя і їх робить самостійникам11. Повертаю•шсь до цієї 

теми, зокрема, теми українсh!<ого націонал-комунізму, вважаємо за необхідне 

навсети характеристику сучасного дослідника цих процесіu. «Владні струк

тури СРСР,- nише Г. Єфіменко,- використонувал~і українськ~іх націонал-
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комуністів для того, щоб розколоти українське сусnільство. Лише розколов

ши nрихильників української державності і сепян, нацькуRаRши їх одІІе на 

одного, більшовицьке керівництво могпо без особливих турбот nеремогти їх 

nоодинці)) [52:64]. 
Одним з найважчих і найзаnлутаніших nитань в історіографії є nробле

ма існування і діяльності в радянській Україні nідnільних організацій. Вище 
вже зазначапося, що на сьогоднішній день неnрийнятним є твердження чекіс

тів про численну, розгалужену мережу антирадянських організацій. які на

'Іебто готупапи ряд замахів, саботажів, диверсійних актів і т. д. Не можна та

кож nогодитися із nротилежними категоричними висновками більшості су

часних істориків, як і за ne речують будь-я ки й nідnіль ни й орган ізовани й анти
радянський рух. У той же 'Іас, здебіпьшого не nідкріnлюються конкретними 

історичними джерелами твердження окремих істориків та nубліцистів на емі

грації npo ш11рокомасштабну діяльність анп1радянського nідnілля. 
Зрештою, відомі дослідники цієї nроблеми зюна'Іають, що nісля роз

грому 'Іекістами Центрального ПоRстанського Комітету та Козацької Ради у 

1921 році умови для нелегальної антирадянської діяльності були дуже склад
НІ1МІ1. А відсутність у nублікаціях, зокрема, сnогадах, конкрелшх nрикладів 

такої діяпьності, не дає можлиRості зробити остато•Іні висновки про антибі

льшовицьке nідnілля в УРСР. 
Так, зокрема, Д. Соповей, розглядаю'Іи таємні українські nоліти'Іні ор

ганізації, nоділяє їх на чотири груnи. Перша - націонапісти•Іне nідпілля в 

УСРР. Автор вважає, що Українська Військова Організація та Організація 

Украї11ських Націоналістів не розгорнули в радянській Україні широкої дія

пьності через жорстокі переспідування ГПУ-НКВД і неnопулярність тоталі

тарної націоналісти•ІІЮЇ іпеопоrії. Він зазначає, що окремі вихідці із західно

українських земель, які в nеріод української національної революції осіли на 

Надніnрянщині, могли мати якісь зв'язки із керівництвом УВО та nізніше 

ОУН, але «ніякої nевно конкретної організованої акції суnроти окуnантів в 

УСРР вони не nроводили, бо про це немає жодн11Х незаnере'Іних доказів>> 
[10:39]. 

І ще одне важливе спостереження про те, що юв'язок з УСРР керівників 

УВО, а потім ОУН, дуже рано потрапив під контро11ь агентів ГПУ-НКВД. 

Отже, говорити про помітну орrані·.ювану поза контролем ГПУ-НКВД проти

большевиuьку боротьбу між двох світових війн на Наддніпрянщині, здійсню

вану УВО й ОУН, це11три яких були nоза межами УСРР, не доводиться, поки 

не nодано npo це незаnеречних даних» f І 0: І 09]. 
Дослідник заперечує існування в радянській Україні у 20-х роках мона

рхічних «Всеукраїнської Національної Повстан•юї Козацької Радю> та (<Все

української Сепянеької Радю>. 

А от щодо четвертої груnи, так званого демократичІІого nідnілля в 

УСРР, то автор вважає, що воно реаль1ю існувало, як, до речі, існував серйо

зний рух Опору. Щоправда, не в такій формі і не з так11м розмахом, «як дехто 
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собі уявляє». До цих демократичних організацій Д. Соловей відносить так 

звану «Шістку>> - українську політичну організацію на Слобожаншнні у 

І 920-1 923 ро ках, я ка бу ла реорган і завана в У краІнс ьку Мужичу (Селянську) 
П ар1 і ю (І 923 -І 926 роки). По руч з 11 им и, на думку автора, діяли «Братство 
Української Державності>>, «Гіирятинська організація української молоді>> 
(1924-1925 роки), «Народна Воля», «Українська Революційна Народна Пар
тія>>, київська таємна політична організація «Буревісник», харківський студе

Іпсь~о:ий гурток «)~рагоманівці» тощо. 

«С чимало лідстав думати, -робить висновок Д. Соловей, - шо ота

ких дрібних nолітичних організацій, які в тій чи іншій формі намагалися 

створювати 011ір окупаційній системі на Україні, в 1920-х роках було чимало, 

але всі вони (внаслідок широко розгалуженої таємної агентури) гинули рані

ше. ІІі ж могли nриступ ити до якоїсь серйо:Jної акції» [І 0: 119]. 
Як цілком реально діючу розглядає Д. Соловей «Сnілку визволення 

України», «Сnілку Української молоді» та «Український Національний 

Центр». З ним, до речі, солідаризується відомий сучасний політик і дослідник 

зі Словаччини М. Мушинка. Він у рецензії на книжку Ю. Семенка «Наталя 

lІавлушкова>> (Мюнхен - - Львів. 1999) зазначає: «Реальне існування СВ У та 
СУМ. на мою думку, обумовлене об'єктивними nричинами. Не може бути, 

щоб nісля цілого ряду таємних політичннх організацій, які діяли в часі жорс

токого царського самодержавства, в часі большевицького ладу в Україні не 

було жодного організованого руху Опору. щоб українці так швидко nеретво

рилися на аморфну масу без організованого nроводу. Немислимо, щоб у часі, 

коли в Україні внвикалн повстання проти совєтської влади, там була єдина 

комуністична nартія большевиків і ніякої оnозиції. Було б аномаліt:ю, якби 

колишній сліворганізатор і лідер Української радикально-демократичної nар

тії соціалістів-федералістів, заступник голови Української Центральної Ради 

С. Єфремов, ставши свідком неймовірного насилля над українським народом, 

не організував добре законспірованого nолітичного руху за визволення Укра

їни з-під владІ! большевиків. СВУ в ії складі й СУМ - існували як організа

ції опору nроти совєтської влади. Заnеречення таких організацій у пізніший 

час 6уш1 інспіровані тими ж комуністами>> [55 j. 
Заперечує існування та діяльність nідnільних організацій, у т. ч. СВУ, 

відомий еміграційний дослідник цих процесів- Грнгорій Костюк. Він нази

ває п'ятнадцять т. зв. «nідпільниХ>> організацій: І. Сnілка визволення України 

(СВ У), 193 О; 2. Спілка української молоді (СУМ), І 93 О; З. Український наці
ональний центр (УНЦ). 193 І; 4. Союз Кубані й України, І 929- І 932; 
5. Контрреволюц і й на ш кі днІ! цька орган і заці я. І 93 3; 6. Всеукраїнський есе
рівський центр, 1933; 7. Українська військова організація (УВО), 1933; 
8. Польська організація військова (ПОВ), 1933; 9. Всеукраїнський боротьби
стський центр, 1934-1935; 10. Український центр білогвардійців-терористів, 
І 93 4; І 1. Терорнетич на гру па професора М. Зерова, 193 5; І 2. Блок у країнсь
ких національних партій, І 932- І 936; І З. Троцькістсько-націоналістичний те-
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рОрИСТИЧІІИЙ бЛОК, 1935; 14. УкраЇНСhКИЙ трОЦhКіСТСhКИЙ центр, 1936; 
15. Націоналістич ІІа фашистська орга11ізація, І 935-193 7. 

Автор вважає, що вони нікош1 pcaлhH(J не існуваш1, а були nридумаІІі в 

кабінетах слід•н1х ДПУ-НКВС для nосилен11я антиукраїнського терору: 

« ... лерелічеІІі «Підпільні» антирадянські організації є фальпшвками ДПУ

НКВС, які були nотрібні для прикриття й вилравдаІІІІЯ терору взагалі, а про

ти україІ щі в зокрема» L І 2:246 j. 
У той же час Г. Костюк зазначає, що могло не бути жод1юї nідліль1юї 

організації, але 011ір народу існував і він ні коли 11е nри nи ня вся. І {я нескоре
ність українського народу, зокрема постійна національна опозинія у рядах 

КП(б)У, активний сnротив українського селянства колективізації, явно кри

тична nозиція ВУ АН, У АПІ t були головними осередкам11 руху Опору та оnо
зиції у радянській Україні. 

