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Пpuсвяную мo|м di)ам,
щo вoювълu в IIеpшу свimoву
i IpoмаdянcьIсу... Щo шуКaлu
npавdu mа вoлi no piзнuх бoках
p ев oлюцitiнuх баpuк аd.'.

BCTУП

З 1989 poкy тaбy нa iм]я Maxнa бyлo знятo..'' Maхнo стaв
ПqBrpTaTисЯ, стaв oднieю iз нaйбiлЬlll Мo.цниx' кyльтoвиx iстo-
pичниx фiгyp як в Укpaiнi, тaк i в Poсii. <Бaтькo Мaхнo cмoт-
pиT B olс{o...>> - щ.HzlJIo з мaгнiтoфoнiв i телевiзopiв. У Зaпopilокi
пpойrплa кoнфepенцiя' пpиcBяченa 100-pivvю <.бaTЬКa,>, a Дытi
бiльtпе - пoтiк стaтeЙ', книг, фiльмiв пpo <(сTrпoBoгo Boвкa)>
Мaхнa. Фpaнцyзький pеxисеp Елен IПaтилен знiмaе для фpaн-
цyзЬKoгo тeлебaчeння дoКyI,{енTaJIьний фiЛьм пpo Мaхнa в Гy-
ляй-Пoлi.'. Хapкiвськi KoзaKи ПpoПoнyloTЬ ПoсTaBиTи Пaм'яT-
ник Мaхнoвi нa CyмськiЙ... Мoлo.ць Мoскви нaмalaeTЬся
ПpиBселIoдHo вiдзнaчити ювiлей Мaxнa, щo пpизBoдить Дo зiтк-
ненtIя з мiлiцieю...

Biдoмий oдеський xyДo)GиK-aBaнгapДисT Леoнц Boйцехoв
спoвiЩae: <.Мaхнo - peiнкapнaцiя iндiйськoгo бoгa Biшrry, Bеplп-
ник Мaхa-Юги i вiн xe пpopoк Iлля|.,> Bиникaють бoxевiльнi
iдеi ствopенFUI poЗBФKаJIьнoгo i KaЗинolПнoгo <<Мaxнoлeндy)> y
зaпopiзькoмy сTrПy (нa зpaзoк aмеpиKa}IсЬкoгo Лaс-Bегaсa B
пyстeлi), iдея ypovисToгo пrpeпoхoBaн}Ul пpaхy Maxнa в Укpa-
iнi. Kiлькa pеxисеpiв y 90-х poКaХ IUIaнyBzUIи зняти бaгaтoсе-
piйний фiльм пpo гfoлyм'янr xиTTя Мaxнa. Aле хyдolкнi фiль-
Mи Пpo )KиITIЯ бaтькa тaк i не бyли зrrятi, зaвхДи бpaкyва.lto
гpotпей.'. A смеpть Bиcoцькoгo ПoxoBaЛa мpiю всенapo,цнoгo
бapдa зiгpaти в кiнo бaтькa Мaхнa.

Мaхнo - oдин iз нaЙяcкpaвirпиx лiлеpiв 1кpaiнськoгo нa.
poдy, вiн yМyдpиBся в 1918-1921poкaх вoЮBaTи пpoти всiх.
Пpoти I{ентpa,rьнoi Pa.ци, гrTЬМaнa Скopoпaдськoгo й oTaМaнa
Пeтлюpи, пpоти генеpалiв fleнiкiнa i Bpaнгeля, ПpoTи iнтep.
вентiв з Hiмеччини, Aвстpo-Угopщини' Фpaнцii, ПpoTи зaгoнiв
нiмецьких кoлoнiстiв в Укpaiнi, ПpoTи Чеpвoнoi apмii, пpoти
зaгoнiв ЧK i кoмiтeтiв незaмoxниx сrЛяFI.



Зapaз Мaхнa пopiвнюють з Poбiн Гyдoм, Cпapтaкoм, <(ToBa.
pИrlrеМ Че'>..' 3ц*oдець iз нaйбiднiпroгo сеЛяtlсTBa степoвoi
Укpaiни, з кiлькoмa KJ|acaвIИ пoчaткoвoi oсвiти, y 29 poкiв вiн
зyмiв оpгaнiзрaти 100-тися.rну apмiю пiд фaнтaстичHиМ Пpa-
ПopoM aнapxii. Унiка:tьнiстЬ МaхнoBсЬKoгo pyxy пoЛягaс в ToМy'
Щo' зaхoпиBtши пiвдeнний сxiд Укpaiни (теpитopiю бiльrпе деp-
xaви [aнii, З FlaсеЛrнн'llлу 2,5 мiльйoнa voловiк), Maхнo ПoчaB
пpoBoдиTи пеpшиЙ y свiтi експеpиМеHT сTBopеHI{Я aнapхiстськoгo
сyспiльствa - федepaцii: Caме ця aнapхiстськa Пiв'ценнo}T(pa-
iнськa TpyДoвa федеpaцiя, ЗнaхoДячись пiд пoстiйниМи yДapaМи
бlлихt чepBoниx yзиМIry 1919 poкy, зyмiлa пpoiснyвaти 100 днiв!
Мaхнoвський pщ став вiдpoдженням слaвнoi Зaпopiзькoi Ciui,
Maxнo - rдиниМ ПpaкTиКoМ пoбyдoви IloBoгo сyспiльствa aнap-
xiзмy в Схiднiй oвpoпi.

