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Важко долати стійкі стереотипи радянської свідомості, над створенням
яких тривалий час працювала потужна ідеологічна машина тоталітарної дер-
жави. Один з таких історичних міфів було складено про революцію і грома-
дянську війну 1917–1921 рр. Ці події подавалися як безкомпромісна («класо-
ва») боротьба двох головних діючих сил: більшовиків — «єдиних захисників
прав трудящих» та контрреволюційного табору, до якого були штучно при-
писані і білогвардійські «елементи», і національні рухи, і вчорашні союзни-
ки більшовиків з-поміж соціалістів. Чільне місце у стані «контрреволюціо-
нерів усіх мастей» відводилося й «хижакам-імперіалістам» з Антанти.
На нашу думку, революцію в Україні правильніше буде визначити як бо-

ротьбу всіх проти всіх, адже в 1917–1921 рр. тут протистояли одна одній
понад десять різних армій, що спиралися на певні соціально-політичні та
національні кола суспільства або репрезентували інші держави. Військова
поразка цих армій ще не означала автоматичного зникнення відповідних ідео-
логій, тобто певні суспільні групи не відмовлялися від спроб втілити в життя
свої погляди й задуми, але не військовими, а іншими засобами.
Коли Червона Армія залишилася єдиним військовим переможцем, бороть-

ба ідеологій не припинилася: багато учасників антибільшовицьких рухів, які
не емігрували, стали на шлях нелегальної або напівлегальної опозиції до нової
влади. Причому сили, що під час громадянської війни переймалися ворожістю
одна до одної (УНР до Махна, Махно до офіцерських формувань, монархісти
до соціалістів і навпаки), зазнавши поразки і перейшовши до підпілля, при-
родно були змушені поєднувати свої зусилля у боротьбі проти пануючої партії.
Як відомо, регулярна армія УНР фактично припинила своє існування у

1920 р., після невдалої спроби Польщі відірвати од «країни Рад» Правобе-
режну Україну. Але найбільш завзяті та послідовні її керівники (С.Петлюра,
Ю.Тютюнник та ін.) продовжували національно-визвольну справу, перейшов-
ши до інших методів боротьби, передусім партизанських, підпільних та аген-



турно-розвідувальних. Отже, 1920 р. можемо вважати роком початку діяль-
ності антирадянської національної опозиції в Україні.
Дана стаття присвячується історії національної опозиції 20-х років, аналі-

зує її відносини з радянською владою. Головним джерелом дослідження є
офіційна урядова документація, насамперед маловідомі матеріали органів
держбезпеки. З досвіду вивчення репресивної політики радянського режиму
30-х років відомо, що беззастережно довіряти таким джерелам не можна з
огляду на їх штучне походження, фальсифікаційний характер. Є певні побою-
вання й щодо вірогідності аналогічних джерел 20-х років, але, на відміну від
30-х років, у 20-ті подібна документація або не фальсифікувалася структура-
ми ГПУ-НКВД, або фальсифікувалася не так масово, і тому не містить в собі
спотворену модель реальної дійсності.
У 20-ті роки, особливо в середині десятиріччя, органи держбезпеки вико-

нували здебільшого роль спостерігачів та інформаторів і для них просто не
мало сенсу доносити вищому керівництву перекручену чи взагалі видуману
інформацію. Тому достовірність цих матеріалів є вищою, ніж подібної доку-
ментації 30-х років. Вони є одним з основних джерельних комплексів для
дослідження взаємин влади та опозиції, повстанського руху, репресивної
політики держави в цей час, а науковий інтерес до них підвищує той факт, що
на джерела подібного гатунку довгий час було накладено ідеологічне табу,
вони залишаються майже не дослідженими.
Інше зауваження стосується наукової термінології. Слід зазначити, що

комуністична партія будь-які форми протидії своєму пануванню розглядала
як злочинні й визнавала контрреволюційними. Оскільки незгоду з радянсь-
кою системою виявляли досить широкі верстви суспільства та прибічники
різноманітних ідейно-політичних орієнтацій, більшовики розробили певну
класифікацію своїх супротивників, розділивши їх передусім на зовнішніх
(закордонних) та внутрішніх.
Як ті, так і інші вважалися контрреволюціонерами, але за останніми було

закріплено термін «вітчизняна контрреволюція» (котрий був запозичений й
радянською історіографією). Цей термін поширювався на селян-постанців,
неблагонадійних робітників, «потенційно небезпечну» інтелігенцію, духовен-
ство, на осіб, що дотримувалися націоналістичних, монархістських, соціал-
демократичних, взагалі будь-яких некомуністичних поглядів на так званих
«колишніх людей», тобто осіб, які розглядалися як «соціально небезпечні» за
своїм походженням чи фахом.
Під «вітчизняною контрреволюцією» влада розуміла також всі ті верстви

населення, які виявляли хоча б пасивний опір більшовикам або висловлю-
вали в різних формах незадоволення існуючим режимом. Не ставлячи під
сумнів наявність всіх цих антирадянських сил, рухів, поодиноких осіб, ми
вважаємо за доцільне в науковому обігу застосовувати замість терміна «контр-
революція» термін «опозиція». Опозиція поділялася на збройну й мирну (про-
світницько-культурну, пропагандистську тощо), еміграційну та внутрішню,



національно-визвольну і монархістську, соціалістичну та анархістську тощо.
Заміна терміна автоматично позбавляє більшовиків монополії на революцію
і знімає, наприклад, з есерів і анархістів тавро контрреволюціонерів.
Національна опозиція була досить потужною силою і являла собою

найбільш серйозну загрозу для панування більшовиків в Україні. Ми розгля-
немо ті течії опозиції, які спиралися, головним чином, на інтелігенцію, зали-
шаючи поза увагою селянський повстанський рух опору, котрий, на нашу
думку, потребує окремого дослідження.
Слід зазначити, що у 1920 р. діяльність підпільних організацій являла

собою цілком реальну загрозу для більшовиків: боротьба йшла за політичну
владу в країні, обидві сторони використовували весь можливий арсенал за-
собів для досягнення кінцевої мети.
Так, 5 червня 1920 р. радянські газети повідомили про виявлення одесь-

кою ЧК підпільної петлюрівської організації на чолі з колишнім командиром
Дроздовського полку Добровольчої армії Гусаком-Гусаченком (приклад об’єд-
нання в умовах підпілля вчорашніх супротивників проти спільного ворога).
Під приводом боротьби з Ю.Тютюнником Гусаченко готував перехід своїх
вояків на бік останнього. Чекісти заарештували брата Ю.Тютюнника Геор-
гія, капітана Москвина, Чижевську-Волзьку та інших осіб 1.
Надзвичайні органи в цей час отримали наказ: «Кожного контрреволюціоне-

ра, який організовує в тилу змови з метою відволікати сили з фронту, як зрад-
ника і вбивцю необхідно негайно знищити і не завтра, а сьогодні, негайно» 2.
До об’єднаних врангелівсько-петлюрівських організацій належала й ви-

явлена 30 серпня того ж року єлисаветградська підпільна організація, на чолі
якої стояли полковник російської армії О.Бєліченко і кандидат права Берлін-
ського університету Муссій. За цією справою були заарештовані колишні дво-
ряни Завадський, Васильєва, І.Бєліченко, Седлецький, Ярошенко, Т.Литви-
ненко, Леонтьєва 3.
Влітку в Одесі ліквідували 54 учасників іншої змішаної організації, се-

ред них — полковників Кошинського, Снитка, Домбровського, Климовича,
Усієвича, Гребача, підполковника Овсянникова, секретаря «Просвіти» Крав-
ченка 4.
На думку чекістів, петлюрівське підпілля перебувало під керівництвом

Центрального повстанського комітету (що мав розгалуження по всій Україні)
і намагалося зв’язатися з регіональними повстанськими центрами й загона-
ми. Так, на Полтавщині чекісти ліквідували Полтавський комітет визволен-
ня України на чолі з директором гімназії професором Приймою (заарештували
понад 100 осіб) і Полтавський губернський повстанський комітет (ув’язнено
понад 200 осіб, серед них Сопара-Нельговського, Трясила, Бедуха, Узенка,
Юрченка).
На Криворіжжі органи ЧК виявили подібну організацію, до якої входили

Скляр, Власенко, Михайленко, Ткаченко та інші, а також повітовий повстансь-
кий штаб, що містився в с. Гурівці 5. На Катеринославщині було розгромлено



потужну організацію «Повстанком Херсона і Катеринославщини», що
нараховувала, за даними ЧК, понад 12 тис. осіб 6. Було знищено також Ко-
димську повстанську організацію, члени якої займалися агітацією і пошука-
ми однодумців 7.
Завдали відчутного удару чекісти й по Уманській повстанській органі-

зації та петлюрівським осередкам в Павлограді, Лозовій, Ізюмі, які ставили
собі на меті визволення України «від насильників». Серед сотень репресованих
були священик П.Рендо, колишні офіцери царської армії Домбицький, Пет-
ренко, Дементьєв, викладачі Пістрименко, Едриксон 8.
Загалом в 1920 р. органи ЧК заарештували в Україні понад 45 тис. осіб, з

яких 3879 було розстріляно, 5692 ув’язнено у концтаборах, а 334 —
у тюрмах, 1772 відправлено на фронт, 317 вислано до інших губерній. 40%
засуджених за «контрреволюційні злочини» було розстріляно, 51% — ув’яз-
нено у концтаборах і тюрмах 9.
Слід зауважити, що народне незадоволення й активізація діяльності опози-

ції були безпосередньо пов’язані з важкою ситуацією в Україні, зокрема з
економічною кризою 1921–1922 рр. і посиленням голоду. В документах органів
держбезпеки неодноразово зазначалося, що «настрій всіх верств населення за-
лежить від рівня майбутнього врожаю та їх матеріального забезпечення» 10.

«Настрій робітників великих підприємств незадовільний, — повідомля-
лося в одній з чекістських доповідних 1921 р., — бо жоден завод продоволь-
ством не забезпечувався... Студентство і дрібнобуржуазна інтелігенція
більше цікавляться задоволенням власних шкурних інтересів... За їхніми сло-
вами, становище Радвлади взагалі і компартії зокрема більш скрутне, ніж
будь-коли..., продовольства нема і взяти нема звідки. Настрій службовців
радустанов у більшості незадовільний, пригнічений внаслідок поганого про-
довольчого стану. Щодо ставлення робітників до Радвлади і компартії, то
воно байдуже. Вони взагалі перестали цікавитися політикою і засуджують
Радвладу, мовляв, вона довела їх до голоду і злиднів. Про здачу підприємств в
оренду робітники говорять, що Радвлада сама не в змозі упоратись з про-
мисловістю і віддає перевагу колишнім господарям. На комуністів дивлять-
ся з усмішкою і вказують на них, як на радбурів, а Леніна і Троцького назива-
ють царками, що засіли у Кремлі» 11.
На хвилі подібних настроїв і ставлення до влади збільшилась кількість ро-

бітничих страйків, стихійних протестів, демонстрацій, заворушень. У 1922 р.
державне забезпечення промисловості ще більше погіршилось, виникли про-
блеми з видачею пайків. Відсутність сировини і палива призвела до закриття
підприємств, масового безробіття, затримки зарплати, що лише посилювало
страйковий робітничий рух.
Хоча робітники здебільшого не висували національно-визвольних гасел

(приміром, в інформаційних бюлетенях ВУЧК зазначалося, що «діяльність
контрреволюційних елементів має тут дуже незначне значення» 12), але
загальний нестабільний стан в країні був зручним для діючої національної



опозиції, яка намагалася скористатися з цього. Сама компартія визнавала, що
основна загроза існуванню радянської влади йшла від сил, які вели активну
боротьбу з режимом шляхом повстань, змов, збройних дій, політичної агі-
тації.
У березні 1921 р. у Києві був організований Всеукраїнський центральний

повстанський комітет (Центрповстанком) на чолі з «п’ятіркою», визнаною
Ю.Тютюнником вищим військовим і громадянським органом національної
влади в Україні 13. В губерніях створювались повстанські комітети, завдан-
ням яких була підготовка збройного повстання проти більшовиків, призначе-
ного на травень 1921 р.
За даними ВУЧК уряд УНР за сприянням Польщі намагався координува-

ти діяльність всіх регіональних повстанкомів в Україні. Організаційним цент-
ром петлюрівської агентури в Україні був польський штаб Львівського військо-
вого округу. Зустріччю і відправкою емісарів, які здійснювали зв’язки
Ю.Тютюнника (він номінально очолив повстанський рух) з повстанцями на
місцях, завідувала група офіцерів під керівництвом колишнього полковника
російського генштабу Кузьминського.
Під командою Тютюнника перебували загони отаманів Брови, Літа, Чор-

ної Хмари, Темної Ночі, Заболотного, Левченка та інші. Для підготовки по-
встання Україна ділилася на десять агітаційно-організаційних районів. До
1 травня призначався виступ з території Румунії ударних груп козаків-донців
і кубанців загальною кількістю 10 тис. осіб під командою Глухого. Планува-
лося, що це буде початком всеукраїнського повстання на чолі з уповноваже-
ними представниками Холодноярського Цупкому 14.
Передбачалося, що армія самого Тютюнника перетне польський кордон і

захопить Правобережжя. Керівником повстанських формувань Лівобережжя
призначався отаман Брова. Великі надії покладалися і на Армію Української
Республіки, яка нараховувала 18 тис. осіб. Окремі підрозділи армії очолюва-
ли генерали Безручко, Мількявич. Останній тісно співдіяв з польським ген-
штабом, проводив переговори з головнокомандуючим Східної Галичини Гал-
лером та особисто з Пілсудським 15.
За цих обставин, у 1921–1922 рр. продовжувалися чекістські операції про-

ти «петлюрівщини» (тобто проти руху, що мав на меті здобуття повної дер-
жавної незалежності України), яка визнавалась «найбільш злісним ворогом
Радянської України» з-поміж інших антибільшовицьких сил.
У липні 1921 р. київська губчека розпочала операцію з ліквідації Центр-

повстанкому та його філій, а також Української військової організації в
Київській школі червоних старшин, організації січових стрільців, повітових
повстанкомів, осередків у частинах Червоної Армії і Центральній залізничній
організації 16. Чекісти заарештували 4-х керівників: полковника Чапилка (на-
чальника Цупкому), Наконечного-Дністрова (секретаря), Комара і полковни-
ка Гриня. Начальника штабу організації колишнього штабс-капітана Чапилка-
молодшого було вбито при спробі втечі 17.