Варто зауваж1пи, шо новітні дослідження істориків засвідчують не про 

вигадані чекістами орга11ізації, а про реальні, які чинили onip більшовицькій 
владі. Так, наприклад, у І 924-1925 роках груnою молодих людей, персважно 
студентів, було створено Українську Ішціоналhно-козацhку nартію. Ії члени 

серед інших документів nідготували навіть де~юкратичну Конституцію Укра

їнської реслубл і ки. УІІ КП бу ла викрита в 192 7 ро ці. Керівник і в В. Арте ме 11 ка 
та І. Шуми гору розстр іл я НО, решту л іддано r~" прес і ям. у І 92 9 році в кИЄві 

було викрито підлільІІУ організацію Ко~tітет Іmзволсння України. Ії організа
торамІ1 стали переваж11о представники інтелігеІІції, зокрема Наталя Павлуш

кова-nлемінниця академіка С. Є"фре~юва. Члени КВУ nідготували і розnо

всюдили «Заклик до всіх nригнічсн11х Московщиною людей України», в яко

му закл11кали, що nройшов час «будувати нласне життя. Час пройшов ліклу
ватися npo свободу рідного краю. Хай живе самостійна Україна!» Але за !\і
лька місяців організація була викрита, одних розстріляли, інших засудили до 

різних термінів ув'язнеНІІЯ [58: 18]. 
Про боротьбу з більшовицьким режимом свідчив священик УАПЦ 

В. Хуторянський. Відбуваючи ув'язне11ня ІІа Соловках, під час розмов з ін
ШИЮ! лолітв'яз11ями, ві11 казав: « ... там, на Україні залишилося ще багато на· 
роду, як11Й працює. Там є ше багато ІІаших братів-українців, які за всяких 
сприятливих умов здійснюють свою роботу. М11 через УкраїІІСьку автокефа
льну церкву здійснювали консолідацію своїх сил ... » [58:24]. 

Власне тому Україна стала об'єктом більшовицького політично! о теро
РУ, яки й ное ив nерм а не нт11 и й характер з 1917 року й тривав до розnаду СРСР 
у 1991 році. Він торкнувся усіх nрошарків і верств українсhкого сусnільства, 

всіх напрямків сусnільно-політичного, економічного і культурно-духовного 

життя. 

Абсолютно закономірно й науково об'єктивно назвав свою nрацю Сергій Бі
ло~~:інь- <<Масовий терор як засіб державного уnравлішrя в СРСР». У 11ій ві11 на
голошує, що державн11Й терор лежав у самій nрироді більшовизму й проводився ІІа 

суто науковій основі, як одна з ланок народного господарства [56:78-79]. Україн-
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ство зазнало таких кіпькісних і якісних деформацій, що дійшло до зміни люд

ської суті. Пануючи протягом кількох десятирі•1, впада просіяпа увесь людсь

кий склад кожного суспільного класу, кожної соціапьної верстви, винищую•ш 

найкращих. Це погіршило людську субстанцію народу, пошкодипо генофонд. 

У J(ьому суть, гопавний результат здійсненої соціальної революції. Найваж

ливіше враження від істори•1ного процесу ХХ стопіття - злам історичної 

традиції. 

Тому має рацію Т. Гун•1ак, що •1ервоний терор в Україні, мабуть, є найт

рагі•Інішою сторінкою в історії нашого багатостраждального народу. За 'Інс

лом жертв цей період зна•1но перевершує будь-які суспільні катаклізми попе
редніх часів, а скіпьки на його рахунку поніве•1ених людських душ- про це 

вже не дізнається ніхто. 

«Увесь морапьний жах терору, - зазна•шє І. Білас, - його вплив на 

розклад людської психіки визначався не окремими вбивствами і навіть не їх 

кількістю. а саме системою, яку насаджувала більшовицька диктатура» 

[11, т.І:ІІ]. 
Не nросто встановити кількість жертв радянського терору в Україні 

міжвоєнний період. Так. за неповними підрахунками, у 1930-1941 роках в 
Україні було викрито І\ О різного роду «контрревопюційних» організацій. У 

справі тільки однієї СВУ було засуджено у відкритому судовому nроцесі 45 
осіб, відразу заарештовано 400 чоловік, а всього постраждало понад ЗО тис. 
осіб [57:47]. 

Тільки за офіційними даними, у 1935 році в Україні було заарештовано 
24934 особи, у 1936- 15717, 1937 - 159573, 193 8- І 08006, 1939 - 12000, 
1940--- близько 50000 осіб [4:39]. Уявити розмах і жахіття терору дають мо

жливість новознайдені архівні джерела, зокрема, документи, що стосуються 

розстрілів в уро•шщі Сандормох під Медвеж'єгорськом (Карелія). Тут, на 
ознаменування 20-ліття «Вепикого Жовтня», було розстріпяно І І І\ солове

цьких ув'язнених, серед яких Лесь Курбас, Микола Куліш, Микола Зеров. 

Валер'ян Підмогильний. Марко Вороний, Мирослав Ірчан, Валеріан Полі

щук. Олекса Слісаренко, Антон Крушельницькій, Микола Полоз, Матвій 

Яворський, Микопа Павлушков і сотні інших відомих і не дуже політв'язнів 
радянського «грандіозного комбінату смерті)). Це були інтелігенти, робітни

ки, селяни, священики, політики. вчені, службовці. Протягом п'яти днів- 27 
жовтня, І , 2. 3, 4 л истопада І 9 3 7 ро ку капітан держбезпеки М. Матвеєв влас
норуч виконував наказ: з револьвера щодня, nостріпам в потилицю, розстрі

пював не менше двохсот приречених (58]. 
Зрозуміло. щоб уявити загальну картину репресій, до цих цифр потрібно 

додати кількість ув'язнених у внутрішніх тюрмах НКВД, проаналізувати 

смертність у таборах, додати кількість репресованих селян (тільки під час ко

лектив ізації з У країни бу ло виселено І ,2 млн '!ОП.), м іл ьйо н ні жертви голо
доморів І 921-1923, І 932-1933 років, а також депортованих. 
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І на довершення теми про більшовицький терор ще кілька цікавих цифр, 

які наводять Ю. Шаповал, В. Пристайко та В. Золотарьов. У завершальному 
розділі своєї праці і(ЧК-ГПУ-НКВД в Україні» вони nодають біографічні ві
домості про 184 чекістів. З них 97 були євреями, 49- росіянами, 20- укра

їнцями, 8- латишами, З- поляками, 3 -·-білорусами, по одному- вірме

нин, грузин, молдаван, німець [8:43 1-581 ]. 
У контексті українського національно-визвольного руху міжвоєнного 

періоду особливої уваги заслуговує nитання про сnроби УВО та ОУН поши

рити свою діяльність на радянську Україну. Чи сnравді існувало там націона
льне підпілля і діяли нелегальні структури ОУН та УПА? На сьогодні, очеви
дно, не можна дати однозначної відповіді на це запитання. Доступні нині 

джерела дозволяють лише зробити nевні логічні nриnушення, а оnосередко

вані згадки самого Є. Коновальця, хоч і не конкретно, підтверджують їх. 

Так, відомо, шо вже в 1920 році на радянську Україну Є. Коновальцем 
були наnравлені колишні Січові Стрільці- сотники Іван Андрух та Микола 

Опока, які мали завдання розбудувати там мережу УВО. У листах Коноваль
ця до Начальної Команди УВО у Львові є свідчення про листування з 

І. Андрухом: <<У Празі є вже Чмола ... Ніяких надзвичайних відомостей він не 
nривіз. Цікавий є тільки лист від Андруха, котрий одержав він від нього з 

Києва ... » [59:6 І 0]. 
Відомо також, як бідкався Є. Коновалець після самогубства 

М. Скрипника. На зауваження, шо Скрипник був ідейним комуністом, 

Є. Коновалець лише розnачливо махнув рукою: «Там nри ньому були наші 

люди, шо тепер буде з ними?>> [59:61 0]. 
На сьогодні найширша інформація про зв'язки та впливи УВО та ОУН у 

радянські й У країн і міститься у працях українсько го еміграційного досл ідни

ка та громадсько-тюлітичного діяча Юрія Бойка-Блохина, який у своїх розві

дках <<Націоналізм на східноукраїнських землях у добі Коновальця» [59] та 
і<Євген Коновалець і Осередньо-Східні землі» [60] на основі доступних йому 
джерел nроаналізував цю складну, але вкрай важливу nроблему. 

Петро Мірчук у праці, nрисвяченій Є. Коновальцю [61], лише частково 
зачіпає дане питання, а найновіша робота Я.Сватка [62] фактично повторює 
ті дані, які навели попередні автори. 

Щоправда, автор передмови до книжки Я. Сватка, відомий учений 
Я. Дашкевич звертає увагу дослідників на необхідність розв'язання ряду про

блем, «які треба розкрити на nідставі критичного вивчення документів і з 
урахуванням історичної дійсності, а не шляхом логічних (чи nсевдо логічних) 

умовиводів» [62:2]. 
До проблем, які слід розкрити, належать такі: Є. Коновалець і засоби 

підпільної боротьби, тобто Є. Коновалець і політичний терор~ джерела під

тримки націоналістичного руху, інакше- Є. Коновалець і фінансування під

nільної боротьби; трансформація УВО в ОУН; діяльність УВО та ОУН на 

Східній Україні. 
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Щодо діяльності УВО та ОУН на Східній, тобто радяІІській Україні, 

Я. Дашкевич вважаr, що ((Оnеративні архіви із так званих радянських часів 

досі !це майже недоступні (або доступні лише для невеликої кількості довіре

них), а судові справи з фальшивими звиІІувачеІшями та сфальсифікованими 

зізнаннями і свідченнями вимагають дуже філігранної праці, щоб відділити 

істину від спеціалмю сконструйова1юї неправди. Що Коновалець і ОУН тво

рили велику загрозу для СРСР- цілком зрозуміло, бо на нього так не полю

вали б і з ним так 11е воювали б. Але коІІкретно зміст цієїзагрози лише почи

нає вимальовуватися не дуже ясними контурами. Потріб1ю великих дослід

ниц~>ких зусиль, щоб ці контури заnовнили реальним змістом» [62:3]. 
Тобто лише нові, конкретні документальні джерела дадуть можливість 

висвітлити одну з найтаємничіших і в той же час найважливіших та Ішйціка

віших сторінок в історії українського націоІшльІю-визволмюго руху. 