Иoгo нaзившtи бaндитoм' a сПpaBy йoгo зaмoвчyBzUIи, сПo-
TвopюBzши, нoсiiв iнфopмaцii Пpo сПpaвy Maхнa ЗaaprIIIToByBa-
Ди i poзстpiлюва:tи, a сaМy iнфopмaцiю хoBzl,.Iи в спeцapxiвax.
Бiльrшiсть KIrиг Пpo Мaxнa, щo бyли вищдценi в пеpioд з 1Э91 пo
2004 piк, вiдpiзгlялися пoBTopeнrUlми B)Ке вiдoмих фaктiв (iн-
фopмaцii, ввеДeнoi пoIIеpeдниKaМи B нayKoвий oбiг). Малo хтo
з aвтopiв МaB Мo)КJIиBiсть.пpaцювaTи в сПeцapхiваx...

I{я книгa нaПисaнa пpoфeсiйним iстopикoм i письменникoм
(aвтopoм Kниг Пpo Гpoмa,цянськy вiйну: <<AвaнтюpистьI ГpаХДaн-
скoй вoйньI> (2000), <.Cимoн Петлюpa'> (2004), <12 вoйн зa Укpa.
инy> (2005)' яКoмy ПoщaсTиЛo ПpaцЮвaTи в apхiвaх Moскви,
Kиeвa, o.цеси, Хapкoвa, !нiпpoпетpoBсЬКa' Зaпopi;окя, в apхi-
вax CБУ. Kнигa нaПисaнa в пyблiцистич}roNly жaнpi, zlJlе ПoЗFIa-
чr}Ia нayKoBoЮ }toBиЗнoЮ' Boнa poЗpaхoвalta нa ПIиpoКe KoЛo
читaчiв - yсiх тих' хTo цiкaвиться вiтчизнянoю iстopieю.

Глава I
.БЕзMЕ)IGIA сBoБoДA МPIi

Aнapxiзмl - сщибок y невiДoмe, poMaHTшIнa мpiя пpo yГBep_

.цxeння зaгaJIЬ}Ioi piвнoстi: свoбo.ци i спpaведливoотi. Як с.xoжa
ця Мpiя з пolIIyKaMи Цapствa Бoxoгo нa ЗrМЛi, з пpoпoвi.цями
пеpIIIих XpИcТуIЯlн, пrpIIIих бyдцистiв, ПrpIIIиx МyсуЛЬMaH...

Poсiйсьюrй кrrязь Пeтpo Kpoпoткiн (|842-1.921), нaщa.цoк
Pюpикoвинiв i твopець aнapхiстсьКoгo Bчення, ПисaB: oБуДu
сиJIьним' як тiльки ти пoбaчив нeПpaв.цy i як тiльIоl ти зpoзyмi-
еlш ii - }IeПpaBдy >KИT|Я' бpехню в нayцi Чи сTpalt(Дaння' яKoгo
зaзнaB iнrпий, - ПoBсTaнЬ ПpoTи цiei непpaвди, цiсi бpехнi,
цiri неpiвнoстi. Пoчни бopoтьбу! Адxе бopoтьбa - цe 

'(иTTя,)КиTTя тим бiльrш KиПуrе' КoЛи силЬнirшoю буде бopoтьбa... ти
знaйДerп y цiй бopoтьбi тaкi великi pa.цoЩi, Щo piвних iм ти нe
зyстpiнеrп y rсoднiй iнrпiй ,цiяльнoстi>.

Aнapxiзм нa ПoчaTl(y ХХ стoлiтгя ПpиТягyBaB пaлкиx, мpiй-
ЛиBиx юнaкiв, кoтpi вipили oДнoчaснo в стихiю бyнтy i yвиpi-
IIIaJIьнy poль oсoбистoстi, яKa зДaTнa ПoBrpнyги xiд iстopii.