Були ліквідовані також Політичний центр (або Центральна п’ятірка) в
Одесі, Вознесенське підпілля на чолі з полковником Виноградовим, заліз-
нична організація Балтського району, осередок у містечку Білозірка 18.
Подільська губчека повідомляла про знищення п’яти місцевих «контрре-

волюційних» організацій: в Ольгопільському повіті було заарештовано 116
осіб, у Могилівському — понад 80, у Проскурівському — більше 130, у Жме-
ринському — до 40, у Брацлавському — 110 осіб. У Полтавській губернії
чекісти захопили членів Лубенського повстанкому, знищили підпілля в Пи-
рятинському повіті, підпільний гурток семінаристів у Пирятині. Запорізька
губчека виявила організацію з центром у Молочанську, що складалася з німців-
колоністів і представників місцевої інтелігенції, мережу «куренів» у Меліто-
польському повіті 19.
У Харкові було заарештовано членів губповстанкому та його осередків у школі

червоних старшин, Агропромисловому інституті, на електростанції, коопера-
тивних курсах, в Медичній академії, Південному окрузі шляхів сполучення, на
кавалерійських курсах 20. До керівної п’ятірки підпілля, як виявилося, входили
полковники Котелевець і Волох, офіцери Водотика, Юрченко, Демченко.
У Куп’янському повіті діяла п’ятірка Кияшка, Тищенка, Кравцова, Прими і

Журби, що мала зв’язки з отаманами Сировацьким, Колодієм, Погорєловим,
Домченком, Винником і діяла під виглядом гідрометричного трудового загону
Донводбуду. Повстанком Валківського повіту в складі Бабюка, Захарчука, Пе-
ретятка, Пчілки і Чаєвського координував дії загону отамана Білецького.
Харківський губповстанком мав осередки також у Богодухівському повіті

(Кисіль, Юрченко, Котепевець, Ситник), у с. Сватово-Лучках (Коненко, Трон-
за), у Волчанську (отаман Брова), у Чугуївському повіті (от. Кочубей). Пов-
станком підгримував зв’язки з формуваннями отаманів Шепеля на Поділлі,
Орла на Бердянщині, Карого та Ткача на Київщині, з повстанкомом Донбасу.
Підпілля Донбасу нараховувало 46 осіб, переважно робітників заводу «Дон-
сода» (керівник Клейн). Один з членів повстанкому Дулін був пов’язаний з
ростовською білогвардійською організацією «Відродження Росії». Провід
Донецького підпілля отримував завдання безпосередньо від керівників Цуп-
кому — Адаменка, Чалого, Якубовського, Таращенка.
Пристосовуючись до реалій радянського життя, члени повстанкомів

підробляли документи державних установ, військових частин, викрадали
службові бланки. Вчитель малювання Сулін, приміром, виготовив печатку з
написом «УПВ на Х», тобто «Уповноважений повстанських військ на Хар-
ківщині». По селах організовувались нелегальні диспути з питань поточної
політики радянської влади. Підпільники прагнули проникнути до партійних
осередків (під час арештів знайдено 20 чистих партквитків), здійснювали
напади на установи й підприємства під виглядом червоноармійців.
Внаслідок здійсненої харківськими чекістами операції зазнали арештів

243 особи. За судовим вироком 27 з них було розстріляно, інших 27 — засуд-
жено до різних строків ув’язнення, а решту виправдано і звільнено 21.



У розгромі Цупкому і повстанського комітету Катеринославщини, Хер-
сонщини і Таврії особливу роль відіграли катеринославські чекісти, які про-
стежили зв’язки між підпільними організаціями. До ЧК потрапила деклара-
тивна частина «Програми союзу Української держави», в якій викладалися
основні принципи діяльності Цупкому: «1) Завзята боротьба за самостійну
Українську Народну Республіку; 2) Геть партії — єдиний національний
фронт; 3) Самодіяльність найширших кіл громадських. Хай сам народ, а не
партійні крикуни, будує власну державу» та ін. 22

Як речові докази «контрреволюційності» розглядалися накази «По пов-
станських військах УНР», що містили заклики до збройної боротьби з більшо-
виками: «Мусимо пам’ятати, що тому, хто не стане до боротьби проти
гнобителів разом з нами, не повинно бути місця на Українській землі» 23.
Вочевидь, деякі лідери національного підпілля вважали, що боротьба з тота-
літарним режимом вимагає тоталітарних же методів. Звідси прагнення до
уніфікації національних партійно-політичних форм діяльності і «більшовиць-
ке» ставлення до громадського пасиву.

25 серпня 1921 р. за постановою колегії катеринославської губчека із
114 заарештованих у цій справі було розстріляно 52 члени повстанкому,
серед яких — 28 представників інтелігенції, 15 селян, 4 робітники. Серед
загиблих — І.Бардашов, К.Рибка, Ф.Бузько та ін. 24

Приблизно в цей же час кременчуцька ЧК ліквідувала Холодноярський
повстанком і Повстанську Раду Черкащини, подільська ЧК — петлюрівське
підпілля у Вінниці, волинські чекісти знищили петлюрівську організацію ота-
мана Голуба — командуючого Волинським повстанським районом. Взагалі
за першу половину 1921 р. ВУЧК заарештувала близько 1500 учасників на-
ціонального підпілля і повстанського руху в Україні 25.
Отже, широкомасштабний план повстань по всій країні в 1921 р. реалізо-

вано не було. Спробою реанімувати збройний опір режимові став прохід з
Польщі до України загонів Палія-Чорного (27 жовтня 1921 р.) і Ю.Тютюнни-
ка (5 листопада того ж року), які з’єдналися в районі Дідковичів і розпочали
рейд Правобережною Україною 26.
У сучасній історіографії ця подія стала хрестоматійною, тому ми не вва-

жаємо за доцільне приділяти їй багато уваги, лише зазначимо, що сподівання
лідерів національно-визвольного руху не виправдалися, рейд закінчився ни-
щівною поразкою українських вояків, які не були підтримані загалом насе-
лення. Ця спроба змусила більшовицьку владу сконцентруватися і в подаль-
шому безкомпромісно ставитися до будь-яких збройних акцій української
національної опозиції. Зі свого боку польський і румунський уряди значно
скоротили фінансову підтримку С.Петлюри, яку подавали до цього, сподіва-
ючись на користь і для себе.
За таких умов уряд УНР в еміграції був змушений реорганізувати Військо-

ву раду й орієнтувати своїх прибічників на суворо конспіративну роботу. Ро-
билися відчайдушні спроби відродити підпілля. Колишні члени Всеукраїнсь-



кого повстанкому М.Лозовик, І.Шамуленко та М.Симак за допомогою еміса-
ра Петлюри Т.Бесарабенка взялися до створення нового політичного центру
для підготовки збройного повстання.
Ставку робили на т.зв. Козачу раду, яка виникла ще 5 серпня 1921 р. у

Білій Церкві й поширила свій вплив на все Правобережжя. Після консуль-
тацій з Петлюрою і Тютюнником було видано наказ № 1 «До всіх повстансь-
ких загонів Правобережної України», який пропонував під «загрозою смерті»
підкоритися владі новоутвореного підпільного центру 27. Бесарабенку було
надано повноваження командуючого повстанськими силами на поки що умов-
ному Північно-Східному фронті Правобережної України.
Налагоджуючи зв’язки з іншими осередками підпілля, Козача рада поєдна-

ла зусилля з подібною організацією на Київщині, яка іменувалася 8-им пов-
станським районом і очолювалася М.Якубовичем. Прибувши у квітні 1921 р.
до Таращанського повіту за розпорядженням Тютюнника, Якубович призна-
чив місцевих отаманів Куравського, Богуна, Титаренка-Яструба, Титаренка-
Кузьменка, Ковтуна-Вовчка керівниками окремих підпільних районів. Члени
організації спільно з групою київських студентів вели агітацію серед селян,
доводячи, що розвиток України при радянській владі просто неможливий 28.

21 листопада, у момент виступу війська Тютюнника, вийшов наказ по 8-му
повстанрайону про початок загального повстання в Україні, а у січні 1922 р. в
Білій Церкві було укладено угоду про оперативне підпорядкування 8-го району
Козачій раді. Нова формація зосередила свої зусилля на здійсненні диверсій-
них і терористичних актів 29.
У березні 1922 р. київські чекісти розгромили Козачу раду та її філії,

причому було виявлено стійкі зв’язки підпілля з «українською професурою
та українською інтелігенцією», зокрема з такими діячами як С.Чеховський-
Василенко, Веселовський та ін. 30. Усього заарештували 814 членів органі-
зації, з яких 245 віддали під суд. Керівництво підпілля було страчено 31.
На початку 1922 р. також було викрито підпілля 1-го повстанського району,

до якого входили Єлисаветградський, Кам’янський, Первомайський, Олександ-
рівський і Звенигородський повіти. На чолі місцевої організації стояв вчитель
Г.Нестеренко (Орел). Зв’язок із штабом С.Петлюри він підтримував через «чер-
воних старшин» Березняка, Королька, Могилу і мав певний вплив на місцевих
отаманів Залізняка, Завгороднього і Чорного Ворона 32. Загальне повстання
організацією планувалося на час проведення продовольчої кампанії, а до того
вона займалася індивідуальним терором проти радянських і партійних функціо-
нерів. Органи ГПУ за даною справою заарештували 1248 осіб 33.
Певно, з цим підпіллям була пов’язана організація повстанських військ Хер-

сонщини, начальник штабу якої Осипенко, полонений на початку 1922 р., на
допитах повідомив, що «штаб його групи містився в Ольгопільському районі» і
«по всіх селах в районі Одеси є підпільні організації цього штабу. Найбільш значна
з них — у Первомайську» 34. Приблизно в цей же час підпільна петлюрівська
організація була виявлена у Веселовському районі Мелітопольського повіту 35.



У березні 1922 р. у с. Валки Харківської губернії було затримано петлюрів-
ських старшин Захарчука і Бабюка (колишнього члена УКП). Слідство вияви-
ло зв’язок заарештованих з групою УКП у Берліні, яку очолювали Мороз і
Висоцький. Через бюро військовополонених групу «укапістів» (61 особа) було
переправлено до України, де вони влаштувалися працювати вчителями, ди-
ректорами, працівниками дитячих будинків. Дуже швидко вони встановили
контакти з повстанцями Богодухівського повіту, а також із вищезгаданим ке-
рівником Харківського губповстанкому полковником Котелевцем. Чекісти
ліквідували й цю групу, й організацію в Куп’янському повіті — частину рані-
ше ліквідованого харківського підпілля. Остання нараховувала до 250 членів
під керівництвом Журби і Кияшка.

75 підпільників були заарештовані на Криворіжжі за звинуваченням у ство-
ренні петлюрівської організації, яка формувала збройні загони, агітувала се-
лян «на користь УНР». Цю організацію навесні 1922 р. створив В.Скляр
(Сірко), що прибув з-за кордону. Сіркові вдалося встановити зв’язки з Чор-
номорською повстанською групою (провід: Гамалія, Завірюха), яка, за дани-
ми ГПУ, мала навіть територіальні дивізії: Єлисаветградську на чолі з А.Вої-
новим (Гонтою), Олександрійську (командир Черевик) і Миколаївську
(командир П.Черненко) 36. Лише учасників єлисаветградського підпілля чекіс-
тами було заарештовано понад 500 осіб.
На Волині було розгромлено повстанську армію отамана Петрика і зни-

щено близько 600 її бійців. Крім того, в Україні було ліквідовано цілий ряд
інших підпільних організацій: повстанком 10-го району, чудновське підпілля,
Романівський, Олександрівський, Чигиринський повстанкоми 37.
Доповідаючи про ліквідацію в першій половині 1922 р. мережі пов-

станкомів на Чернігівщині (Чернігівський, Городнянський, Конотопський,
Ніжинський, Козелецький і Остерський повіти), чекісти повідомляли, що
«загальна кількість заарештованих (складає) поки що 150 чол., з яких 80%
петлюрівська інтелігенція — вчительство, студентство і колишні офіцери.
Решта — куркульський елемент. У заарештованих виявлено значну кількість
зброї та набоїв. Організація ця, певно петлюрівського забарвлення, мала зв’я-
зок з іншими губерніями і закордоном. Існування цих повстанкомів можна по-
яснити широкою підтримкою і співчуттям до бандитизму (повстанства. —
Авт.) з боку значної частини куркульського елементу (селянства. — Авт.), в
якого ще не вибили бажання підтримувати бандитів» 38.
Отже, чернігівське національне підпілля спиралося головним чином на

інтелігенцію, яка була основним носієм національно-визвольних ідей, залу-
чаючи до своєї справи найбільш національно свідому і політично активну
частину українського селянства. Звичайно, така тенденція мала поширення
по всій Україні.
Згідно з офіційною статистикою ГПУ у першій половині 1922 р. в УСРР

за «контрреволюцію» і «бандитизм» засудили 7004 особи, з яких 746 було
розстріляно, а 590 — ув’язнено 39.