Тому сьогодні зробимо спробу лише окреслити загальІІі контури про

блеми. Ідеї самостійності України поширювалися на Наддніпрянщині ше з 

початку ХХ ст. СвідчеІІНЯМ цього є теоретична і практична діяль11ість 

М. Міхновського, яка продовжувалося і в період Другої української ІшціОІш

льІюї революції 1917-1921 років. Саме події революції, відродження націо
нальної державності у формі УНР. Гетьманату дали колосальний поштовх 

зросташно націо1шльної самосвідомості українців. Хоча украЇІІська ІшціоІш

л ь на рев ол юці я зазнала порюки. бу ли роз грамлен і чекістами Центрnовстан

ком, Козача Рада, Ьратство української державності, не всі учасники цих та 

інших нелегальних структур загш1ули. Тому керівництво УВО та ОУН., зок

рема, Є. Коновалець, стоячи на грунті соборІІицтва усіх українських земель і 

створення Української Самостійної Соборної Держави, не могли не шукати 

шляхів nоширення своїх ідей серед населення радянської України і, очевид

ІЮ, робили спроби створити там свої нелегальні Ішціоналістичні структури. 

ОпосередковаІш інформація про це міститься в розвідці Ю. Бойка. 

Він звертає увагу, що вимоги якнайсуворішої коІІспірації примушували 

Є. Коновальця тримати всі нитки «наддніпрянського підпілля» у своїх руках. 

Гуди направлялися перевірені кадри і звідти прибували кур'єри, ІШ адреси 

наукових бібліотек та інститутів, радянсІ>ких та патріотичних керівників роз

сила.'Тася націоналістична література, зокрема орган ПУНу - часоnис «Роз

будова нації» [60:34-35]. 
Делегат 1-ro Конгресу Українських Націоналістів Макар Боrуш отримав 

завдан ня на в' юати контакти з редакціями радянських парт і й них часопис ів 

((І(омунісл>. «Вісті», ((Пролетар>>, для яких писав і в яких nублікував свої 

статті [59:605-607]. 
Робилися спроби nоширювати в Донбасі націоналістичні листівки, про

никнути в Червону Армію, зокрема в частини, що дислокувалася в Україні, 

розгорІІути діяльність серед українського населення так званого Зеленого 

Клину (Далекий Схід). 
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Така активна діяльність УІЗU та ()У І І 1 І <І,' І ІІtІІ'Іаино 1 у роувала JМlІЯJІ( І·t-.~· 

керівІІицтво й во1ю прийІІяло рішення про ліквід<ІІІію СІІІ'\.'ІІоt КоноІtальця. як 
перед тим знищили Симо11а Петлюру, а піз11іше Стс11ана ьанлсру. 

Аналізуючи рух Опору в радянській Україні, варто також зв~о:рнути ува

гу на чіткі ІІаціоналмІі позиції Української Автокефаль1юї І Іравославної Це
ркви та їі митрополита ІЗ. Липківського. У своїх проповідях він наголошував: 

« ... Людина помирає, а ІІарод живе довіку ... Де ж займе місце ІІа Страш1юму 
суді наш український народ? Народ наш і на землі не може знайти певного 

місця, все ховається за чужими СІІинами, все rднався із nоляками і москаля
ми, і навіть із турками та татарами. Але перед Гос1юдом вже мусить він за

йняти певне своє власне місце, там уже 11е заховається між чужими народами . 
... Душі ІІароду не можна змінити нічим! І той ІІарод 11айбільш нещасний, що 
11е ЗІІаЄ, 11е розуміє своєї душі, не дбає 11ро неї. Бо не кількість народу, не ба

гатство його землі, а душа народу надає йому найбільше з1шчення і в Бога. і в 

людей ... В ці часи почувається якесь нове «благовіщеІІІІЯ)), нас закликають 
єднати своt" життя не з Христом, а з як~1мсь Марксом та іншими іменами, що 

піднеслися на землі. Єднають нас уже не з янголами і Духом Святим, а з мер

твою матерією і їі меха11ічними зако11ами ... Кош1 в наші часи, дійсно, пере
творюється життя 11ародів. то це перетворен11я повинно nочатись не з Маркса 
та його нащадків, що й собі не здобули життя, а з Христа, з його Благовіщен

ня й ВоскресіІІ НЯ)) [59:5 83, 584, 587]. 

висновки 

Поразка Другої української національної революції 1917-1921 років, 
внаслідок якої не було створено украї11ської 11езалежної соборної держави, 
стала основІюю причИІюю руху Опору в радянській Україні у міжвоєнний 

період. Його зумовлювали також антиукраїІІська політика більшовицької 
партії, яка не просто обмежувала сувере11ітет УСРР, а піддала масовим реп
ресіям та факти•1но ліквідації не тільки ІІолітичних противників й опозицію, а 

фактич110 всі соціальні верстви тогочасІюго українського суспільства. В пер

шу чергу тих, хто так чи інакше був пов'язаний з українськими національни

ми державами часів Центральної Ради, Гетьманату та Директорії. Голодомо

ри 1921-1923 та 1932-1933 років знищили кілька мільйонів украї11ських се
лян, україІІську і1пелігенцію, націоІІалЬJю свідомий робіТІІичий клас, репре
соваІІо 11аціональні 11артійні, радя11ські, комсомольські та військові кадри. 

Масовий терор як засіб держав11ого управлішІя в СРСР ліквідував одну 
частину населення і паралізуван іншу. «Пануючи протном кількох десятиріч 

у такий спосіб, - заз11ачає С. Білокі11ь, - влада просіяла увесь людський 

склад кожного суспіль11ого класу, кож11ої соціалмюї верстви, винищую•ш 

11айкраших. Це погірш~ІЛо людську субста1щію 11ароду, поюкоднло генофонд. 

У цьому суть, головний результат здійсненої соціальІюї революції>> [63]. 
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Але незважаючи на репресії і масовий терор, частина українського сус

пільства брала участь у русі Опору, який проявлявся у різних формах, відбу

вався з різною інтенсивністю, але не припинявся ніколи. Джерельні матеріа
ли дають підстави зробити такі висновки щодо українського руху Опору в 

1921-1939 роках: 
І. До середини 20-х років йшла активна збройна боротьба, в першу чер

гу українського селянства, проти більшовицького режиму. Із другої половини 

20-х років вона пішла на спад і лише в період здійснення насильницької ко

лективізації дещо посилилася. 

2. Українська інтелігенція брала активну участь у русі Опору 20-30-их 
років. який проявився здебільшого у мирних формах як протест проти існую

чої тоталітарної антиукраїнської системи. 

3. Своєрідною опозицією в рамках системи стала поява і діяльність по

літи •t ної те•t і ї, в ідомої як у країнс І.К ий наці онал-комун і з м. 
4. Робітничий клас, який здебільшого був зрусифікований, а то й взагалі 

неукраїнським, брав меншу участь в русі Опору, але і в його складі були на

ціонально свідомі представники, які чинили опір тоталітарному режимові. 

5. Опозиційні настрої щодо московського центру існували в середовищі 
партійних, радя не ь ких, комсом ол ьс ь ких та військових кадрі в. 

6. ІІ{одо існування та діяльності так званих «антирадянських, контрре
волюційних терористичних організацій)), як це трактувала репресивно

каральна система, то тут потрібні дальші наукові дослідження, залучення но

вих архівних таємних матеріалів. Ьезперечно, вони не існували в таких обся

гах і не займалися такою діяльністю, як це їм приписували спецслужби. О<Іе

видно, не відповідають повною мірою і твердження української історіографії 

на еміграції про діяльність антирадянського підпілля. Але спроби його ство
рити і проводити певну діяльність, поза сумнівом, були. Зрештою, спроби 

налагодити зв'язки з таким підпіллям і вклю•tитися у боротьбу в радянській 
Україні у міжвоєнний період робили УВО та ОУН. 

Отже, рух Опору в радянські й У країн і у І 921-19 3 9 роках був ви кл и ка
ний об'єктивними при•tинами, відбувався перманентно, в ньому брали участь 

фактично всі соціальні класи та прошарки тогочасного українського суспіль

ства. Він був важливою складовою частиною українського національно

визвольного руху, який продовжувався після поразки української національ

ної революції 1917-1921 роках і тривав до проголошення незалежності у 

1991 році. 
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Листівка Холодполрських повстаиців. Травеиь, 1921 р. 

Хто такі поостанці і за оіщо norrи борrоться 
<<КомуІІісти дивуються, через віщо повстає трудовий ІІарод проти робіт

ни•ю-селянської влади! А воно нічого дивІюго й немає, бо трудящим однако

во, хто б їх не грабував: чи то царський жандарм, чи ••ервоний комунар; од

наковісінько трудящому бо.1ить, як його б'ють: чи чор11ою чи червоною ІІа

гайкою; однаковісінько трудящому, як і його хату спалять: чи червоні, чи чо

рІІі- однаковісінько ії немає. 

Трудящим однаково, •1и їх за слово розстрі.1ював царський жандарм, чи 
тепер розстрілює червоний комунар. 