Але, незважаючи на значні масштаби репресій, національна опозиція не
склала зброї, «українська контрреволюція» залишалася основним об’єктом
уваги ГПУ. До 1923 р. проводом Петлюри робилися нові спроби створити
єдиний фронт боротьби проти радянської влади. З цією метою провадилися
переговори із зацікавленими особами в Румунії, Угорщині, Італії, було укла-
дено угоду з великим князем М.М.Романовим. У Польщі формувалися збройні
загони Булах-Булаховича, Оскілка, Калиша, Шепере, Удовиченка.
Інший еміграційний центр — «Республіканська Демократична Спілка», ство-

рена у Празі Шаповалом і Винниченком, прийняла рішення про необхідність
повернення політичних емігрантів до України, зайняття ними відповідальних
посад і використання свого нового становища для досягнення республікою
дійсного суверенітету 40. Послідовники цього курсу невдовзі стали провідними
особами того суспільно-культурного (із соціально-політичним присмаком) руху,
який отримав назву «українізації» й, за умов лояльного ставлення до комуні-
стичної влади, мав легальні можливості для національного розвитку України.
Але в 1923 р. поки ще домінувала думка про збройний засіб повернення

незалежності Україні. У січні ГПУ зазначало, що «українська контрреволю-
ція... продовжує існувати у вигляді досить цільної в ідеологічному відношенні
маси, здатної до активних виступів, яка за прикладом минулих років покла-
дає сподівання на весну, а з нею і на чергову авантюру закордонних ота-
манів» 41. Основними рушійними силами національного підпілля чекісти виз-
навали автокефальний рух на чолі з Всеукраїнською Церковною Радою та
інтелігенцією, яка, «прикриваючись навіяною любов’ю до рідної України, ...
веде інтенсивну роботу, ледве піддаючись нашим заходам протидії» 42.
Продовжуючи нищення української національної опозиції, в 1923 р. ГПУ

розправилося з 20 учасниками Об’єднаного повстанського загонного комітету
Київщини, філії якого були розташовані в Гоголевому і Браницях. У ході ліквідації
Браницького райповстанкому на Чернігівщині в ніч на 7 квітня бойові дії трива-
ли близько шести годин. Було заарештовано 180 (за іншими даними 220) осіб 43.
В середині 1923 р. у Бердичівському окрузі було виявлено організацію «Гу-

ляй Воля», яку очолював полковник Кравченко-Пугач. Структурно ця органі-
зація розподілялася на штаб та дванадцять районів. Штаб займався форму-
ванням повстанських загонів. Було заарештовано 95 підпільників 44. Тоді ж у
с. Носівці на Чернігівщині було ліквідовано повстанком і підпорядкований йому
збройний загін у 100 бійців, що виник навколо місцевої «Просвіти». Повстанці
здійснювали диверсії переважно на об’єктах залізничного транспорту 45.
Протягом 1923 р. на Поділлі були ліквідовані гайсинське підпілля (13 осіб),

брацлавська організація (17 осіб), підпільний зв’язок формувань отамана Галь-
чевського (30 осіб); на Полтавщині — лубенський повстанком (8 осіб), Росій-
сько-Український Союз боротьби з Комінтерном (дві особи), а також числен-
не катеринославське петлюрівське підпілля (138 осіб) 46.
В Одеській губернії було заарештовано членів організації «Курінь смерті»,

яка прагнула помститися владі за розстріл 120 учасників петлюрівського підпілля



у 1921 р. Покарання зазнали 19 осіб, серед них керівники Сідлецький і Фоменко
47. Припинили існування харківська «група 22-х» (провід: Манківський, Рєзніков),
«Правобережна організація» (Шульга, Болозович, Височанський) 48.
Було розгромлено значне угруповання, яке обрало шлях «культурного за-

воювання своїх національних позицій». Сюди входили київська організація
(проф. Сарнавський, Михновський, Шелест), яка проповідувала ідею об’єд-
нання українських партій з метою відновлення влади гетьмана, дві харківські
організації — Громадська шкільна рада, члени якої, на думку співробітників
ГПУ, виховували юнацтво в націоналістичному дусі, і Кооперативна рада,
керівництво якої, нібито, поставило собі за мету витискувати комуністів з
кооперації. 16 вересня 1923 р. були взяті під варту учасники кременчуцького
«Гуртка виховання нації» вчителі Р.Галик, О.Пашта, А.Хандеборенко, Г.Ма-
ляр, О.Гук, А.Зеленський; на Одещині — Осетюк-Миколаєв, Дудлієр, Пізняк;
у Києві — студенти ІНО Спиринський, Дахно, Орловський, які агітували за
повну незалежність України 49.
Існування в 1923 р. подібних гуртків і організацій свідчить про те, що

приблизно з цього часу національна опозиція, залишивши своєю страте-
гічною метою державну незалежність України, почала шукати інших, окрім
найбільш радикальних, засобів реалізації своїх планів. Блискавична ж реак-
ція на це репресивних органів свідчить, що влада фактично поставила на
один рівень небезпечності для себе бойове підпілля і ці, цілком цивільні
опозиційні об’єднання.
Отож не дивно, що водночас з ліквідацією активно діючого підпілля над-

звичайні органи радянської влади провадили ретельний контроль і цілеспря-
мовані репресії проти інтелігенції, яка завжди розглядалася більшовиками
як живильне середовище опозиційних сил. Під пресом політичних репресій
з перших років нової держави перебували численні наукові установи, нав-
чальні заклади, культурно-просвітницькі організації. Зокрема, як націоналіс-
тичні осередки розглядалися організації «Просвіти».
12 липня 1920 р. політбюро ЦК КП(б)У прийняло постанову «Про Про-

світи», яка ставила за мету удержавлення цих громадських інституцій, а в
разі неможливості цього — повну їх ліквідацію 50. По всій Україні прокотилася
хвиля трусів «Просвіт» як осередків «контрреволюції». У жовтні 1922 р. пле-
нум ЦК КП(б)У охарактеризував їх як «дрібнобуржуазні, націоналістичні,
куркульські установи національного цькування» 51.
У 1923 р. з ними було майже покінчено. Число «Просвіт» скоротилося у

дев’ять разів, але компартія продовжувала нищення «просвітянства», під
яким нею розумілося «певне психологічне явище, особливий стан душі так
званого «свідомого українця», що кохається у співах, рідному театрі, рідній
літературі, неньці Україні і не визнає нічого в світі, що не є суто українсь-
ким, національним» 52.
Влада всіляко намагалася залучити до «культурно-просвітницької робо-

ти широкі верстви сільської інтелігенції з метою зацікавлення й радянсь-



кою розбудовою», наголошуючи, що «цей захід повинен упроваджуватися
на противагу жовто-блакитному (петлюрівському) бандитизму, що розра-
ховує на сільську інтелігенцію, яка стоїть у своїй більшості осторонь від
радянського будівництва» 53.
В інструкціях надзвичайним органам прямо вказувалося, що «необхідно...

використовувати... зрушення у бік примирення з Радянською владою серед
сільської інтелігенції, яка була до останнього часу ідеологом і організатором
повстанства, і передусім чуйним ставленням до досить хворобливих... націо-
нальних почуттів (це стосується української інтелігенції)..., залучити до
органічної праці кращих її представників (читай: найбільш лояльних до нової
влади. — Авт.), нейтралізувавши стомлену і зневірену у всьому більшість» 54.
Встановивши свою диктатуру, компартія почала формувати державну ма-

шину придушення вільнодумства в країні. Звичайно, основних ударів зазнала
інтелігенція, виробник і носій вільнодумства. Репресивні органи були зобов’я-
зані невпинно «стежити за інтелігенцією, яка працює в радустановах, за їх
розмовами, уловлювати їхній політичний настрій, дізнаватися про їх місце-
перебування у вільний від занять час і про все підозріле доносити...».
Звичайно ж, періодичним ретельним «чистокам» підлягали місця роботи й

діяльності представників інтелігенції. На початку 20-х рр. гостра боротьба «по
затискуванню буржуазної ідеології» розгорнулася у вищих навчальних закла-
дах України. У 1921 р. відбулася «перереєстрація» студентства: з університетів
та інститутів виключили близько 4 тис. осіб з-поміж «різних контрреволюцій-
них елементів» і 7 тис. з-поміж тих, хто «лише вважав себе студентами».
У 1922 р., після чергової чистки, за стінами вузів опинилося ще 8 тис. осіб 56.
У лютому–березні 1922 р. вузівська професура висловила свій протест проти

нового «Положення про вузи», згідно з яким відмінялася автономія вищої школи
і запроваджувалися посади політкомісарів, які формально відповідали за стан
навчального процесу, а фактично стежили за благонадійністю викладачів і сту-
дентів. Застрайкували професори Києва, Одеси, Кам’янця-Подільского 57.
В.Ленін одразу рекомендував своїм українським колегам «звільнити 20–40
професорів обов’язково. Обміркувати, підготувати і ударити міцно» 58.
Внаслідок чисток, наприклад, у Полтавському інституті народної освіти

були виявлені «буржуазні націоналісти» Р.Кутепов, декан ІНО, та С.Грушевсь-
кий, лектор інституту. Партосередок звинуватив обох в українофільській діяль-
ності у минулому і вимагав від них публічного покаяння у пресі 59. У Катери-
нославському гірничому інституті планувалося вилучити 40 студентів з
«антирадянським минулим»; в одеських вузах виявили 200 осіб «антира-
дянського елементу, що підлягає виключенню під час чисток»; в Київській
губернії виявили групу «реакційної» професури (Правдич-Неминський,
В.Колпунов, В.Шапошников, В.Раєвський) 60.
Влада недаремно розглядала вузи як розсадники вільнодумства й націо-

нально-визвольних ідей і будь-що намагалася більшовизувати їх. Чим більше
атрофувалися й вихолощувалися вузи як вогнища опозиційності, тим більше,



відповідно, лояльними вони робилися до влади, позбавляючи українську
молодь чи не єдиного шляху до національної свідомості.
Іншим способом приборкання інтелігенції стали висилки її представників

за кордон або за межі України. Після доповіді наркома освіти України Г.Гринь-
ка «Про політичні виступи професури» політбюро ЦК КП(б)У 23 червня прий-
няло рішення «запропонувати Наркомпросу і ГПУ застосувати як один з
репресивних заходів проти активістських елементів професури висилання
за межі федерації» 61.
ОГПУ зажадало від ГПУ УСРР списків «антирадянської інтелігенції» з

детальними характеристиками, що грунтувалися на компрометуючому матеріа-
лі. Виконуючи цей наказ, українські чекісти склали списки на 77 представ-
ників інтелігенції, які підлягали висиланню 62, і в середині серпня 1922 р. ці
особи вже були заарештовані. Серед них було 47 представників вищих навчаль-
них закладів, в т.ч. 32 професори 63. 7 вересня секретар ЦК КП(б)У Д.Лебідь
повідомив Секретаріат РКП(б) про «вилучення» 70 таких осіб, частина з яких
була відправлена за кордон, а решта — у висилку на Північ 64. За межами України
опинились І.Красунський, В.Бабкін, О.Флоровський, Г.Секаль та ін. 65

Засіб контролю над інтелігенцією органи держбезпеки знайшли в обов’яз-
ковій реєстрації будь-яких професійних чи громадських об’єднань, а також у
створенні прорадянських громад і організацій. У 1923 р. ГПУ УСРР у своєму
звіті ВУЦВК повідомляло, що інтелігенція в цілому вороже ставиться до влади,
особливо на Полтавщині і Поділлі. Оскільки найбільш «реакційні» сили, тобто
актив опозиції, гуртувалися навколо Медичної громади і Асоціації інженерів,
чекісти пропонували на противагу їм створити лояльні, тобто цілком підконт-
рольні державі секції Медичної громади, секції при Спілці Всеробітземлісу тощо.
Серед підозрілих вважалися письменницький гурт «Плуг», Українська

наукова громада, Громадянська шкільна рада, Сільгосподар, видавництво
«Рух», яким керував Г.Щербаненко. Останній, приміром, характеризувався
як «завзятий контрреволюціонер», «дуже релігійна людина», яка «вислов-
лює думки про перспективи роботи з підйому національної самосвідомості
українців у представництві «Руху» в Сибіру» 66.
Проте на певне послаблення радикально-терористичних течій національ-

ного опозиційного руху з 1923 р. вплинули не тільки репресії, але й курс
держави на «українізацію», прийнятий ХІІ з’їздом РКП(б). На розлад у лавах
прибічників національної ідеї вплинув також «перехід» на бік більшовиків
Ю.Тютюнника, взятого в полон 16 червня 1923 р. внаслідок чекістської опе-
рації на території УСРР 67. На його заклик склали зброю деякі повстанські
формування, а з-за кордону повернулися такі відомі повстанські діячі як Бон-
даренко, Очеретько та ін. Певний внесок зробили й ті кола національного
табору, що пішли за «Спілкою» Винниченка і Шаповала.
У травні 1924 р. Всеукраїнська конференція КП(б)У прийняла «Відозву

до української інтелігенції», яка містила заклик до освічених верств еміг-
рації повернутися на батьківщину і взяти посильну участь у розбудові ново-



ди, які в ході цих процесів розгорнули активну діяльність згідно із своїми переконан-
нями. Протягом кінця 20–30 рр. цей актив було репресовано. Але не слід вважати, що
неп і «українізація» для того й були вигадані більшовиками, аби виявити прихованих
ворогів і при слушній нагоді покарати їх.