Трудові маси однаковісінько будуть боротись як проти царською уряду, 
так і проти радянсько-комуІІістичного, коли ві11 буде так робить, як і царсь

кий. Комуністи годують трудящих, провинившихся проти радянської влади, 

амністіями (помІ1ЛуванІІЯМІ1), а хто повірив і пр11ЙНЮВ, тих порозстрілювали. 
Тільки сього не буде, трудящі, котрі боролися за правду -за 11раво трудя

щих. як би хотіли грабувати і знущатися з .1юдей так, як комунісп1, то дав1ю 

б уже були комісарами без усякої ам11істії. 
Д..1я нас, повста1щів, особливих амністій 11е треба, ми вимагаємо від ра

дянської влади здійснення тих .1ьозунгів, котрі кинуті були комуністами з по

•щтку радянської влади, скасува1шя смерт11ої кари, припиІІеІшя війни, воля 
слова та друку, вільне користуваІІня своїм влас11им трудом. Сі .1ьозунги ска

зані самими комуністами, а трудящим масам сього тільки й треба при всякій 

влад і. Ми повстан ІІі, вимагаємо R ід радянеької в.1ади не гай но здійснІ пи про
голошеІІі три роки тому ІІазад льозунги; робітничо-се.1ЯІІська влада, якщо во
на дійс11о стоїть на сторожі прав трудящих, то не повІІнна боятись тих же 

трудящих. Чи є хо•• один чесний трудящий, котрий став проти здійснення сих 

святих льозунгів: відміни смерт11ої кари, nрипинення війни, во.1і слова та 

друку, в іл ьного користуван ня влас ним тру дом. 

Ми, повста11ці, підняли зброю за здійснення сих льозунгів, а 11ас за ее 
11азивають бандитами, нехай всі трудящі самі скажуть, хто за сі льозунги бо

ровся і бореться. Отож, якщо комуністи є дійсно захисниками прав трудящих, 

то 11е nови1111і боятися трудящих мас. Щоб у11икнути кровоnролиття та руїни, 

негайно провести в ж11ття давно прого.1ошсні ними льозунги, а ко.1и ні, то 

вони є зрадниками трудового народу, і про.11па кров трудящих та руїни краю 

є тіль~>:и вина ~>:омуністів, і всі трудящі повинні nідняти зброю nроти зрадни

ків трудового люду за свої прирол.ні праRа. 

Хто за здійс11ення сих льозунгів, той за трудовий 11арід, хто nроти здійс

нення, той є зралник трудового народу. 

ХАЙ ЖИВЕ ПОВСТАНЧЕСЬКА АРМІЯ, ЗАХИСНИЦЯ ПРАВ ТРУ
/].ЯЩИХ! 

Повстапці Холодпоярської округи. 15 травпя 1921 року. 
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Листівка Україиського ІUІІ(іоиальиого козm(ького товtІриства. 

Сі•Іеиь, 1923 р. 
Тяжку годину руїни і упадку переживає наша батьківшнна. Дикий во

рог, мов чорний крук, рве скривавлене тіло нашої матері-України! 

Україна в небезпеці, - і кличе вірних своїх синів стати в оборону ії 

прав і вольностей, як ставали вони в часи славної велнкокнязівської і геть

мансько-козацької доби! 

Українське національне козацьке товариство ше з часу всеукраїнського 

козацького з'їзду 3 жовтня 1917 року в міст і Чигнрин і підняло бунчук боро
тьби за національно-державну Україну, а тепер кличе весь український віль

ний козацький нарід до єдиного національного козацького фронту і каже: 

«Послухай, український козацький народе, за шо боремось!» 

За потоптану ворогами віру й права, добуті і заповідані тобі nрадідами! 

За визволення українського козацького народу від ворожого ярма, ко-

муністів, шибеників і розбійників, що в кінець зруйнували твою землю 

святу Україну-Русь! 

За nрипинення братовбивчої війни та порозуміння між сусідніми нація-

ми! 

За те, шоби кожен козак-хлібороб. виборовший собі право на землю, 

зміг 11осісти ії як власність і мирно обробляти! 
За те, щоби кожний робітник, незалежно від його фаху, коли він чесно 

працює на корнсть і розвій Батьківшини, був би забезпечений на випадок 

старості! .. 
За те, щоби сам український козацький нарід вільно улаштував своє 

державне життя та вибрав господаря. 

Отже. хто вірить в світле майбутнє великого народу, хто не бажає бути 

рабом, а жадає створення могутньої Української держави, то мусить стати 

не1·айно в лави Українського національного козацького товариства! 

20 сі•ит 192 3 р. Біна ЦеркІш ІІа KuїrJщuni. 
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ТtІс.ютй обіJІСІІUІ< ГПУ УРСР ((Про уІ<рtІііІСЬІ<ий cenaptmtuз.ю) 

4 вересІІJІ 1926 р Соаерщетю секрепто 
Ilepeneчamamtю не подле.JІСит 

Хрттть парште с шurJ;po.'>~ под omaemcmaemюcmь 
/IQЧG!lb/ll/KG ОрЮІІа Г//j/ 

І!апечатсто rJ кшшч~:стве 75 :зкземn•ІJІРОІJ 

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО ГПУ УКРАИНЬІ 
Об украиискОІ\1 сепаратИЗІ\1е 

Тактика «культурной борьбьІІ> украш1ских антисоветских злементов с 
советской властью, за nоследний nериод времени, все ярче и яр•Іе вьІрисовьІ

вается в виде развития среди украинской обшественности националистиче

ских идей сеr1аратистского характера. 

Рост ШОВІ1НІ1СтическІ1Х тенденций ставит nеред органами ГПУ необхо

димость своевременно реагировать на '}ТО явление. имеющее nолитическое 

значение rІервостеrІенной важности. С зтой целью ГПУ УССР ориентирует 

местнь1е орrанЬІ о сушности, истории и тактике украинсІ\ого сеnаратизма, а 

также о тех задачах, которЬІе в связи с зп1м стоят r1еред органами ГПУ. 

Сепаратизм в истории укр. к.-р. 
Сепарап1стские иде11 в украинском контрреволюІtІюнном движении СЬІ

грали исключительную роль. 

Тенденции, наnравленнь1е к отделению УкраиньІ от России, развивзлись 
и 11рактически оформлялись rщраллельно с ростом большевистского движе

ния. Украинская мелкая буржуазия заговорила об отделении от МосквЬІ то

гда, когда ее благополу•шю стала угрожать оnасность, в виде стихийного nо
дьема реВОЛЮЦИОІІНОЙ ВОЛНЬІ. 

От деление У краиньr 01 России, де кре rирован ное ун иверсалом Цен
тральной радьІ, явилось следствием утверждения в России советской власти. 

В период же кереІІшинм, подав,1яюшее большинство украrтских nоЛІі
ти•Іеских r1артий и политических деятелей решител~>но отвергал~і возмож

ность от деления УкраІ1НЬІ и добивались только автономни или федерации. 

Украинская буржуазия не рискнула вести борьбу с советской властью nод 
флагом зашитьІ своих классовмх интересов. Она предпочла классовое содержа
ние ведушейся ею борьбьІ сврятать вод оGолочку нацІюнальньІх лозунгов_ 

Лозтому вся ожесточенная вооруженная борьGа, вротекавшая в течение 
нескольких лет между советской властью и украи11ской контрреволюш1ей, 

бьІЛа построена no такой схеме. 
Советская власть вьІставила лозунr· классовой войньr. Основнь1ми кад

рами советских войск бмли рабочие России и Укра~ть1. Украинская Gуржуа

зия nь1талась исnользовать то обстоятельство, что сред11 r1ролетар11ата мало 
нерусифицированнЬІх украи1щев. Ее nредставители вьІбросІши з11амя защить1 
всего украинского народа от nорабоше11ия е1·о «московскими захватчикамю>. 
Они стремились доказать, что советская власть, rюд флагом социальной 
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борьбьІ, ведет nо.1итику национального угнетения украинского народа и пре

вращения УкраиньІ в ко.1онию московского империа.1изма. 

Б.1агопаря такой тактике украинской буржуазии, вся долгая борьба ме

жду нею и совв.1астью бь1,1 а о кра ше на ярко вь1ражен н ь1 ми нацио нал истиче
скими цветами и име.1а своей формальной конечной целью создание незави

симого, самостоятельного украинского государства. Таким образом, сеnара
тистские тенденции являются осью официа.1ьной идео.1оrии (или фразеоло

гии) украинской контрреволюции. 

Сепаратизм после разгрома укр. к.-р. 
Украинская буржуазия в войне с советской в.1астью потерпела полное 

1юражение. 

Вместе с тем, ХІІ С'Ьезд РКП уто•1нил пути проведения в жизнь основ 

нашей национальной политики. 

Зти два обстояте.1 ьства r rри вели к том у, что nриверженцьІ сепарат ист
ских идей на•1али пересматривать свой идеологический багажименять вехи. 

Главную роль в смене вех сь1гра.1и, конечно, разгром вооруженнь1х сил 

укр к.-р. и укрепление советской власти на Украине. 
Представите.1и укр. к.-р., благодаря лому, утратили какие бьr то ни бьІ

ло б.1агоnриятнь1е nерсnективьІ. 

НовьІй наниональньtй курс делал невозможнь1м продолжение воору

женной борьбьІ с совв.1астью, так как вь1бива.1 из рук шовинистов главньІй 

козь1рь- <<национа.1ьное угнетение». 