го життя. Тисячі патріотів повірили «Відозві» і, мов метелики на вогонь, по-
спішили в Україну, де на грунті «українізації» створювалися передумови для
розквіту національної думки і культури.

«Українізація» явно повернула частину опозиції обличчям до влади. Оці-
нюючи ситуацію, що склалася у 1923–1924 рр., один з відомих у минулому
членів УПСР Сухенко сказав: «Тепер створювати організацію (антирадянсь-
ку. — Авт.) може лише божевільний або провокатор» 68. ГПУ, підкреслюю-
чи важливість для влади цього процесу «осовєчування» української інтелі-
генції, вказувало на «декларацію 66-х» харківських інтелігентів, аналогічні
заяви полтавських, одеських, волинських вчених, письменників, що містили
визнання політики радянської влади, за що, до речі, звинувачувалися опо-
нентами у ренегатстві, зраді національної справи 69. Зрозуміло, що подібний
розкол серед опозиції був дуже вигідний властям.
До січня 1924 р. ГПУ дійшло висновку, що «активна петлюрівщина на те-

риторії України майже вмерла» 70. Але певні опозиційні імпульси, може й не
такі відчутні, як до цього, існували, і тому органи держбезпеки й надалі мали
на меті «повне виявлення і висвітлення всіх петлюрівських та інших угрупо-
вань і систематичне спостереження за їх повсякденною діяльністю» 71. Пильне
і невпинне спостереження велося за будь-яким ворушінням в інтелігентських
колах. В Київській губернії, наприклад, під наглядом перебувала організація
«БУД», яка виникла влітку 1923 р., об’єднувала колишніх діячів Центральної
Ради на чолі з професором Єфремовим і підтримувала слабкі контакти з вар-
шавським Українським центральним комітетом. Під наглядом перебував «Ано-
німний комітет», керівники якого (Сарнавський, Шепулін, Филимонюк) мали
намір реалізувати плани ліквідованого раніш Цупкому.
Українська інтелігенція розглядалася радянською владою як живильний

грунт петлюрівщини і постійно перебувала в полі зору ГПУ, про що свідчать
спеціальні «огляди громадської думки і настрою української інтелігенції».
Наведемо деякі характерні приклади подібних оглядів. Так, щодо поточного
стану України інтелектуальна опозиція висловлювалась, що країна «зараз є
фактично не більш як радянська колонія». Наслідки судового процесу над
отаманом Хмарою в 1924 р. сприймалися таким чином:

* Т.зв. «українізація» зокрема і нова економічна політика взагалі були вимуше-
ним тактичним кроком більшовицької влади, але не стратегічною її метою, і змусив
її до цього факт всенародного незадоволення більшовиками в 1920–1921 рр.Саме з
цього випливає сенс твердження про «українізацію» як певний позитивний наслідок
українсько-радянських воєн 1917–1920 рр. З іншого боку, неп і «українізація», так
би мовити, «засвітили» переважну більшість явних і потенційних супротивників вла-



«Радянська влада ще не вгамувала ненаситну спрагу української крові,
якщо розстріляли такого видатного українського діяча» 72.
Офіційно запроваджена владою політика «українізації», яку цілком обгрун-

товано можна вважати певним позитивним наслідком національно-визволь-
них змагань попередніх років *, дала можливість національній опозиції вести
свою діяльність у більш легальних формах, ніж до цього. Це була перша вагома
причина послаблення нелегальної діяльності опозиції. Іншою причиною,
звичайно, були постійні і добре організовані репресії.
І все ж таки певна частина опозиції, актив руху опору, взагалі не вважала

можливими будь-які компроміси з чужою для України владою. Відповідно
продовжувалися операції з вилучення «контрреволюційного елементу». Всі
намагання розпочати активні антирадянські дії негайно каралися. 17–25 ве-
ресня 1924 р., наприклад, ГПУ УСРР провело значну операцію всеукраїнсь-
кого масштабу.
Внаслідок цієї й інших операцій через тюрми протягом 1924 р. пройшло

19670 осіб. З них 943 особи обвинувачувалися у контрреволюційній діяль-
ності, 749 — у належності до антирадянських партій і проведенні контр-
революційної агітації, 4632 — у шпигунстві і зраді батьківщини, 2557 —
в участі у масових безладдях і бандитизмі, 3367 — у злочинах проти ладу
республіки 73.
У 1925 р., торкаючись питання про «українську контрреволюцію», ГПУ

констатувало, що після розгрому сотні організацій протягом 1921–1923 рр.
поняття «петлюрівщина» вживається «як загальне визначення вузько-шовініс-
тичних прагнень» деяких кіл української інтелігенції 74. Зокрема, занепокоєння
влади в середовищі інтелігенції викликали дві групи, орієнтовані відповідно
на партію хліборобів і УНДО в Празі.
М.Грушевського, який повернувся з-за кордону, чекісти розраховували ви-

користати «як зброю по розкладенню українських контрреволюційних кіл» 75.
З березня 1924 р. історика було взято на «облік неблагонадійних», віднесено
до «групи української контрреволюції лівого забарвлення» 76. Співробітники
ГПУ розмірковували, яким чином використовувати Грушевського — «по полі-
тичній чи чекістській лінії». Посадити його в крісло президента Академії
Наук, підпорядкувавши останню партійним органам, чи створити навколо
Грушевського мережу «своїх» людей? Зупинилися на визначенні, що першо-
черговим є «посилення суперечності у верхах української шовіністичної гро-
мадськості, зокрема найбільш міцної зараз групи проф. Єфремова і всере-
дині її» 77. Вирішено було зосередити зусилля на Єфремові, за Грушевським
же поки що встановити ретельне спостереження.
Певною хронологічною межею у стосунках влади з українською опози-



цією (і легальною, і нелегальною) став 1926 р. На липневому пленумі ЦК
ВКП(б) зазнали поразки прибічники демократизації країни з-поміж більшо-
вицького керівництва. Партія взяла курс на поступове згортання непу. По-
силився тиск на приватників, розпочався перерозподіл бюджетних коштів
на користь промисловості за рахунок сільського господарства. Зростання
цін на промислову продукцію спричинило кризу збуту товарів. Селяни
відмовлялися продавати за безцінь продовольство. Виникла гостра товарна
криза. Робітники вимагали поліпшити продовольче забезпечення. Поточна
політика державної партії не могла не викликати активізацію опозиції, в т. ч.
і національної.
Іншим чинником пожвавлення внутрішньої опозиції стало загострення

зовнішньополітичного стану СРСР, а також активізація еміграції, на яку впли-
нуло політичне вбивство в травні 1926 р. у Парижі С.Петлюри. ГПУ уважно
спостерігало за діяльністю начальника петлюрівської контррозвідки полков-
ника Чеботарьова, який виступав від імені «Союзу боротьби за самостійну
Україну» і підтримував зв’язки з польським генштабом. За даними ГПУ служ-
ба Чеботарьова розповсюджувала в Україні прокламації «До селян і робіт-
ників», займалася засланням до країни терористів для здійснення терактів
проти відомих членів компартії 78.
Найбільш потужною організацією за кордоном було Українське національ-

но-демократичне об’єднання (УНДО), що намагалося підтримувати зв’язки
з опозиційними колами всередині України, а також займалося розвідниць-
кою діяльністю на її території, в т.ч. й на користь декількох країн, уряди яких
допомагали українській політичній еміграції. У США колишній міністр О.На-
зарчук створив організацію «Січ», представники якої займалися агітацією
серед місцевих фермерів-українців. Певну загрозу ГПУ вбачало в організації
генерала Дельвіга й отамана Гацули, що готували збройні групи для заслан-
ня в СРСР. Але єдиного антирадянського блоку, на думку співробітників ГПУ,
еміграції створити було не під силу з причини міжусобних конфліктів 79.
Здійснюючи загальний контроль над інтелігенцією, ГПУ цікавилося пе-

редусім тією її частиною, яка «залишалась сліпо вірною ідеям «самостійної
України» і, оговтавшись в період 1923–1925 рр. від погромів 1920–1922 рр.,
знову залучилася до активної протирадянської діяльності». Звичайно, до цієї
категорії належали й реемігранти. Доказами прискіпливої уваги радянського
керівництва до української інтелігенції стали рішення політбюро ЦК КП(б)У
від 26 червня 1925 р. про створення спеціальної урядової комісії «Для вивчен-
ня питання про українську інтелігенцію» і від 22 лютого 1926 р. про «рішучу
боротьбу з правими угрупованнями в середовищі української інтелігенції» 80.
Отже, активізація репресивної політики уряду була своєрідною відповіддю
на певну активізацію діяльності української національної опозиції, яка нама-
галася якось організуватися.
Циркулярний лист ГПУ «Про українську громадськість» (березень 1926 р.)

висвітлює деякі поточні політичні погляди «правих кіл» українського сус-



пільства, які бажали, щоб «влада на Україні була дійсно українською». Опози-
ціонери не приховували, що будуть докладати всіх сил для пробудження націо-
нальної свідомості українців і вважали, що «в українізації кожен українець
повинен бачити не розвиток національної культури, а політичне шарлатан-
ство компартії».
Отже, і в ГПУ зметикували, що опозиція почала відходити від позитивного

сприйняття процесу «українізації», зміст якого перекручувався на користь па-
нуючої партії. Крім того, влада бачила загрозу не тільки в діяльності нелегаль-
них чи напівлегальних політичних гуртів і груп опозиції. Сенсом виникнення
численних наукових товариств, приватних українських книговидавців, діяль-
ності українізованих літературних і драматичних студій, товариства ім. Леон-
товича, грамофонної громади, навіть відділень українського Червоного Хрес-
та ГПУ бачило «обробку української громадськості в антирадянському
шовіністичному дусі» 81.
З іншого боку розгортання «українізації» стало природним соціально-

політичним і культурним фоном, на якому в середині 20-х років розгорнули-
ся дискусії про подальші шляхи розвитку України, на що, звичайно, вплива-
ла й нелегальна опозиція. Більше того, за таких умов незалежні ідеї почали
висловлюватися й урядовими діячами. Україна в економічних та історичних
дослідженнях і політичних заявах багатьох діячів КП(б)У (М.Скрипника,
Г.Гринька, М.Яворського, О.Шумського) дедалі більше розглядалася як еко-
номічно і політично незалежна від Москви республіка, пов’язана з СРСР лише
конституційною угодою 82.
Опір керівного ядра націонал-комуністів України централізаторській по-

літиці ЦК ВКП(б) і московського уряду в 20-і — першій половині 30-х рр., як
і «самостійницькі» тенденції в середовищі українських літераторів, вже є виз-
наним фактом сучасної історіографії, тому ми не будемо на цьому зосереджу-
вати увагу. Але зауважимо, що не тільки неприхований імперський централізм
Москви викликав як зворотню реакцію певні сепаратистські вияви у позиції
О.Шумського, М.Скрипника й ін., які природно мали б поступово дійти до
думки про повну незалежність України як держави. Така теоретична думка
(більше того, випробувана практикою) вже давно була в арсеналі українських
політиків, прихильників та епігонів УНР, і звичайно, не могла не впливати на
погляди правлячих націонал-комуністів.
Цей вплив, як і власне діяльність національної нерадянської опозиції, за

винятком хіба що декількох, найбільш відомих осіб, досі залишається поза
увагою історичної науки, хоча сучасники добре розуміли вартість взаємин
між націонал-комуністичними колами і нерадянською опозицією. Приміром,
Й.Сталін в листі від 26 квітня 1926 р. зазначав, що «Шумський не бачить,
що при слабкості корінних комуністичних кадрів на Україні цей рух (поки
що культурно-громадський. — Авт.), очолюваний часто-густо некомуністич-
ною інтелігенцією, може набрати місцями характеру боротьби проти
«Москви» взагалі, проти росіян взагалі, проти російської культури взагалі



та й найвищого досягнення — ленінізму. Я не буду доводити, що така небез-
пека стає все більш і більш реальною на Україні. Я хотів би лише сказати,
що від таких дефектів не вільні навіть деякі українські комуністи. Я маю на
увазі такий, всім відомий факт, як стаття відомого комуніста Хвильового
в українській пресі... Шумський не розуміє, що оволодіти новим рухом на
Україні за українську культуру можна лише борючись з крайностями Хвильо-
вого в лавах комуністів» 83.
Не маючи на меті висвітлення політичного протистояння між націонал-

комуністами в керівництві України і московським центром, ми хотіли б
підкреслити важливість впливу цього протистояння як на подальший розви-
ток української національно-політичної думки, так і на саму долю українсь-
кої державності.
Зростання національної самосвідомості української громадськості змуси-

ло ГПУ видати у вересні 1926 р. спеціальний циркуляр «Про український се-
паратизм», текст якого завершувався тезою про те, що зміцненню націоналіс-
тичних тенденцій сприяє «українізація» взагалі та діяльність УАПЦ («міцного
оплоту сепаратизму») і ВУАН («компактної маси видних діячів УНР») зокре-
ма. ГПУ вигадало «формулу контрреволюційних елементів»: мова, наука, куль-
тура, територія, суверенність, відповідно до якої і розвивала свою діяльність.
На думку керівництва ГПУ, націоналісти, розмірковуючи про дійсне місце Ук-
раїни в СРСР, були впевнені, що вона «дає Союзу 40% прибутків». У цирку-
лярі наводилися факти проявів сепаратизму, наприклад, повідомлялося про
діяльність нелегальної організації кубанських студентів (Павленко, Бурба та
ін.), статут якої передбачав об’єднання селян України, Кубані, Криму, Західно-
го Дону, південних районів Курщини і Вороніжчини у межах єдиної держави.
Турбувало ГПУ і формування громадської думки про вину більшовиків у

вбивстві Петлюри 84. 22 червня 1926 р. в записці своєму заступникові Ф.Дзер-
жинський зазначив: «У зв’язку з тим, що польська і українська преса обвинува-
чують більшовиків у вбивстві Петюри і в зв’язку з переданим мені Вами пові-
домленням про те, що ад’ютант Петлюри... присягнув жорстоко «помститися
більшовикам»... необхідно... здійснити масову операцію проти петлюрівців...
посилити пильність в охороні партійних і радянських установ на Україні і
вождів, перевіривши їх апарати з точки зору зв’язку з петлюрівцями... захо-
пити достатню кількість заручників... посилити охорону ЦК ВКП(б)» 85.
Отже, у 1926 р. ГПУ повертається до посиленої боротьби з українським

націоналізмом із застосуванням каральних акцій.
Катеринославський окружний відділ ГПУ в січні 1927 р. ліквідував

підпільну організацію (30 селян), очолювану сином вчителя, члени якої роз-
повсюджували антирадянські прокламації і збирали зброю 86.
Роменський відділ доповідав про виявлення «куркульської» організації,

члени якої висували своїх кандидатів у Ради, а також створили драмгурток і
гурток бандуристів для «обробки (населення) в шовіністичному дусі» 87.
Апарат харківського ГПУ розробляв справи «1099» на групу осіб, які видава-



ли комуністів при владі Директорії, і «613» по звинуваченню колишнього про-
курора окружного суду у проведенні агітації «петлюрівського характеру» 88.
У лютому 1927 р. в Харкові було заарештовано ряд осіб (В.Лещенка,

Б.Щербаненка, Я.Стороженка, С.Халяву, А.Харченка), які утворили «Україн-
ську мужицьку партію». При обшуках було знайдено програмні документи
організації, щоденник одного з його членів, по якому нібито простежувалася
діяльність «харківського правового підпілля» ще з 1922 р., і список групи
підпільників на 35 осіб.
Програма УМП ставила основним завданням організації створення «су-

веренної української держави… мужиків» і передбачала збройний нейтралі-
тет незалежної України у міжнародних стосунках, виборне місцеве управлін-
ня, створення потужної національної армії «за принципом озброєного народу»,
незалежність судів від держави і залучення до їх роботи широкого загалу
населення, турботу держави про розвиток національної освіти і культури і,
найголовніше, святість принципів приватної власності і «широкої приватної
ініціативи при повному контролі і регулюванні з боку держави». Держава
мала всіляко сприяти розквіту сільського господарства фермерського типу і
гарантувати соціальні завоювання революції 89.
Як випливає з матеріалів слідства, до 1924 р. у цю групу входили видні

кооператори, в минулому активні українські діячі Д.Колпух, П.Височансь-
кий, О.Лебеденко. Члени організації в 1922–1924 рр. мали зв’язки з неле-
гальною Кооперативною радою. До керівного ядра УМП входили В.Доленко
(відповідав за релігійне питання і зовнішню політику), Б.Щербаненко (пи-
тання освіти), В.Лещенко (національне питання), Я.Стороженко і Н.Жилін
(кооперація), А.Оражевський (фінанси). Всього до організації пристало близь-
ко 60 осіб. Серед них — І.Марченко, Ф.Матвієнко-Гарний, Г.Лопушинський,
О.Гордієнко, Є.Бондаренко, В.Коваль, Ф.Друзь, Н.Яшек, Ю.Яспицький, Г.Мо-
маленький та ін. На одному із засідань керівництва УМП розглядалася про-
позиція надати організації ім’я вбитого С.Петлюри 90.
У 1926–1927 рр. ГПУ, слідом за партійним керівництвом, виділяло дві ос-

новні політичні течії в колах української антирадянської громадськості, голов-
на різниця між якими, на думку співробітників держбезпеки, полягала в пи-
танні про їхнє ставлення до радянської влади. Так звані «праві кола» визнавали
останню окупаційною і вважали за необхідне вести з нею боротьбу, політику
«українізації» характеризували як нещиру і штучно насаджену. Найбільш ви-
датним представником «правої» течії вважався академік С.Єфремов.
Іншою течією було т.зв. зміновіховство, послідовники якого в цілому ло-

яльно ставилися до влади, вважаючи, що держава, проводячи політику «ук-
раїнізації», надавала можливість розвиватися українській національній куль-
турі. Але водночас зміновіховці виявляли незгоду з політикою влади на селі і
вимагали більшої самостійності України в СРСР. Номінально очолював те-
чію М.Грушевський.
В ГПУ місцем зосередження сил обох течій вважали ВУАН, іменуючи її



«ідеологічною верхівкою української контрреволюції». З 400 співробітників Ака-
демії понад 130 визнавалися неблагонадійними. ГПУ одночасно стежило і за
прибічниками Єфремова (Лободою, Новицьким, Кримським, Липським, Ка-
щенком) і за послідовниками Грушевського (О.Грушевським, Савченком, Сту-
динським, Тимченком, Гутновським), включаючи, звісно, й самих лідерів 91.

5 грудня 1926 р. Єфремов занотував у щоденнику: «Якусь вакханалію роз-
водить ГПУ навколо Академії. Тільки за два тижні п’ять чоловік наших пра-
цівників викликали, допитували про Академію, вимагали подавати відомості
про нерозголошення цього факту, відпускали... А цікавили більш за все сто-
сунки Грушевського, Кримського, Єфремова: хто що говорить, що пороб-
ляє...» 92.
Боротьба за вплив на ВУАН розглядалася властями як боротьба за вплив

на всю українську громадськість. Академія, звичайно, підтримувала широкі
науково-громадські контакти, тому у полі зору ГПУ перебували викладачі
багатьох вузів (Кривченко, Дем’янчук, Филипович, Зеров, Гермайзе та ін.),
керівники наукових товариств (Яворницький у Дніпропетровську, Кравчен-
ко у Житомирі, Харлампович у Ніжині), члени товариств економістів, юристів,
істориків, співробітники історико-літературної та етнографічної комісій,
інституту української наукової мови. Намагаючись обмежити вплив автори-
тетних вчених на студентство, ГПУ спостерігало за гуртком культури україн-
ського слова при Київському інституті народної освіти, де читали свої лекції
Тимченко і Зеров, етнографічним гуртком ІНО, який працював під керівницт-
вом дочки М.Грушевського О.Грушевської. Дійсно, студентство сприймало
Академію як центр опозиційного руху в Україні того часу. Один з праців-
ників ВУАН зазначав, що «Академія є однією з-поміж небагатьох установ,
які не займаються політикою, але якщо займаються політикою, то не на
користь радянській владі» 93.
ГПУ цікавилося геть усім, що відбувалося в академічних колах, контро-

люючи навіть процес обрання академіків і президента ВУАН. Ще у березні
1927 р. політбюро ЦК КП(б)У підтвердило рішення про підтримку кандида-
тури Грушевського на посаду президента Академії наук як більш лояльну до
влади особу, ніж Єфремов. Але наприкінці грудня власті вже визнали «не-
припустимим утворення єдиного фронту між Грушевським, Єфремовим і
Кримським» і запросили (читай: призначили. — Авт.) на посаду президента
ленінградського академіка Д.Заболотного 94.
Побоювання комуністичного керівництва, слід визнати, були недаремни-

ми. У зв’язку із загостренням суспільно-політичного становища в країні у
1927 р. ГПУ відзначало «нівелювання політичних настроїв обох течій на
тлі загального поправління українського суспільства». «Праві» і змінові-
ховці однаково різко негативно ставилися до політики властей щодо селян-
ства, разом виступили із засудженням кампанії цькування владою академіка
Єфремова у 1928 р. 95

Не обмежуючись тиском на представників академічної науки, ГПУ ретель-



но відстежувало всіх потенційних супротивників із середовища української
інтелігенції, подавляючи щонайменші вияви сепаратизму, хоч би то були кра-
мольні розмови чи конкретні прояви радикальної націоналістичної діяльності.
Так, предметом розслідування харківського ГПУ в 1927 р. стало розповсюд-
ження сотень листівок антиурядового змісту, присвячених річниці вбивства
Петлюри і підписаних «Союзом боротьби за самостійну Україну» 96. У Корос-
тені ГПУ виявило «шовіністичну» групу місцевих інтелігентів, лідер якої Т.Ма-
кода, секретар при Наросвіті, таким чином висловлював свої погляди: «...Я —
націоналіст. Ми — українські інтелігенти, яких дуже багато, і партія — два
цілком протилежних табори, які прагнуть один одного обдурити…» 97.
Подібне ж «шовіністичне угруповання», на думку властей, утворилося в

Дніпропетровську навколо професора Яворницького. З 1927 р. до ГПУ поча-
ла надходити інформація, що місцева «українська професура... виїздить з
експедиціями та екскурсіями на Дніпробуд і провадить там серед селян анти-
радянську шовіністичну агітацію». Наводилися висловлювання професорів
Синявського, Яворницького, Пархоменка, аспіранта Білого про поточні події
в Україні. Так, інспектор Козар, який характеризувався в ГПУ як «найбільш
яскрава антирадянська постать», вважав, що «українізація — це один із
засобів, який вживається компартією, аби запобігти національному пов-
станню на Україні. Давши українському народові волю у користанні мовою,
влада не допускає українського націоналістичного руху і карає тих, хто на-
смілюється навіть думати про це» 98. Професор Яворницький, оцінюючи
дійсні стосунки між Україною і Росією, висловлювався: «Москва потужна
тепер. Якби відокремити від неї Україну й інші підкорені народи, вона б
нічого не була варта».
Виявляючи «конкретні факти агітації» дніпропетровської професури, ГПУ

встановило, що прагненнями (принаймні теоретичними) цього угруповання
було:

«1) захопити до своїх рук вплив на сільське вчительство, через нього про-
вадити роботу по недопущенню до сільрад комуністів і бідняків, а навпаки,
просуванню до них заможних селян;

2) заперечувати землеустрій, зберегти за заможним селянством його
наділи землі;

3) обробляти в шовіністичному (термінологія, звичайно, ГПУ. — Авт.)
дусі селянську молодь, яку призивали на службу до Червоної армії;

4) прагнути до об’єднання з національностями Кавказа і Польщі проти
росіян і євреїв, виховуючи в народі націоналістичні тенденції, викривати
серед селянства гніт України Москвою і «жидами» 99.
Під пильним оком ГПУ були й інші представники інтелігенції, які вислов-

лювали незалежні думки. Збираючи інформацію про «соціально небезпечних
осіб», органи, як і в попередні роки, продовжували здійснювати широкомасш-
табні операції з «вилучення контрреволюційного елементу». Так, Уманський
відділ ГПУ заарештував Д.Тарасюка, який свого часу брав участь у діяльності



петлюрівської організації «Визволення України». Під час обшуку в нього було
знайдено декларацію «Мета української селянської партії», яка оголошувала
Україну єдиною демократичною державою «без домішку комунізму» 100.
У м. Лянцкоруні на Поділлі було знищено «контрреволюційне угрупован-

ня» з 13 осіб на чолі з А.Гладуном, колишнім членом Трудового конгресу і
місцевим волосним комісаром за часів УНР 101. Житомирський відділ стежив
за «угрупованням шовіністично настроєних вчителів» с. Глубочок, громадя-
нами Домбровським, Широким, Ратновським й ін., які в розмовах обговорю-
вали тему звільнення України від Москви 102.
У 1927 р. органи держбезпеки були стурбовані прагненням «української

контрреволюції» поширити свій вплив не тільки на село, але й на робітників
міст. Приміром, Дніпропетровський відділ ГПУ одержав сигнал про існу-
вання на заводі ім. Дзержинського в Кам’янському великої підпільної органі-
зації, до якої входило близько 270 робітників. Під час арештів і трусів було
знайдено програмні документи, які основним завданням організації визна-
чали боротьбу за незалежність України, для чого передбачали створення по-
тужного повстанського війська за типом Війська Запорізького на чолі з геть-
маном і курінними отаманами 103.
Поява подібних формацій була викликана, насамперед, антинародною полі-

тикою влади, а не спеціальними намаганнями опозиції, яка сама потребувала
певної організації. Форми ж і методи дії, опору владі, що передбачалися под-
ібними нелегальними групами, запозичувалися останніми з досвіду народ-
них рухів часів громадянської війни. Звичайно, що влада, теж пам’ятаючи
про цей досвід, була дуже налякана такими тенденціями в середовищі проле-
таріату, яке комуністи традиційно вважали своєю вотчиною.
Взагалі, 1927 р. виявив досить низьку активність національної опозиції,

про що свідчить і статистика ГПУ: заарештовано було 107 осіб, з яких три-
надцять вислано за межі України 104. Певно, що масштабні репресії попередніх
років вже повисмикували з лав опозиції актив, з іншого боку ще досить знач-
на частина української інтелігенції залишалася у полоні ілюзій про «україні-
зацію» і достатність для розвитку національної справи лише культурно-про-
світницької діяльності. І, звичайно, певна частина залишалася взагалі
бездіяльною, налякана зміцненням державного тоталітаризму.
Продовженням конфлікту між націонал-комуністами України і ЦК ВКП(б)