Практи•Іески зто rrривело к ликвидации бандитизма, к прекращению за

t·оворщической, nодпо.1ьной деяте.1ьности, к возврашению по амнистии ос

r-атков армии УНР и к раско.1у змиrраr.tии, из которой вьщелилась и верну
.1ась в nреде.1ь1 Украиньr 'Ірезвьr•Іайно зна•ште.1ьная и влияте.1ьная часть От

каз от борьбьІ сопровожда.1ся признаннем советской власти. Признание со

ветской в.1асти означа.1о отказ от принципов сепаратизма. Таким образом, на 

п.1атформе независимости Украиньr открь1то стоит только непримиримая 

часть украинской змиграции. 
Зта змиграция состоит из nредставите.1ей разнь1х nо.1Итических тече

ний. от монархистов-х.1еборобов (гетманцьІ) до «социа.1истов>>. 
Все они сходятся в одном: «Украина яв.1яется московской колонией, укра

инская советская власть--- фикция, nредставители советской власти на Украи
не- ставленники московских завоевателей и т.д.>> Ввиду зтого они не с•Іитают 

возможньrм идти на какие бь1 то ни бьr.1о соглашения с :пой властью. 

Перемена тактики: <'Культурная борьба>> 
То обстояте.1 ьство, •по украине к ие нацио нал истьІ nрекратил и открьпую 

борьбу с советской властью и формально признали ее, не озна•1ает, что они 

окон•1ательно примирились с теnерешним положением вещей и искренно от

казались от враждебньtх замь1слов. 
Здесь налицо не и·3менение идеологии, а nеремена тактики. 
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Та тактика, которая обешала наиболее бь1стрь1е результать1 тактика от

крьІтой войньІ, привела украинский сепаратизм к проигрь1шу его борьбьІ. Ус· 

ловия коре1шь1м образом изменились. 

РасчетЬІ ІІа сверже1ше соввласти не оправдались. Советская власть дол

жна бь1ть принята националистами как неизбежньrй факт. 

Ввиду зтого вьrковалась новая тактика борьбьІ. Тактика, в которой сов

власть играет роль обьекта, против которого направлено оружие «культурной 

работьш. 

Термшr «культурной работьш пришел на сме1rу провалнвшемуся лозун
гу вооружешюй борьбЬІ за независимость. 

«Культурная борьба» приобрела огромную популяр1юсть и втЯІrула в 
рядь1 своих сторонникав подавляющее большинство виднейших представи

телей укр. контрреволюции. Цельrй ряд воешrьrх деятелей, министров, обще

ствешrиков, лидеров партий, отказались от старь1х приемов и влились в рядЬІ 

бойцов «культурного фронта». 

Цели и задачи «культурной» работь1 сводятся к укреплению и развитию 

Іrаuионалистических тенденций: «Советская власть должна почув(;твовать 

мошь национальной стихии, под напором которой она будет едавать одну по

зицию задругой». 

Для зтой цели используются все возможности. Украинизация использу· 

ется для группирования во всех жизненньІХ частях государственного орга

Іrизма сторонникав нацио1шлистических идей. 

Создана Украинская автокефальная церковь, являюшаяся могучим оп
лотом национализма и отличнь1м агитационньrм орудием. 

Украинская академия наук собрала вокруг себя компактную массу бьІ· 
вших видньrх деятелей УНР. 

В общем. представители уІ<раинскоrо национализма работают, не по

кладая рук, над внедреннем в массь1 националистических чувств. 

Они считают, что украинский народ проиr·рал свою освободительную 

борьбу из-за недостатка национальной сплоченности, и стремятся исправить 

зтот осІЮВІЮЙ недочет, т. е. добиться национальной спайкив массах. 

Если период вооружешюй борьбьІ отличался широким развитием под
польной деятельности, то зпоха «культурІюй борьбЬІ>> характерІІа стремлени

ем использовать легальньrе возможности. 

Об использовании легалмrьІх путей для борьбьІ с соввластью см. наш 
циркуляр об украинской общеетвенности от ЗО марта 1926 r. 

Наu••оиадис•·ьІ и сс;ю 
Село привлекает исключительное внимание националистов. На сельско

го кулака делается главнейшая ставка. В зтом сходятся все группІ>І украин
ской антисоветской общественности. 

ВиднЬІе представители антисоветской украинской интеллигенции 

г. Харькова по :ному поводу говорят: 
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« ... На селе власть берет кулак. В связи с nредоставлением свободЬІ вьІ
боров кустарям, середнякам и npo•1., к власти приходит злемент антикомму
нисти•Іеский, которь1м nартия уnравлять не в состоянии. Позтому украинской 

интеллигенции открьшается широкая возможность взять власть в свои руки. 

После того, как власть на селе возьмет кулак, большая часть nартийцен 

окон•1ательно убедится в правоте Зиновьева и создает оппозицию ЦК. Тогда 

раскол будет еще более значительньІй. Позтому nеред украинской интелли

rенцией стоит сейчас задача стремиться захватить влияние на селе». 

Один из создателей хлеборобской партии, нахадяшийся в Харькове, го
ворит: «Отрадно видеть nоп:ьем национальнь1х •1увств среди крестьянства. У 

меня бьІвшот сотни кресгьян и все они: и середняки, и незаможникРІ, и кула

ки совершенно сознательнЬІ в национальном отношении. Они вnолне nони

мают, кто их обижает и кто винавен в их 11лохом nоложении. В свое время 

мь1 ошибались и nозтому nроиграли нашу борьбу, но все же наша работа не 

проnала даром. Наши идеи вnитались в крестьянство». 

Таким образом зтот деятель убежден в том, •1то крестьянство усnешно 

обраба·rьІВается в шовинистическом, самостийническом духе. 

Цели 3ТОЙ упорной обработки крестьянсlВа хорошо сформулированЬІ nред

седателем Подольской автокефальной радь1: «Основной работой автокефалии 

является nеревосnитание села. Вся деятельность ее должна бмть наnравлена к 

максимальному внедрению в крестьянскую среду национального духа. Следст

внем зтоrо должно явиться то, что крестьянство nоставит себе nервоочередной 
задачей абсолютное национальное освобождение УкраиньІ из-nод ига Москвьш. 

Работа украинских шовинистов по восnитанию села в духе ненависти к 

Москве дает заметнме результап.І, особенно, в среде молодежи. Об зтом сви

детеньствуют многие даннь1е повседневной работьr органов ГПУ. 

Самостийнические идеи в насrоишсе время 
111ОВИНИСТЬІ раЗЛИ'ІНЬІХ ПОЛИТИ'ІеСКИХ ОТТеНКОВ СХОДЯТСЯ В ОДНОМ - В 

ненависти к Москве. Змиrрация об зтом говорит открьпо. Змиграция nризм

вает к борьбе с соввластью до тех пор, nока зта власть будет оставаться «не

украинской)>. Украинская власть в представлении змиrрации - зто такая 

власть, которая не имеет связи с Москвой и nредставители которой- чисто

кровньІt: украинцм. 

Литисоветский шовинистический злемент внутри страньr также, nри 
кажлом удобном случае, вь1являет свое враждебное отношение к Москве. 

Нижеследующие nримерЬІ иллюстрируют зти насгроения. 

А. Украинизации 
Несмотря на то, •по твердое nроведение нами украинизации лишает контр

революционеров возможности пользоваться для своей демагогни вьшrрьІШНЬІМИ 

козЬІрями, шовинистические злементьІ украинизацию, праводимую советской 

властью. пьпаются критиковать. Они твердят, •по единственньrм результатом 

теnерешней украинизации явится то, что «кшщnьr)> и «жидьш, находящиеся на 
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государственной службе, ((Обдирая в интересах Москвь1 украинского крсстьяни

на, будут говорить с ним на ломаном украинском язьІке». 
По их мнению, настоящая украинизаuия должна сводиться к тому, что

бьІ весь государственньІй алларат персшел в руки ((ЩИрЬІХ украинuев». 

Зто- ближайшая задача, к осуществлению которой стремится украинский 

воинствующий шовинизм. 

Общее мнение лравьІх украинских кругов ло :ному вопросу сводится к 

словам находящегося в r. Дttепропетровске шовинистическоrо деятеля, кото
рьІй по зтому поводу говорит: (<Украинизация даст нам куцую национальную 
свободу. Коммунистическая партия проводит украинизацию не потому, что 

находит зто лолезнь1м, а потому, что вьшуждеttа зто делать». 

Украинская шовиннстическая лресса за кордоном, в связи с проводимой 

украинизаuией и вь1движением на ответствеtшую работу украинuев, коttста

тирует тот факт, что среди украинской обшествешюсти начиttает всплмвать 
tta поверхtюсть идея ttациоttальной rосударствешюсти. По мttению прессьt, 
зто представляет «угрозу вон нетвую щему и царя шем у на У кран не вели ко

русском у шовинизму, угрозу оккулантам из Москвьт. 

Газета (<Діло», наиболее серьезttьrй оргаtІ УНДО (УкраиtІскоrо наuио

нал ь ного демо кратичес ко го об ьеди нен ия) n ишет: <( На!lеяться бол ьшев икам 
на то, что зти меролриятия могут задушить нарождающееся национальное 

украинское севободительное движение, rю • ..~,;ю. Вместе с тем, политика 

большевиков в области украинизаuии нами должtІа бьпь целиком использо

вана, так как она дает возможность украинцам более или менее легально 
коtщентрировать свои силь1 и, тем самь1м, создавать базу для будушей борь

бьІ за украиtІскую rосударствеtІtюсть». 