у 1928 р. стала боротьба центрального керівництва з т.зв. «волобуєвщиною».
Ця подія теж уже стала набутком хрестоматії, і ми залишаємо її поза увагою,
але зазначимо, що Москва одразу використала існування «волобуєвської плат-
форми», на якій нібито стояло українське партійне й урядове керівництво, в
політично-поліцейській боротьбі з «націоналістичним ухилом» взагалі 105, тоб-
то зі всією українсько-націоналістичною опозицією.
Відповідно до генеральної лінії партії на викоренення націоналізму, ГПУ

УСРР розпочало готувати масову операцію проти «українського револю-
ційного активу». Обгрунтовуючи її необхідність, органи держбезпеки вка-



зували на те, що українська еміграція «позбулася настрою пасивності і при-
гніченості» і розгорнула діяльність по створенню терористичних груп, роз-
повсюдженню антирадянських листівок. ГПУ зазначало спалах активності
закордонних націоналістичних організацій полковника Чеботарьова, генера-
ла Безручка, появу часопису «До бою» 106.
11 січня 1928 р. ГПУ УСРР завершило слідство у справі групи полковника

Зелінського, котрий намагався створити українську антирадянську організацію
в Одесі. Зелінському вдалося встановити зв’язки з монархістськими колами в
Болгарії і Франції. За даною справою було засуджено 10 осіб 107.
Одночасно розглядалася справа «контрреволюційної» організації «Полу-

ботківська громада» з Білої Церкви. За даними ГПУ організація зародилася ще
в 1922 р. серед учнів фастівської трудової школи під впливом викладача П.Мша-
нецького, колишнього члена УПСР. У 1924 р. до групи підлітків (22 особи)
приєдналися члени іншої організації — «Спілки націоналістів» з села Кожан-
ка. До керівного органу організації входило сім чоловік: Поштаренко, Селе-
зень, Шевченко, Новохацький, Головатий, Філоненко і Теличко. Хлопці займа-
лися антикомуністичною агітацією серед селян. 14 найбільш активних членів
гуртка були засуджені до ув’язнення у концтаборах на три роки кожний 108.
Приблизно в той же час ГПУ ліквідувало групу Коваля (15 осіб), яка спові-

дувала ідею незалежності України від Москви і вела антирадянську агітацію,
готуючись до збройного повстання у недалекому майбутньому 109.
Підсумовуючи хід боротьби з «українською контрреволюцією» станом на

березень 1928 р., ГПУ УСРР зазначало, що «загострення міжнародних об-
ставин і ряд економічних і політичних ускладнень всередині країни за ос-
танні півроку окрилили надії українських к.-р. елементів і сприяли зростан-
ню... їх активності. Українська контрреволюція пожвавилася, посилюючи свій
натиск у боротьбі з Радвладою».
З метою паралізувати цю активність на початку березня в Україні було

здійснено масові труси й арешти серед неблагонадійних кіл інтелігенції. Лише
в 31 окрузі республіки було заарештовано 421 особу, здійснено 115 обшуків 110.
Серед розгромлених в цей час опозиційних утворень була харківська «хлібо-

робська» організація, яку в ГПУ визначили як «украй праве, монархістське
крило української громадськості», її члени орієнтувалися на гетьмана П.Ско-
ропадського і мали надію, що останньому за підтримкою німців пощастить
повернутися та очолити уряд України. Тактика організації визначалася члена-
ми таким чином: «Нам треба використати всі можливості, які надаються
сучасними умовами і комуністами для довгої і тривкої роботи над національ-
ним вихованням нашої інтелігенції» 111. «Хлібороби» намагалися створювати
артілі та філійні гуртки, підтримувати стосунки з однодумцями в Україні й за
кордоном. З метою поширення свого впливу на суспільство вони наприкінці
1926 р. створили власне прес-бюро, яке висвітлювало поточні проблеми «під
кутом зору, бажаним для українських націоналістів» 112. У цій справі було за-
арештовано Кобзу, Дідусенка, Нечитайла, Колосника, Кекала, Курносова, Ко-



валенка, Степаненка. Було конфісковано печатку і штамп «Харківської управи
партії хліборобів-демократів», а також нелегальну літературу.
В Харкові ж із листопада 1927 р. існувала антирадянська студентська

організація, до якої входили аспірант Н.Тихонов, студенти І.Волощук, Г.Го-
лубков, А.Дикун, В.Карпенко, І.Костенко, Ф.Голубничий, Ф.Василенко. На
своїх зборах юнаки обговорювали питання економічної політики компартії,
наслідком якої був поступовий занепад господарства країни, через що, на їх
думку, особливо страждало село. Студенти виступали за денаціоналізацію
промисловості, ліквідацію монополії зовнішньої торгівлі, демократизацію
управління, можливість вільної організації селянських спілок тощо. Вони,
звичайно, займалися антирадянською агітацією, намагалися створювати в
селах нелегальні гуртки 113.
На Дніпропетровщині було заарештовано 18 колишніх членів українських

партій есерів і есдеків (Ларін, Чернета, Богацький, Воблий та ін.), які ство-
рили в селах Очеретоватому, Спаському і Підгородньому підпільну повстансь-
ку організацію й займалися агітацією серед селян, спрямованою на зрив уря-
дових кампаній і заходів 114.
У Пологівському районі у березні 1928 р. була ліквідована підпільна бо-

йова група «Визволення України» (9 осіб), в статуті якої було зазначено, що у
випадку війни комуністи і комсомольці будуть оголошені поза законом 115.
На хуторі Безручки (Полтавщина) були заарештовані 10 учасників «куркуль-

сько-петлюрівської організації», завданням якої була «підготовка до визволення
України від грабіжницької Москви». Закономірним є той факт, що більшість
заарештованих (Закара, Глушко, Безбокий, Луговий) в 1923 р. вже притягалася
до кримінальної відповідальності за участь у петлюрівському підпіллі. Вони
виступали проти державної кампанії по самооподаткуванню селян.
У селах Ольхівці і Закупне (Поділля) припинило існування «петлюрів-

ське угруповання» у складі п’ятнадцяти колишніх учасників руху за неза-
лежність України. Серед інших було заарештовано начальника станції За-
купне Л.Радзевича, співробітника Ольхівецького сільбанку П.Цвигуна. Згідно
з агентурними даними члени організації мали намір колись-то «дати відсіч
місцевим комуністам і представникам влади», підкреслювали, що вони свідомі
українці і «їх переконання з них ніхто не виб’є» 116.
У Шевченківському окрузі І.Бойко, Н.Дворовий, Б.Рачко, А.Семенко й ін.

юнаки були звинувачені в створенні молодіжної організації, яка «обробляла
маси з метою повести боротьбу за звільнення України від московського за-
силля» 117.
Крім виявлення й ліквідації будь-яких нелегальних утворень національ-

ної орієнтації, органи ГПУ, використовуючи свої широкі агентурні можли-
вості, вели справжнє полювання і за окремими особами, які відрізнялися своїм
нелояльним ставленням до існуючого ладу і не приховували своїх поглядів,
думок, переконань 118.
Як складова частина операції проти української опозиції передбачалася й



чистка установ і підприємств. Як і до цього, з роботи звільняли «колишніх
діячів УНР, колишніх політбандитів і керівників повстанкомів», ставлячи їх
на облік або висилаючи за межі України.
Намагаючись заручитися «всенародною» підтримкою у своїх чорних спра-

вах, ГПУ одночасно з проведенням репресивних акцій збирало відгуки на це
в різних колах громадськості. Але більшість людей справедливо вважала, що
ніякого єдиного блоку української контрреволюції не існує, а власті «ареш-
товують взагалі всіх щирих українців» 119.
Певним підсумком всієї попередньої боротьби радянської влади з україн-

ською нерадянською опозицією і московського керівництва з українськими
націонал-комуністами став об’єднаний пленум ЦКК і ЦК КП(б)У, який роз-
громом позиції Шумського і Максимовича (лідера КПЗУ) орієнтував вико-
навчу владу на подальшу ліквідацію «українських буржуазних націоналістів».
Щодо проводу КПЗУ пленум прийняв спеціальну резолюцію «Про націоналіс-
тичних зрадників» 120. «Як висновок, — підсумовує дослідник Г.Костюк, —
КПЗУ 1928 року було виключено з Комінтерну як партію, що, мовляв, збочи-
ла до націоналізму... Майже всіх керівників опозиційної КПЗУ було заманено
до СРСР і тут їх всіх винищено в концентраційних таборах» 121.
Реалізуючи установки даного форуму, органи ГПУ УСРР протягом 1928

року доповідали про розгром «Спілки визволення України» у Вінницькому
окрузі (19 осіб на чолі з Саваринським), «Обласного повстанкому» поблизу
Кичкаса (30 осіб на чолі з Зимою та Букреєвим), петлюрівських нелегальних
організацій в с. Дзяловому Подільского округу (10 осіб на чолі з П.Чернюком
і М.Тиквачем), у Волинському окрузі (керівники Гриневич і Курінець), органі-
зації «Селянська спілка» на Уманщині 122. У серпні в Києві було заарештовано
полковника армії УНР П.Дерещука, на Уманщині у вересні — отамана А.Кри-
ничка, на Запоріжжі — керівників Козацької ради Лисенка і Водоп’янова 123. За-
порізький відділ ГПУ розробляв справу 27 членів повстанкому, який нібито
підтримував зв’язки із закордонним петлюрівським центром 124. В цьому ж було
звинувачено А.Тесовського, керівника селянської організації на Барщині. В селі
Кисляк Тульчинського округу було розгромлено угруповання з восьми колишніх
вояків отамана Волинця на чолі з І.Миколайчуком, «натхненником розвитку не-
задоволення владою», в якого при обшуку було знайдено п’ять примірників «Уні-
версалу» Центральної Ради і тридцять брошур націоналістичного змісту 125.
Форми протесту населення ставали більш відкритими. Так, у Подільському

окрузі готувалося збройне повстання «під прапором УКП». Повстанці вже
розробили план захоплення виконкому, міліції, інших державних установ.
Напередодні повстання ГПУ здійснило арешти 25 учасників підпілля, в т.ч. і
керівника Шпортія 126. Органи держбезпеки докладали максимум зусиль у
пошуках осіб, які розповсюджували видані друком листівки «Нехай живе
самостійна Україна», «Нехай живе Українська Народна Республіка! Чи довго
ми будемо терпіти московську неволю? З підписом «Український революцій-
ний комітет» і позначкою «З хати до хати» 127.



У той же час репресивно-каральні органи влади повертаються до за-
стосування практики фізичного знищення представників опозиції, від чого вони
намагалися утримуватися протягом доби «українізації». Приміром, були роз-
стріляні 5 членів Вінницького повстанкому (К.Саваринський, П.Зозуля й ін.), а
решта 15 — засуджені до різних строків ув’язнення. Колегія ОГПУ засудила
до розстрілу за контрреволюційну діяльність «петлюрівців» С.Річкова, А.Го-
лубенка, К.Плотникова 128. В Чернігівському окрузі «у зв’язку із зростанням
терористичних прояв» ГПУ готувало на початку 1929 р. чергову масову опе-
рацію «з вилучення активного петлюрівського і бандитського елементу» 129.
У лютому 1929 р. були заарештовані члени т.зв. «української групи» на

Миколаївщині (М.Плахотний, А.Луценко, А.Басай, Ф.Якунін, П.Пальчик та ін.),
у березні — 5 вчителів Мур-Куриловецької школи на Поділлі (В.Мельник,
П.Трибіда, К.Теровський, М.Раєвський і Т.Шкребетненко), які переконували
селян у тому, що «комунізм — фантазія, яка не може здійснитися» 130.
У квітні 1929 р. Особлива нарада при Колегії ГПУ УСРР «в порядку

здійснення оперативного тиску на українську контрреволюцію» винесла
додаткові присуди з цілого ряду «кримінальних» справ.
За матеріалами ГПУ в 1928–1929 рр. простежується намагання органів

держбезпеки показати, що зусилля відомства спрямовані на боротьбу вже не
просто зі стихійним протестом населення, а з організованими підпільними
утвореннями та формуваннями. З’являється ряд справ, матеріали яких по-
винні були переконати верховну владу, а при можливості й широку гро-
мадськість, в гострій небезпеці, що начебто загрожувала режиму з боку «ук-
раїнської контрреволюції». В інформаційних документах ГПУ намагалося
показати значні масштаби повстанського руху, а також трансформацію форм
протесту опозиції від індивідуальної опозиційності (персонального підпілля)
і створення агітаційних гуртків до формування масових підпільних антиуря-
дових об’єднань, часто військово-терористичного характеру.
Стосовно документації ГПУ цього періоду, яка відображає діяльність ан-

тирадянської національної опозиції, постає доречне і важливе питання, а чи
не є вона продуктом фальсифікації, як це було, скажімо, з матеріалами слідчих
процесів 1933–1938 рр., тобто періоду масових репресій? Прямої відповіді
без детального, грунтовного аналізу всього даного комплексу джерел та по-
рівняння їх з іншими джерелами ми поки ще не можемо дати, але мусимо
зробити кілька припущень і зауважень.
Що дає нам підстави слідом за матеріалами органів держбезпеки говори-

ти про певну масовість і активізацію дій опозиції в Україні у 1927–1929 рр.?
По-перше, повторюємося, зникнення «українізаційних» ілюзій, тобто переко-
нань у можливості компромісу з радянською владою в національних питаннях,
у переважної частини антирадянських кіл суспільства, на що з 1927 р. дуже
впливала реальна політика режиму. По-друге, досить відчутне протистояння
з московською владою до 1929 р. націонал-комуністичного крила місцевого
республіканського керівництва, що давало можливість більш вільно діяти й



антирадянській національній опозиції, принаймні у межах України. Крім цьо-
го, в той час, коли Сталін крок за кроком поступово наближався до повної
централізації партійного керівництва, зосередивши всю увагу на придушенні
насамперед партійної опозиції, яку він вважав ворогом номер один, антира-
дянська опозиція, певно, була для нього не такою небезпечною. Про це
свідчать і випадки повернення окремих представників останньої із заслань і
концтаборів (після амністій, а найчастіше після закінчення строків ув’язнен-
ня), чого вже практично не було у майбутньому.
Але з 1929 р. почалися кардинальні зміни. Як зазначив Г.Костюк, «...тради-

ційно імперські націоналістичні сили, для яких ідея братнього співжиття
рівних і вільних народів була чужа і ворожа, ...після тривалої внутрішньої
боротьби на початку 1929 року опанували в партії та в цілому СРСР ситуа-
цію до такої міри, що вже відчули можливість ширшої і активнішої акції» 131.
Отже, органам держбезпеки давалася пряма команда на проведення наймасш-
табніших репресивних заходів щодо будь-якої без винятків опозиції.
Таким чином, ГПУ було безпосередньо зацікавлене в тому, аби продемон-

струвати верховній владі свою зростаючу міць, через що могло вдаватися і до
фальсифікації окремих справ. Тим більше, що попередня робота по спостере-
женню за інтелігенцією і рештою суспільства, коли «під ковпаком» органів
опинилося багато «потенційних ворогів» радянської влади, полегшувала їх
теперішнє завдання і давала можливість вибирати чи карати за дійсні вияви
«контрреволюції», чи вдаватися до фальсифікацій.
Так, у серпні 1929 р. у Маріуполі розглядалася справа «Української демок-

ратичної народної партії», яка, за версією ГПУ, оформилася в 1925 р. з метою
підготовки селянства до збройного повстання і створення Української націо-
нальної самостійної держави. Враховуючи загальний стан у країні, продовольчі
труднощі, незадоволення селян політичною владою, члени УДНП намагалися
зривати державні заходи, виступаючи з агітацією на селянських сходах. Для
випуску листівок було обладнано підпільну друкарню, складено текст відоз-
ви із закликом озброїтися і підняти повстання проти «душогубців українсько-
го народу». Осередок «партії» склався в с. Новотроїцькому з філіями в селах
Андріївського району і на Бердянщині.
ГПУ пов’язувало виникнення організації з діяльністю місцевої «Просвіти»,

навколо якої згуртувалася група інтелігенції, що знаходилася під впливом сво-
го земляка П.Вербецького, колишнього діяча Центральної Ради і урядовця при
Скоропадському. Остаточно організація сформувалася в 1926 р., коли було ви-
роблено її програму і статут. Членом УДНП визнавався кожен свідомий украї-
нець, який жадав би боротися за самостійність України і мав би кредо «Украї-
на для українців». До осені 1928 р. в організації нараховувалось понад 20 осіб.
Після арештів ГПУ висунуло обвинувачення І.Миронцю, М.Сушку, А.Сушку,
М.Харчуку, О.Сірому, В.Пашкульському, П.Харчуку, І.Мостовому, К.Мирон-
цю, Д.Шостаку, А.Курдюмі, М.Ковалю, С.Королю, вимагаючи їх розстріляти,
а інших 12 осіб ув’язнити в концтаборах на 5 років кожного із забороною про-



живати на території України протягом наступних 3 років 132.
В с. Кухарі на Київщині ГПУ ліквідувало нелегальну організацію «Сос-

новий батальйон», до якої входили місцеві юнаки, що під впливом завідую-
чого школою Моргуна займалися антирадянською агітацією, готуючись до
повстання. Було заарештовано 17 осіб.
Однак найбільш масовою і небезпечною ГПУ вважало виявлену в 1929 р.

організацію «Спілка визволення України». У травні 1929 р. було заарештовано
групу київських студентів (М.Павлушков, Б.Матушевський, О.Бобир, С.Бур-
чак), які повідомили, що в 1923–1925 рр. у 1-й Київській трудшколі ім. Т.Шев-
ченка нелегально діяло товариство «Єдність і згода» (ТЄЗ), яке мало, на думку
співробітників ГПУ, захищати «молодь від радянського впливу» 133. Ідейне керів-
ництво ТЄЗ-ом приписувалося директору цієї школи В.Дурдуківському і проф.
С.Єфремову. В 1925 р. ТЄЗ було розпущено, але його справу продовжили учас-
ники історико-архівного семінару проф. Й.Гермайзе і вечорів у В.Чехівського,
які обговорювали проблеми пошуку самостійного шляху розвитку України.
За версією органів держбезпеки, саме на грунті подібного гуртування в

1925 р. М.Павлушков створив «Спілку української молоді» (СУМ), орієн-
товану на розбудову незалежної української демократичної республіки. За
свідченням Павлушкова ідейними керівниками СУМ залишилися Єфремов і
Дурдуківський 134. Організація була структурована (складалася з п’ятірок на
чолі з центральним бюро) і будувалася як бойова, з обов’язковим навчанням
її членів військового мистецтва, зокрема стрільби. Передбачалися можли-
вості здійснення терактів проти радянських керівників. Під час панахиди в
Софіївському соборі по вбитому С.Петлюрі (1926 р.) члени СУМу розпов-
сюджували націоналістичні листівки. Восени 1928 р. керівництво СУМу вста-
новило контакти з подібною організацією «старшої генерації» — «Спілкою
визволення України» (СВУ), що виникла в 1926 р. внаслідок діяльності Комі-
тету по збиранню пожертв на пам’ятник Петлюрі, до складу якого входили
Єфремов, Дурдуківський, Старицька-Черняхівська, Чехівський.
У липні 1929 р. ГПУ заарештувало Дурдуківського і Єфремова. Їх звину-

ватили в створенні організації, яка мала на меті повалення в Україні радянсь-
кої влади. ГПУ вважало СВУ блоком «правої опозиції» і зміновіховців, тобто
об’єднанням всіх українських опозиційних сил на платформі єдиного націо-
нального фронту 135, і робило висновок, що «керівний центр «СВУ» знахо-
диться в Академії Наук, організація орієнтується всередині країни на селянсь-
ке повстання, зовні — на капіталістичні держави; веде свою роботу по лінії
Академії Наук, автокефальної церкви і молоді (школи і вузи); підтримує зв’я-
зок із закордоном через легальні наукові відрядження і через іноземні кон-
сульства; під гаслом єдиного національного фронту намагається об’єднати
всі частини української інтелігенції для боротьби з радянською владою; ке-
рує і утворює спеціальні спілки і гуртки націоналістичної молоді...».
Таке формулювання дозволяло одразу ж почати розправу з широким зага-

лом української інтелігенції, звинувативши її у контрреволюції, чим і скори-



сталися органи держбезпеки. У 23 округах УСРР планувалося заарештувати
811 осіб, серед яких 685 належали до категорії «українська контрреволю-
ція», 126 — до духовенства. Передбачалося ув’язнити 133 професори, 19
науковців, 40 представників кооперації, 211 вчителів, 89 службовців, 61 сту-
дента, 113 селян, здійснити 179 трусів 136.
Операція повинна була допомогти репресивним органам «відшукати ук-

раїнське підпілля і знайти зв’язки на Київ та інші округи» (тобто формація
Єфремова і Дурдуківського (СВУ) навіть співробітниками ГПУ не розгляда-
лася як абсолютне підпілля, останнє ще треба було відшукати. З іншого боку
СВУ могло бути основою для утворення такого підпілля). Потенційними кан-
дидатами у в’язні розглядалися проф. Шумлянський, проф. Сицинський, вчи-
тель Кобилянський (Кам’янець-Подільский округ), Отамановський (Вінниць-
кий округ), співробітники музею Абрамович і Кравченко (Житомирський
округ), проф. Яворницький, брат С.Єфремова П.Єфремов, проф. Пархомен-
ко (Дніпропетровський округ), етнограф Мартинович (Красноград), вчителі
Петрусь, Тригубенко, Карпович (Чернігівський округ), викладачі Галюн та
Івченко (Роменський округ), багато інших 137.
У вересні по всіх округах розпочалися масові арешти. У Полтавському

окрузі здійснили 11 арештів і 10 обшуків (серед інших було заарештовано
проф. Воропая), в Одеському окрузі — 43 арешти (в т.ч. проф. Герасименка),
в Уманському — 40 арештів, в Дніпропетровському — 22, в Луганському —
11. Але ГПУ констатувало певну невдачу: арешти та обшуки зовсім не підтвер-
дили широкий розмах контрреволюційної діяльності в колах української інте-
лігенції 138. Однак політична кон’юнктура тоталітарного режиму вимагала
інших результатів боротьби з «контрреволюцією».
Керівництво ГПУ, аби досягти необхідних для себе показників, вирішило

йти іншим шляхом. Секретний відділ ГПУ не приховував, що «розробка
підпільної контрреволюційної діяльності і зв’язків з «СВУ» в цих округах
буде здійснюватися слідчим засобом» 139. Невдовзі до центру почала надхо-
дити інформація про те, що в ході слідства вдалося «виявити» групу «шовініс-
тичної професури та автокефального духівництва» в Кам’янці-Подільско-
му (Філь, Сицинський, Шумлянський), яка нібито підтримувала зв’язки з
«правими колами» ВУАН; групу лікаря Вутовського і священика Винарчука в
Дунаївцях, які «використовували легальні можливості роботи у філії Україн-
ського Червоного Хреста, український хор, автокефальну громаду для неле-
гальної контрреволюційної діяльності» тощо.
Луганське ГПУ інкримінувало заарештованому професорові Ліщині-Мар-

тиненку створення гуртка «українізаторів». Вивчення мови, культури та історії
України трактувалося як прикриття антирадянської діяльності. «Хоча кон-
кретних матеріалів про зв’язки цієї групи з «СВУ» доки немає, — зазнача-
лось у зведенні ГПУ, — проте наявність зв’язків Ліщини з Києвом і Полта-
вою дають змогу вважати, що робота луганської групи проводилася під
безпосереднім впливом з Києва» 140.



Факту виявлення під час арешту мешканців с. Власівки (Кременчуцький
округ) Я. і М.Яківців, М.Красночуба та Ф.Білявського «шовіністичних і контр-
революційних» віршів було достатньо, аби звітувати про існування тут
підпільної організації. Подібне сталося і в с. Яремівка, де було заарештовано
Тукалівського, Озерського, Євтушенка та ін. 141

17 вересня 1929 р. в Запорізькому окрузі взяли під варту 11 осіб, у Шевчен-
ківському — 43, у Херсонському — 16. 1 жовтня Роменське ГПУ затримало 12
осіб, Ніженське — 11, Артемівське — 8. Наприкінці жовтня в тюрмах пере-
бувало вже 604 особи, в т.ч. 100 — у Києві, 60 — у Шевченківському окрузі,
54 — в Уманському, 47 — в Одеському 142. Арешти продовжувались до 13 січня
1930 р. Від усіх заарештованих вимагали зізнатися в належності до СВУ.
За версією ГПУ С.Єфремов, В.Дурдуківський, Й.Гермайзе, Л.Ніковиць-

кий, Г.Голоскевич, К.Товкач були винні у створенні й керівництві підпільною
організацією «Братство української державності» (БУД), яка ще з 1919 р. ке-
рувала національним повстанським рухом в Україні 143. Після самоліквідації
БУДа в 1924 р. (вплив «українізації») згадані «контрреволюціонери» взялися
за розбудову іншого антирадянського утворення відповідно до нових умов.
І в 1926 р. виникла СВУ, що мала зв’язок з однойменною емігрантською орга-
нізацією, а також із закордонним петлюрівським центром.
СВУ ставила за мету «повалення радянської влади шляхом збройного пов-

стання за допомогою військ іноземних країн, а також реставрацію капіта-
лістичного буржуазного ладу з військово-фашистською диктатурою». СВУ
мала свою програму і статут, поділялася на п’ятірки, склад яких затверджу-
вався президією центральної групи на чолі з академіком Єфремовим. Побу-
дована відповідно до окремих аспектів діяльності, СВУ мала автокефальний,
кооперативний, літературний, медичний відділи 144. Організація мала філії в
Одесі, Полтаві, Дніпропетровську, Чернігові, Вінниці, Миколаєві, в 31 ок-
рузі республіки. Під безпосереднім керівництвом Єфремова і Дурдуківсько-
го нібито діяла бойова терористична група СУМ 145.
Під виглядом викриття СВУ розгорнулася кампанія шельмування української

інтелігенції. Вже наприкінці 1929 р. радянські газети надрукували повідомлення
ГПУ УСРР про ліквідацію цієї «контрреволюційної» організації 146. Подальші
публікації в пресі і мітинги «радянської громадськості» здійснювалися просто
за вказівками керівництва компартії. 18 грудня 1929 р. політбюро ЦК КП(б)У
затвердило склад суду над членами СВУ. В цей час під слідством перебувало 474
особи. Незабаром у квітні 1930 р., 45 членів організації судили в Харкові 147.
В останні роки з’явилося чимало наукових публікацій, в яких переконливо

доведено, що «Спілки визволення України» як організації не існувало. Так,
відомі автори В.Пристайко та Ю.Шаповал на основі аналізу документів ГПУ,
зокрема архівних кримінальних справ, зробили висновок про фальсифікацію
справи СВУ 148. Вони вказали на відсутність конкретних доказів існування орга-
нізації, наявності її програми та статуту. Звинувачення будувалися на некон-
кретних і суперечливих свідченнях самих обвинувачених, причому дехто з них