Часть украинских шовиtшстов считает, что смерть тов. Дзержинскоrо 
знаменует собой поворот политики коммунистической партии. Ottи говорят: 
«Еше умрет два-три старьtх большевика и придут к власти молодь1е комму
нистьІ, отличаюшиеся имлериализмом, карьеризмом и бесприtшипtюстью. 
Дзержинский и другие старь1е большевики ориентировались на всемирную 
революцию и для них рамки государства не играли решающего значеtІИЯ. В 

зто й области отношение к украинскому воnросу и автономни УкраиньІ у ста
рьІх большевиков бьІло терnимое, в результате чего и nровадится украиниза

ция. Не то будет, когда к власти придут имnериалистьt и карьсристьt. Для ук

раюшев зто знаменует собой или полное порабошеtше УкраинЬІ, или необхо
димость противолоставить зтому организованнь1й отпор украинских сил». 

Б. ИндустрнаJtнJаuніІ УкраиньІ 
Сепаратистьt стараются показать, что Украина является московской ко

лоttией и в силу зтого подверrается со сторонм Москвм самой жестокай зко
номической зксплуатаuии. 

Большие недавольства вьtзьtваются со стороtІьІ шовинистов тем, что со
ввласть, якобь1 извлекая из УкраиньІ огромtІЬІе средства, уделяет из них для 
развития украинской пр ом ь1 шлс11 ности самую н ІІЧ тож ну ю часть, 
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В представле11ии шовинистов, зксплуатация УкраиньІ nроисходит таким 

путем. 

l. ЕстественtІЬІе богатства УкраиньІ в Донбассе, Криворожье и т. п. раз
рабатьшаются Москвай и добмча вьrвозится в Россию без соответствующей 

компенсашJи Украине. 

2. Фабрикатьr поставляет Россия, хлеб производит Украина. Россия так 
регулирует ценьr, •rто свои фабрикатьr продает по вздутьrм uенам, а украин

ский хлеб скупает по дешевке. 

3. Украина, поставляя для :жспорта массу товаров, не полу•rает соответ
ствующей доли импорта. 

4. С УкраиньІ дерутся неnомер1ю вьrсокие налоги. 
Наuионалистьr твердят, •rто Украина дает Союзу •rуть ли не 40% всех 

доходов. а получает взамен самую ничтожную часть. Все же средства идут на 

развитие зко1юмики России. 

Письмо, которое мм приводим ниже, написано украинским учителем

шоRинистом, своему ученику, находищемуся теперь в Красной Армии. В 

письме, между прочим, говорится: «Возьми хотя бь1 отчет ІХ сьезда КП(б)У 

и там тьr найдешь доказательства, что мь1 --республика, 11е имеющая своего 

бюджета. ВьІходит, что не мм расnоряжаемся своими средствами, а берем то, 

что нам дает Москва. Теnерь возьмем хотя бь1 статьи, где пишется, что из 26 
завадов ІІа УкраиtІе хотят строить только два. Посмотри, где строит злектри

ческие станции, где отnускают большие кредитм, nочему наши солдатьІ до 

сих пор служат на Кавказе и в Ленинграде. Словом, тьr хорошо следи за зко
номикой, как распределяются союзньrе средства, где строят заводьr, злектри

ческие станции и т.п., тогда тьr сразу прозреешь. 

Читай сам и прокладьІвай дорогу нашей прессе, нашим газетам и КІІИ

гам. Об зтом ть1 должен всегда nомІІить>~. 
В письме зтом имеются таІСже уІСазания, ІСак надо использовать для аrи

таuии среди масс все зти фактьr. 

Шовинистьr, критикуя план развертьrвания тяжелой индустрии, говорят: 

«0ІІ лучший nоказатель того, что верхи СССР никогла не изживут велико

русского шовюtизма, сконце1прируют все заводь! и фабрики в России, а с 

УкраиньІ будут вь1качивать тоnливо и смрье>>. 

Бмвший премьер правительства УНР настрое11 оnтимисти•rески и так 

рисует перспективу развития украинской промьtшленности: «Украина как ни 
олна страна в мире, ІСроме Америки, отлиt~ается с•tастливьrм со•rетанием зне

ргети•rеских ресурсов. Позтому национальная промьrшленность Украиньr по
дьrмется на такую вьrсоту, что избавится от притеснення другими •rастями 

Союза. Она, как мощньrй поток, отбросит более слабьrе струи. 

3ти перспективьІ nриІtуждают нас 11е унмвать, не падать духом и про
должать работу. При УНР зтого подьема легко можно бьrло добиться при 

nомощи иностранного ІСа nитала. Сейчас зто сделать труднее, так как полити

ческое влияние теперь •rужое, и не наше, но украинць1 - самая культурная 
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нация в Союзе и зто является запогом осуществления наших национальнь1х 

задач». 

В. Территория и суверешшсть 
Часть украинск~1х сеnаратнетов мечтает об украинской великодержав

ности. 

13 одном из nоследн~1х номеров центрального органа УНДО «ДілО)), из
дающегося во Львове, бьша помещена статья, отражающая :пи настроения. О 
том, что Украина в ее теnерешfН1Х границах должна бьпь независимьІм госу

дарством, статья даже не говор~п, так как зто с•нпается азбу•tной ~1стиной, 

аксиомой, о которой «Діло» в серьезной nринцишшльной статье не с•нпает 

нужнь1м снова упоминать. Речь в зтой статье идет fH1 о чем ~нtом, как об ук
раинском имnериализме. Автор ее ювестиьІй ундовец Левицкий доказьrвает, 

что Украина нуждается в Сибири, Зеленом Клине, Туркестане ~1 Кубани дЛя 
колонизационньІХ и проч. целей. Ввиду зтого, Украина должна стремиться 

rакже и к nротекторату над nутями к ним. В nротивном случае, утверждает 

«Діло>>, Украина не сможет занять место среди вещ1ких держав, а вь1нуждена 

будет мир~пься с nоложением второстеnенного государства на манер Поль
Ш~1 и Румь1нИ~1. 

Что касается внутренних контрреволюционньІх злементов, то он~1 зтим 

вопросам уделяют меньшее внимание, так как их задачи вь1ражаются сле

дующей формулой: «ЯзьІк, нация, культура, территория, суверенность». 

Таким образом, территория и суверенность относятся к задачам более 
отдаленного будущего, а в настоящее время главная борьба ведется за язьrк, 

нащ1ю, культуру и самостоятельную :жономику. 

Все же, шовинислt•Іеский злемент проявляет большую заинтересован
ность воnросами государственной суверенности УкраиньІ. 

Так, например, арестованньІй вожак харьковск~tх правь1х кругов так фор
мулирует на допросесвою позицию, являющуюся проrраммой правь1х: «Как на

ционалист с•1итаю, что факт лишения УкраиньІ международного представитель

ства является актом недостойньІм украинской нации. Отсутствие правильно ор
ганизоваююй украинской армии не дает уверенности в продолжительном суще

ствовании советской украинской власти. Колониальнь1е последствия дореволю

циоююrо nоложения УкраиньІ не ликвидируются, а nопьпки r1роведения спра

ведпивой зконом~1·1еской nолин1к~1 встре•шют такой отnор, •по существует 

большое опасение, •Іто ликвидация зтоrо положения может не начаться. Нац~fО

нальньІм правительством я считаю то правительство, которое стремится возвра

тить Украине националЬfю-суверенное государствеftное бьпие. НационалЬfюе 
государствеиное бьrтие заключается в том, что государство вполне самостоя
тельно ведет внешнюю и внутреннюю nощпику>>. 

В настоящее время мечтьІ о немедленном вь1ходе ю Союза расценива

ются большинством шовинистов как несвоевремеюtьІе. 
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Осtювная наQеЖ.ШІ ВOlJJaІ аетси на ваnннкtювение войнЬІ, коrораи 11>Инесет 

большевнкам nоражение. а У крание- независимость. BllXJЧeN. нмеютсJІ отдельнwе 

rpynnЬІ, которЬІе говор.111: ссЛучше бьпь под ІІопьшей., чем под Жид;ІМИ». 

ІІравда. голоса зтих ll>Y"" тонуr в общей неnриизни к ІІольше. Часть 
шовинистического Jлемента расценивает ІІольшу как фактор, при помощи 
которого Украина добьетси самостоятельности, без обьединения с ІІольским 
rocy дарством. 

В nредставленин самостийников, Укранна будет обширнЬІм государст

вом, «от реки Сана до Кубани». ІІока же шовинистЬІ болезненно реагируют 

на все мероприятки советской власти, которЬІе, по их nредставленним, нано

сит вред интересам суверенности УкраинЬІ. Так, например, большое возбуж

дение вЬІзвала передача РСФСР Таганроrского и Шахтинского округов. Уси

ленно мусснруЮТСJІ слухи о том, что Донбасе с Харьковом Москва в неnро

должнтельном времени также собирается отнить от УкраинЬІ. 
ИнтереснЬІм образом самостийнических стремлений явлиетси дело ку

банских студентов Павленко, БурбЬІ и др., разрабатЬІвавшееся ШУ УССР и 
ІІІ 10 П ІУ по СКК. 

Из статута, обнаруженного при обЬІске у одного из участников органи
зации, проживавшего в Киеве, явствует, что организация ставила своей це

лью обьединение крестьян УкраинЬІ, Кубани, КрЬІма, Западного Дона, юж

ной части Курской и Воронежекой губерний в одну мощную органюацию 

(ссУкраинское крестьянское обьединение»). 
ДополннтельнЬІе материалЬІ говорят о том, что конечной целью работЬІ 

:щлжна бЬІла ивиться ссвольнаи, независимая, самостоительная, соборнаи Ук
раина» в указаннЬІх вwше nределах. 

Г. Сеuаратнстскве настроениІІ в литературе 
ИзвестнЬІй украинский литератор Могилянекий в одном ю номеров 

харьковского журнала «Червоний шлих» поместил небольшой рассказ под за
rлависм «Убивство». В нем повествуетси о том, как три националистических 
дсятели убили своего вождя за кзмену национальному делу. 

Рассказ написан своеобразнЬІм ззоповЬІм язЬІком, но если в него вду
матьси, то становитсн иснЬІм, что зтнм во:ждем-юменником, казненнЬІм в ра

ссказе за предательство, является никто иной, как профессор Грущевский. 
Могилинский направиJІ :пот рассказ-памфлет против Грушевекого за то, 

что r·рушевский, бЬІвший долгое время самостийником, осмелилси признать 
советскую власть и федеративнЬІе начала вхождения УкраинЬІ в Союз, т.е. 

нзменил национальному делу. 

Могилинский в рассказе проводит мЬІсль о том, что такое преступление 

во:жди должно каратьси смертью. Зто хороший образец того, как шовинистЬІ 

пЬІтаются использовать литературу в своих целих. Они nридают большое 

значение талантлнвЬІм пнсателям и всеми силами стараютсн оказЬІвать на 

них свое влияние. 

58 



Большое внимание удеп.11ют шовинистические круги, между nрочнм, 

no:ny ХвьІЛевому, несмотр.11 на то, что он .ІІВЛ.ІІСТСJІ членом КП(б)У. Шовини
стическаJІ закордоннаJІ npecca иногда nереnечатЬІвает из наших журналов от
депьнЬІе его nроизведениJІ и nьпаетс.11 оказать на неrо националистическое 

воздействие. 

Внутренние шовинистические круги также заинтересованЬІ молодЬІМИ 

литераторами, в том числе и коммунистами. 

По :пому nоводу один из авторитетнЬІх nредставителей харьковекай 

nравой общеетвенности вЬІсказал такую мЬІсль: «ХвЬІлевого МЬІ можем nод

держивать. На украинских коммунистов мЬІ должнЬІ оказЬІвать наше вnиJІние 

и nроводить нашу работу так, чтобЬІ они не отходили от нас, а вместеснами 

боролись за украинизацию, за Украину». 

Убийство ПетлюрLІ 
Убийство ПетлюрЬІ JІвилось фактором, катарЬІй украинские шовинистЬІ 

сделали оруднем агитации в цел.11х развитиJІ украинского шовинизма и на

nравпеннJІ его по руслу борьбЬІ «С московскими оккуnантамю). 

В «Коммуникате11, nосмщенном убийству ПетлюрЬІ, за nодnисью 53 
•мигрантских украинских организаций, говоритсJІ: «МЬІ уверенЬІ в том, что 

украинска.ІІ общественность, а в nервую голову украинскаJІ змиграци.11 в :пот 

наиболее тJІжепЬІЙ час национальной nечали, nаймет ту оnасность, котор<UІ 
угрожает нашему национальному делу от гибельного удушеннJІ rосударст

веннЬІх стремлений украинского народа его вечнЬІм врагом, а, nонJІВ зто, с 

еще большей знергией будет защищать те национальнЬІе nозиции, на кото
рЬІх так неnоколебимо, честно и с честью сто.11л и nап Симон Петлюра. 

Железнай дл.ІІ нас JІВЛ.ІІетсJІ обJІЗанность nеред моrилой великого nат

риота и неутомимого борца, несмотрJІ ни на какие жертвЬІ, осуществить идею 

украинской государственности. 

Убийство nредседатеn.ІІ Директорки Украинской Народной Ресnубли

ки- главного атамапа войск УкраинЬІ, наnравлено nротив всего украинско
го народа. Враги украинского народа, оккуnантЬІ его странЬІ, насильники его 

воли, а не мститель еврейского народа УкраинЬІ, направил руку убийцЬІ на 
Симона Петлюру. 

Тем больше должнЬІ МЬІ единЬІм наnр•жением всех наших националь
ИЬІХ сил доказать, что враги Симона Петлюрьr- наши враrю). 

В воззванни ЦК УСДРП к украинским рабочим и кресть.11нам говорите11: 
«Русские коммунистьr, царствующие nри nомощи железа и крови над укра

инским народом, nодослали нанятого nалача-жида Шварцбарта. Руками сво

его наемника убили Петлюру враrи УкраинЬІ, которЬІе уже давно хотели сте

реть с лица земли :поrо наиболее активного борца за освобождение украин
скоrо народа ... 

Народньае массЬІ УкраинЬІ ненавидят оккупационную власть москав

ских коммунистов. Рабочие и крестьяне УкраинЬІ должнЬІ обьедннитьсJІ од
ной мЬІслью, одним гор.11чим стремлением: обшими силами освободитьсJІ из-
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nод власти коммунистических жандармов и nровокаторов, зтих ненась1тньrх 

п~>явок. которьrе nьют кровь нашего народа. Нелегка будет :па борьба Украи
ньr за свою свободу. Для успешной борьбьr нужна большая и сильная поли

ти•rеская организацию>. 

Общее мнение украинских nравьrх кругов сводится к следующему: 

<<Петлюра убит большевиками в связи с тем, что к власти nришел Пилсуд
ский-друг І Істлюрьr. Пилсудский безусловно окюал бьr Петnюре большую 

помощь в деле борьбьІ с большевиками, а nотому «ОШ1>> решиш1 Петлюру уб

рать, nодослав жида Шварцбарта. Петлюра пользуется на Украине большим 

авторитетом. и его убийство приведет к освободительной борьбе украинской 
нации». 

ІЗместе с тем он~1 с•нпают, •по имя Петлюрьr пользуется большим авто

ритетом на селе, и факт убийства Петлюрьr должен вскольrхнуть массЬІ кре

стьянской общественности, каковой моменти считают необходимЬІм исполь

зовать для своих антисоветских целей. 

В связи с убийством Петлюрьr среди разрозненнhІх антисоветских укра

инскІІх nартий и груnn~1ровок за кордоном бьrла ·Jамстна тенденция к консо

лидаrщи сил. Об зтом в достато•rной мерс говорят фактьr: Павел Скороnад· 

ский едст ни nаних~щу по своему нсnримиримому врагу Петлюрс. Партия 

хлеборобов, стоявшая до последних дней в нспримиримой оппозиции Пет

nюре, пос~>rлает делегацию на похоронhr и возлагает венок на могилу Петлю

рЬІ. Почти вся зарубежная шовинисти•rеская украинская пресса, nредстав
ляющия собою отражение той или иной nлатформьr, рсзко отли•Іаюшихся 

друг от друга, со времени смерти Петлюрьr. rюмсщает статьи о необходимо

сти единадушной борьбьІ против оккуnантов всех националистических укра

инских группировок за кордоном. Кампания за обьединение антисоветских 

украинских сил развертьrвается все шире и шире. 

Однако сейчас можно с полной уверенностью определить, что единого 

антисоветского фронта змиграция создать не в состоянии. 

Вьrяснилось. что «единьrй фронт» обьединяет только те груnпьr, кото

рьrе стоят на УНРавской платформе. 
Те же группь1, которь1с не nризнавали зтой платформьr, ограни•rились 

nрюнаннем заслуг Пстлюрь1 и nрисоединились к протсету по nоводу его 

уhийства. 

ІПапова.;ювские круги с УНРовцами не договорились. Полтавец-Остря
ница nровозгласил себя гетманом. 

1Зш1ятельная и денсжная организац~1я «Оборона України~>, находящаяся 

в Америке, заняла в отношении петлюровцев отрицательную позицию, и ее 

печатньrй орган «Укр. громада>> резко протестует против перехода политиче
ского наслсдства в рук~1 Лндр. Левицкого и К0. 

Укр. соц. рад. nартия находится в зависимости от «Оборони України» и 

также вь1стуnаст против Лндр. Левицкого. УНДО наход~пся в колебании, так 

как враждует с Лсвицким, которьІЙ заклю•rал договорь1 с Польшсй. 
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В общем змиграция находится в полной зависимости от своих хозяев, 

дающих субсидии. Такими исто•tниками субсидий являются Польша, Чехо

словакия и Германия, которь1е исnользуют змиграцию в своих политических 

целях. Так как политические интересь1 :)тих государств сталкиваются, то ес

тественно, что они не nозволят своим нахлебникам договориться до единой 

линии поведения. 

Газета ((Діло>>, между прочим, поместнла две статьи Винниченко, в ко
торьІх он критикует идею единого фронта, указьrвая, чrо единство может 

бьпь создано на почве общих полити•tеских целей и условий, но никак не на 

почве психологических настроений, вьІзванньІх смертью Петлюрьr. 
Однако если единь1й антисоветский фронт можно считать сорвавшимся, 

то, с другой сторонь1, нужно у•tесть, что убийство Петлюрьt вьввало безус

ловиьІй рост активности враждебньІх нам групn, которЬІе будут стремиться 
nричинить советской власти как можно больше вреда. 