на суді змінив показання. У ході додаткової перевірки слідчої документації
було встановлено конкретні факти застосування протизаконних методів веден-
ня слідства, грубі порушення кримінально-процесуального законодавства.
Слід погодитись з дослідниками, що більшість засуджених мала стійкі

погляди і переконання. Вони критично ставилися до радянської влади, обго-
ворювали між собою недоліки того суспільства, що будувалося. Але мова
може йти швидше про інтелектуальну опозицію. Організованих дій у ство-
ренні і функціонуванні СВУ документи не підтверджують. Справу викорис-
тали фактично для знищення верхівки української наукової інтелігенції, яка
відчувала себе патріотами власної країни, що нова влада розцінювала як бур-
жуазний націоналізм 149.
Процес СВУ переслідував чисто політичні цілі. Потрібно було підтверди-

ти сталінську тезу про реальність постійно існуючої загрози реставрації капі-
талізму в СРСР. Прорахунок в політиці пояснювався наявністю контррево-
люції, в тому числі націоналістичної 150. Розуміючи, що найбільший опір режиму
може вчинити освічена частина нації, розправлялися насамперед з
інтелектуальною елітою. Про це свідчать і офіційні матеріали тих років. Так,
секретар ЦК КП(б)У П.Любченко у передмові до стенографічного звіту про
процес СВУ писав: «Стенограма процесу над СВУ повинна стати в руках
трудящих могутньою зброєю для викриття тої каїнової змовницької робо-
ти, що й провадили і провадять українські націоналісти проти країни Рад.
Стенограма процесу СВУ... розкаже кожному, на кого і для чого працює
українська буржуазія, українські націоналісти, за яку «самостійну», за яку
«незалежну» Україну вони борються» 151.
Отже, внаслідок фальсифікацій ГПУ важко говорити про існування органі-

зованого національного підпілля, але сама справа СВУ може вважатися своє-
рідною і закономірною реакцією влади на пожвавлення дій української опо-
зиції. Одночасно органи держбезпеки зафіксували факти певної активізації
національно свідомої молоді, що фактично означало зміну поколінь в опози-
ційних колах українського суспільства. Так, з 1927 р. під наглядом ГПУ пере-
бували студенти Дніпропетровського гірничого інституту М.Котик, І.Мосто-
вий і С.Дудник. Органи держбезпеки зацікавилися Котиком у лютому 1927 р.,
коли на окружній студентській конференції він у виступі звинуватив радянську
владу в зубожінні всіх прошарків населення, зокрема студентів, а також у
дискредитації «українізації». Подальше спостереження за Котиком виявило
його прихильність до національної опозиції, несприйняття ним «завоювань
соціалістичної революції», намагання з його боку вести антирадянську агіта-
цію серед студентів. Протягом 1928 р. ГПУ фіксувало факти зборів на квар-
тирі Котика нелояльно настроєних щодо влади студентів, які наполегливо
обговорювали проблеми національної політики в Україні 152.

31 січня 1929 р. Котик, Бойко, С. і М. Дудники були заарештовані за обви-
нуваченнями в «шовіністичних» поглядах, проведенні антирадянської агітації
і спробах гуртування молоді 153. Під час слідства заарештовані юнаки не ста-



ли приховувати своїх поглядів. Мостовий, приміром, обурювався колоніза-
торською політикою Москви в Україні, політикою русифікації, диктатом кому-
ністичної партії тощо 154. Котик вважав причиною всіх лих України роз’єднання
українців, обурювався вбивством Петлюри і відкрито називав більшовиків
своїми ворогами, не визнаючи їхню владу законною 155.
Порпаючись у минулому заарештованих, ГПУ виявило їх «куркульське»

походження, участь у «політбандах» та «українському шовіністичному русі»
і навіть неодноразові їх арешти органами ЧК. За постановою Особливої нара-
ди Котика і Мостового було ув’язнено до концтаборів строком на 3 роки.
Проте Мостовий у таборі вступив до групи «націоналістів-самостійників»,
тому після звільнення йому заборонили жити в Україні. Котик після відбуття
строку ув’язнення був висланий на Північ ще на 3 роки 156.
У квітні 1929 р. київський відділ ГПУ ліквідував ще одну молодіжну

«контрреволюційну» організацію, яка іменувала себе «Комітетом визволен-
ня України» (КВУ) і мала осередки в Києві, Уманському і Білоцерківському
округах. Її метою було відновлення незалежної УНР. Організація друкувала і
розповсюджувала антирадянські листівки, встановила контакти з польським
консульством, лідерами закордонного національного руху. Членами органі-
зації були переважно представники інтелектуальної молоді, які прийняли
націоналістичну ідеологію старшої генерації і намагалися реалізувати її у
«формах активної боротьби з радянською владою».
У справі КВУ були заарештовані три брати В.Бондаренко, П.Бондаренко і

Б.Бондаренко, М.Брацлавський, М.Леонтович, К.Стригуля, Н.Павлушкова,
М.Ніколаєв, Т.Шевчук, Віщенко, І.Олексієв, І.Карабчевський, Т.Демчук,
А.Олексієнко, Т.Дем’янчук, І.Червенко, В.Багач (Київ), М.Миронюк, Г.Коз-
ко, А.Лесь (с. Русалочка на Уманщині), А.Зінченко, Г.Бондаренко, Д.Бурба-
на, В.Мальований, М.Гриба (Богуслав), всього 28 осіб, яких звинуватили у
створенні «контрреволюційної організації» 157. Брали під варту навіть тих,
хто лише одержував і читав листівки КВУ чи просто знав і не доносив про
існування цієї групи. Всі були засуджені до різних строків ув’язнення.
Протягом 1929 р. зведення ГПУ продовжували рясніти повідомленнями:

«Ліквідовано контрреволюційний гурток «Провідна зірка» в Запорізькому
окрузі», «отримано нові дані про антирадянське угруповання в Київському
інституті народної освіти...», «ліквідовано антирадянське угруповання в
Уманському педтехнікумі...» 158.
Отже, боротьба з українською опозицією посідала значне місце в діяль-

ності ГПУ УСРР, причому інтенсивність цієї боротьби зростала від 1927
до 1930 рр. Якщо у 1927 р. по лінії «української громадськості» було заа-
рештовано 107 осіб, то в наступному році мова йшла вже про «українську
контрреволюцію» і політичних репресій зазнало 285 осіб, а за першу поло-
вину 1929 р. — 332 особи (за іншими даними заарештували 583 особи, вису-
нули обвинувачення в контрреволюційній діяльності проти 551, визнали учас-
никами контрреволюційних угруповань 261 особу, інкримінували прагнення



до активних дій 85, а організацію терактів 143, до розстрілу засудили 10 осіб,
188 вислали на Соловки, ще 67 — за межі України і лише 31 звільнили, реш-
ту, напевно, ув’язнили) 159.
Справа СВУ розпочала серію інших кримінальних справ і процесів проти

прибічників самостійного розвитку України. Були «виявлені» і розгромлені
Український націоналістичний центр, Союз Кубані і України, Українська
військова організація, Всеукраїнський боротьбістський центр, терористична
організація ОУН, Український революційний демократичний союз, пов-
станські організації у Правобережній Україні тощо 160.
Те, що прихильники самостійної України не тільки існували, а якось і

діяли, намагаючись реалізувати свої погляди і задуми, не викликає сумніву.
Великі сумніви викликає лише ступінь їх організованості і політичної спро-
можності, що досить нав’язливо демонструвало ГПУ. Читаючи офіційну до-
кументацію органів безпеки, бачимо, нібито в 1928–1930 рр. українська на-
ціональна опозиція була більш потужною, організованою і впевненою в своїх
силах, ніж під час визвольних змагань 1917–1920 рр., коли існували певні
шанси на здобуття Україною державної незалежності. Отже, починаючи саме
з кінця 20-х рр. ГПУ, виконуючи замовлення політичного керівництва, поча-
ло вдаватися до брутальної фальсифікації реальної дійсності.
Дослідження проблеми протидії української національної опозиції кому-

ністичній владі в 20-ті роки дозволяє виділити декілька характерних етапів
цього процесу.
В період переходу від «воєнного комунізму» до нової економічної полі-

тики (1920–1923 рр.) радянське керівництво стикалося, як правило, з реаль-
ним і запеклим опором прибічників УНР. Проти комуністичного панування
виступали добре організовані збройні формування як всередині країни, так і
з-за кордону. Опорою численних антирадянських змов і повстань були ши-
рокі соціальні верстви: від представників колишніх т.зв. експлуататорських
класів до селянства, робітників, інтелігенції, незадоволених диктатурою однієї
партії. Головними формами діяльності опозиції були найбільш радикальні:
збройна боротьба, підпільна робота й агітація.
Національне підпілля здебільшого являло собою мережу організацій

військового типу на чолі зі старшинами армії УНР. Повстанство і підпілля
були прямим і органічним продовженням національно-визвольної справи
попередніх 1917–1920 рр. Але влада, що набирала силу, за допомогою нала-
годженого карального апарату, широко застосовуючи репресії, спромоглася
розгромити головні осередки збройної опозиції і поставити під контроль
потенційних супротивників режиму. Під особливим наглядом опинилася ук-
раїнська інтелігенція, головний носій ідей УНР і загальнодемократичних
принципів, яка лише своїм існуванням ставила під сумнів монополію комуніс-
тичної ідеології. Проти інтелігенції, як живильного середовища більш ак-
тивних форм опозиції, застосовувався цілий арсенал ідейно-організаційних і
репресивних засобів впливу: обов’язкова реєстрація, т.зв. чистки вузів і уста-



нов, кампанії боротьби з «буржуазною ідеологією», примусові висилки за
кордон, організації політичних судилищ, смертна кара та ув’язнення тощо.
З 1923 р. починається новий етап у стосунках влади та опозиції. Економічні

перетворення на ринкових засадах неминуче вели до демократизації в ца-
рині суспільних відносин і духовній сфері. Політика «українізації», звернен-
ня комуністичного керівництва до інтелігенції з пропозицією співробітницт-
ва, певна лібералізація у сфері національних стосунків розкололи лави опозиції.
Багато хто повірив владі, а швидше повірив у можливість розбудови незалежної
України легальним і мирним шляхом. Звідси відмова од військово-терористич-
них методів боротьби і перехід до культурно-просвітницької та кооперативної
діяльності. В Україну повертається ряд визначних емігрантів-політиків, вчених,
діячів культури. Внаслідок цього відбувається зростання суспільної ваги
наукових, кооперативних і громадських інституцій. Відповідно зменшуються
політичні репресії, але органи держбезпеки невпинно вдосконалюють методи
спостереження і контролю за інтелігенцією, тим більше, що окремі, але чис-
ленні її представники, які не повірили у щирість влади, залишилися, так би
мовити, в індивідуальній опозиції, ще глибше приховавши свою неприязнь до
режиму.
Загострення зовнішньополітичних умов у 1926 р., товарна криза, а голов-

не поразка прибічників демократизації країни серед комуністичного керів-
ництва на липневому (1926 р.) пленумі ЦК ВКП(б) відбилися й на стосунках
між владою та опозицією, особливо національною. До краю загострилися
взаємини між націонал-комуністичною течією КП(б)У і централістським ЦК
ВКП(б), що вилилося в просте поліцейське переслідування невгодних осіб.
Частина української інтелігенції почала позбуватися ілюзій щодо можливос-
тей «українізації» і альтернативу їй знов побачила у переході до нелегальної
антирадянської діяльності. Під ідейно-моральним впливом генерації доби
УНР свідомо розвивалася молодь, яка шукала виходу своєї енергії у підпільній
діяльності т.зв. гуртовщини. Але рівень організації опозиційного підпілля
вже не давав можливості піднестися до рівня 1920–1923 рр.
Нарешті, з 1927 р. компартія переходить до рішучих спроб покінчити з

національною опозицією в УСРР. Після відповідних рішень пленуму ЦК
КП(б)У у липні 1927 р. боротьба з «українською контрреволюцією» вступи-
ла в нову фазу. Розуміючи, що процес національного відродження України за
час непівської відлиги набрав небажаних для радянської влади форм, ГПУ
почало здійснювати масові операції, намагаючись ізолювати якомога більше
активних прихильників ідеї незалежної України.
Суть справи полягала не в активізації чи радикалізації дій опозиції, а в

тому впливові, який вона поширювала на народ, бо, на думку Г.Костюка, «на-
ціональна самосвідомість у провідних прошарках українського народу до того
часу стояла вже на високому рівні й почуття національної відокремленості
від Росії було вже панівним серед цих прошарків» 161. Ось чому для влади
було важливим ізолювати опозиційну інтелігенцію від народу, «совєтізува-



ти» першу у різний спосіб, компрометувати її зв’язками зі «світовою буржу-
азією» чи «імперіалізмом». Гарним знаряддям для викриття стали сфабрико-
вані судові процеси, які з цього часу росли мов гриби після дощу. Не обмежу-
ючись політичною, адміністративною, а то й фізичною розправою з прямими
супротивниками режиму, власті намагалися продемонструвати народу
загострення класової боротьби в країні, інакше кажучи, «виявити «класових
ворогів» і нацькувати на них трудящих. «Правда» писала, що процес над СВУ
повинен був «розплющити очі багатьом елементам з інтелігенції і особливо
з селянства, яке вагалось і хиталось, на дійсне обличчя куркульської контр-
революції» 162.
Особливість же політичних репресій кінця 20-х років полягає у фальсифі-

кації судових справ, фабрикації показових судів. Адже владі важливо було
обгрунтувати зміни у політиці партії і перехід до воєннокомуністичних ме-
тодів керівництва державою.
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