0Ін·анизациоІІІІЬІС ВЬІВОДЬІ 
Все изложенное еще раз говорит о том, что на работу по украинской 

общеетвенности необходимо обратить самое серьезное внимание. Конкрет

ньІе задачи, стоящие nеред органами ГПУ, мьІ указЬІвали в циркуляре «Об 

украинской общественностю> от 30/111 с.г. 
В числе прочих заданий :ним циркуляром рекомендовалось: 
1. Глав11ое вuимтте уделить вьтвлению npa({ьv; .~рупп, их деятельuости 

u взаzнюотиошеuuя.:Іt с остшtьІfЬІ)ии кругани украиuской обществеuности 
(цир~<уляр, раздел "КоикреmuЬІе мероприятия ",пункт 2),· 

2. Не ограничиваться простьlм uаблюдеиием за все.wи круга:ии украин
ской общественности, а вести актштую разведку среди видnЬІх представи
телей·украzтских антисоветеКІа течений (пуuкт 5): 

З. Увязать работу по ·украииской шtтеллигенции с работой по селу 
(пуикт 6); 

4. Освещать текущие настроетtя украинской обществепuости, свя
заипьzе с иашей виутреuней и ~'11ежду11ародной пшшти•Іеской ж·шнью (пу11кт 
7). 

Все отмеченнме в прельщущем циркуляре мероприятия остаются пол
ностью в силе и ддя настоящего циркулярного письма. 

Серьезность и сложность современной политической обстановки и СRЯ
занная с нею активность враждебньrх нам социальнь1х и полити•tеских слоев, 
требуют самого внимательного отношения к процессам, протекающим в мел

кобуржуаз нь1 х национал ис тичес ких кругах. 

3та задача, в свою очередь, требует бь1стрсйшеrо развития нашей рабо
тьІ по тем конкретнь1м директивам, которьrе содержатся в циркуляре ((Об ук

раинской общественностю>. 

Зам. nред. ГПУ УССР Карлсои 
Пом. на•t. СО ГПУ УССР Абугов 

Врид. нач. 1-ro отделения СО Козельский 
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/Цодетtик С Єфрє . .,ова. ачє".,J924 р. 
23 січни. День по-tавси знов з флага, цим разом з •юрною облимівкою. 

ІІомер Ленін. ІІомер, дарма, що офіuіяльні «nравительственнсЬІе сообщения» 

казенним стилем nромовляли казенні фрази. що йому краще, що він ходить, 

цікавитьс.11 сnравами, •tитає, мало не пише і навіть тиждень чи два тому «Їз

див на nолюваншш. Ще напередодні смерти на з'їзді Рад у Москві було заяв

:tсно urЬi сІ оrЬі \ що «Ільї•t поправлясться». Власне, ніхто тому не вірив, і са
мі високоофіціяльні фігури, бо знають усі, що з проrресивного napaлi•ta не 

вихожуютьс.11, не поnравл•ються. І от, немов щоб nосміятися з офіці.11льної 

брехні, другого дня по новому ЇІ оповіщенні він уз•в та й умер. Довеnоси 

«Симулювати» наглу смерть. 

Власне. помер він давно, з рік 1:ому, ик не можна вже стало таїтис.11 з 

хворобою, чи звертати ії на <оамах есерів 1918 р.» Ще відrоді був це труп, 
який жадної не мав ваги в політичному жипі й икий за живопя обернувси в 

якісь мощі чи •tудотворний образ, що його іменем козиряли за уро•tистих ока

зій. Смерть фізична нічого не може взяти з того, що духовно давно вже поме

рло_ Але психологі•шо все-таки це подія. Комуністи спантели•tились. Обива

тель- холодний і байдужий •tитас nишні оnовістки, •tухаючи потилицю, з 

наказу міліції вивішує чорні флаги, тихцем злорадствує і лихословить та на

Уовпом обляrає мануфактурні крамниці, збуваючи «червінці»: а ну ж вони 

по11:0титься донизу. І хоча фактично нічого не змінилось, але психологічно 

\"11Юрюсться грунт може за того «нсустой•tивого равоовсси.ІІ», в .11кому перс

буваємо. й не зовсім безпе•ший. Це розуміють «nартійці» і вихоД.ІІ•tи з мітин

гів після офіціяльних славословій. злісно сичать на натовп: Іі:Оmрреволюціо

нсри! ... Л це зовсім не контрреволюція, а просто збайдужнілі, глибоко nсре
лякаиі. ні до •юго не цікаві люде. І зробили їх такими ті ж самі, що теnер злі

сно на них нарікають. 

На довгий •tac по-tнстьси ота казенна словссность, в якій слово «геній» 
мигтітиме nевне так час1:о і акуратно, як телеграфний стовп над залізни•шою 

коліао. Я •1итаю Леніна з перших його виступів, з середини 90-х років і його 

груоий тон ординарного агітатора ніколи не промовляв мені до душі. Плеха
нов був !lа.Леко талановитіший. До гсніи йому, ик пись:менникові, певна pi•t 
дуже далеко. Як практи•ший nолітик, він більший: сильна вдача безnеречно 
виивлиється, яка не розбираючи npc nросто вперед., не заrадуючи, що з того 
вийJ.Іе. Сильна вдача іможе-прогресивний паралі•r. Наслідки •rусмо всіма 
фібрами. Лад, ЯКИЙ повстав З ІІЬОГО ПОСднаНН.ІІ, В кращому разі ОД МИkОЛаіось

kОГО різнитьс.11 тим, що нема цар• Ми~еоли 11, а натомість став Ми~еола ІІІ Ле
нін. Ue в кращому разі. бо більшої реакції. політи•шої й громадської, ніж та, 
що ста:J.а за наслідок «твердої вдачі» або nроrресивного nаралічу Леніна, світ 

ще не видав. І не поба•rить ні~ео..ти. Червона аракwrссвщина- здобуток Лені-

1 Містові й світові (:шин.). 
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на, •к політика. Ну, а в такім разі чому ж не прокл•мувати і <<без лести пред

аноого» теж за геніи'! 

Оратор на OlUIOмy з сwгоднішніх мітингів договорився до того, що тре
ба перейменувати Москву на Ленінське. Аудиторіи мовчки (теnер усе мовчки 

nриймаєтьс•) ухвалила. Може й nерейменують. Адже nерейменувалн Хреша

тнк на вулицю Воровського. 

24 січ ни. Газети (київські) говоряn. тільки про Леніна. Але JІК блідо, не
[(ікаво, безталанно говор.ІІТІ.! Ні на OlUIY свіжу думку не здобулиси казенні 
пера, жадоого nроблеску щирого чуп•, живого почуванни великої втрати. 
nатетично, напушисто («Никогда не nерестанет Ленинекое сердце клокотаn. 

у ревш•юuии в груди!»- І(е ж спе[tіJІльно виrадатн таку nошлість треба!), 

казенне, мер-mо ... Ці люде, мабуть, безнадійно внднхались, або й не мали ду
ху ніколи, коли навіть така втрата не може викресати з них воrню :живого nо

чутт•. Офіціильне словослов'и брехнею зогріте. Стиль акафістів, тільки без 

тієї примітивної безпосереднwї віри, що часто скрашує ці витвори церковної 

елоквенції. KWJн б Ленін міr читати цю безбарвну nнсанину, то, nевне, nожа

лував би за опозиційною пресою: краще жива зненависть, ніж [te мертве і :ме
р-m~ славословіє, що своє вбожество і байдужість квітчає фWJьrовимн кві

тамн наду:маоого фразерства. 

Хтось з ораторів (про це написано !\ «Пролетарській nравді») розnові

дав, uю він чув розмову Леніна по телефону з сестрою. Сестра казала: «Я 
опаздаю се1одна домой, ТЬ[, всроятоо. не обедаn, так та:м в духовке каша-· 

nодкреписЬ». Деталь з кашею зворушлива, тільки оратор не поиснив, ик він 

ухитрився почути, шо казала Леніну його сестра по телефону. 
Захо.nив В. Чеховський. Розповідав про церковні сnрави. Є підозрінна, 

що дехто з церковної Ради (Яиушівський, навіть Мороз!) служать у больше
виків. Совітські, виходить. автокефалісти ... Система провокаІ(іЇ вже й туди 
залізла і робнn. розклад. як у школі, - скрізь. Не раз, а може сотні разів ста

вив и перед себе питанна: а може а помнлиюсь щодо большевиків; може :моя 

«стара)) істота просто не розуміє «нових» вн:моr часу, може мін «старий>> :міх 

«нового» вина не вмішас. Може з мого боку і просто несnраведлива ота від

раза, яку nочуваю до цих «героїв нашого часу». Тяжкі Іt.е питання. і тяжкі пе

реживання ... Але коли nеред мене стають оті ···-брехня. nровокація, хвасто
витість, nоmлість, які станоRІJJІТЬ головні риси большевицької системи- то 

відповідь ОдИУ мо:жу дати: не приймаю системи, на брехні іі nровокац_ії, на 

світовому дурисвітстві заснованої. Навіn. кров, насилLСтво, JІКщо воно одве

рте й щире- можна зрозуміти, коли не простити. Але не брехню. не лиц.е

мірство, не провокаrtію- огидні ознаки розтлінного режиму. І він мусить за

гинути. На mнлизні нічого твердого не збудуєш. Але скрізь ще людей отру
їть, зоnсує, здеморалізує оте порохно, ота гнилизна трухлява. 
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