Aнapхiзм бyв спoсoбoм >kитTя, фiлoсoфiсю, МopаЛЛЮ' тaK-
TиKoю i стpaтегiею, зaпoвiтнoю MеToЮ. У цьoмy слoвi i тисЯчo-
лiтнс непpиЙняття деpжaвнoi BЛaДИ, i небш<aння взatалi бyдь-
кoмy пiдкop Я|vrcЯ. Aнapхiзм .цapyBaP iлюзiю сКaсyBaнI{я всiлякoi
неpiвнoстi, y ToMy числi й неpiвнoстi мix центpа,'tьнoю BЛa.цoю
тa пpoвiнuiсю, бo aнapхiзм вiдкидaв ПoHJIття uенщальнoi влa-
.цЙ взaгaлi (в пoлiтиннoмy Тa екoнoмiчнoмy сенсi). Aнapxiсти
пoв'язрa,tи пpиpoдний ПopядoK з Бoгoм aбo x iз зaкoнaми
пpиpoДи i ввах<a;lи, щo BJIaцa i дepxaвнi зaкoЕIи суПepeчaTЬ цЬo]vry
пopядкoвi. Aнapхiсти З,цaBHa poзгЛя.цiulи лю.цинy яK чaсTину
пpиpoДи' кoщa пеpебyвae в o.цвiчнoМy ПpoTисToяннi tштщнoму
свiтoвi зaкoнiв.

| Анаpхiзл 
- 

ПoХo'ЦиTь з дaBньoгpецЬкoi мoви i oзнaчaе <.безыIаддя'>.
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Aнглiець B. Гoдвiн (|754-|8З6) poзвинyв цi iдei, IaЯBИBшьИ'
Щo суспlлЬсTBo зapoдLUIoся внaслi.цoк пoщеби y спiльнoмy>tс,tттi,
дep)кaвa rl< зapoдиЛaся вiд пpисщaстeй i сyпepeЧиTЬ людсЬKoMy
блaгoвi Ta rpyнTyrтЬся лиIlIе нa пpиДyrшeннi.

У сepелинi ХIХ стoлiтгя нa хвилi pевoлюцii 1848 poкy - <(Bес-
ни нapoдiв>' щo oхoпиJla евpoпейськi кpaiни, - aнapxiзм стaв
мiцнiти як пoлiтичнИЙ pух'

Фpaнцyз П'Пpyдon (l809-1s63) висryпив iз тeopiею зни-
щНtlя.цeрxaBи i ствopенгtя нa rr мiсцi фeдepaцii сaМoBpЯдниx
oбщин, якi,пеpебyвaюTЬ y дoгoвipних сToсyнкaх. oсoбливiй
кpитицi Пpyдoн пi/U.цaвaв пpиBaTнy влaснiсть тa fi yспaдкyвaн-
tUI яK ПpичиHy чисЛенних нeщaсTЬ.

Hiмець Maкс IПтipнep (Шмiлт) (ls06_ls56) стaв тBopцe},r
opигiна.llьнoгo BченI{я пpo aнapxiзм-irцивiдуалiзм. Biн зa'IBJUIB'
щo ПepllloдxеpеЛo пpaBa тa мopaлi _ cИЛa oкpeмoi oсoбистoс-
тi, a свaвoля iндивщa встaHoBJlЮe iстиннiсть Toгo чи iнrпoго
пoлo)кeння. Штipнеp стBep.ЩKyBaB, щo нaвiть Koли B зaкoнi вiд-
бивaеться вoля yсix oкpеМих oсoбистoстей i зaкoн € Bиpaзни-

неpa' МaB IIIyКaTи BJIaснy свoбoлy y сaт\,tомy сoбi, пoзaяк зa Кoхс-
ним сotliальI{им yгBopeншIМ пpихoвy6ться егoiотичнi iнтepeси
oкpемoi oсoби.

Йoвoгo тa <<вн1тpirшньoгo> пiдпiлtя, кoщi нe лишIе пеpеKo}IyBa-
ли y неoбхiднoстi aнapхiзмy, aле й сaмi згop:l.ли в бopoтьбi,
стBopюючи цrнтpи oпopy.

Пeтpo Kpoпoткiн ПисaB: <.Aнapxiя не е синoнiм безпopядкy тa
хaoсy' це - iдеа.llьнrй сyспiльниiл л1Д' зaснoвaний нa взaeМoдo-
пoм.oзi, сoлiдIapнoстi, вiльнiЙ кooпеpaцii пpи нeгaцii цeкгpшliзмy>.

Mихaйлo Бaкyнiн, зaкJIикaЮчи дo peBoлюцiйнoi пёpебyдo-
ви свiry, пiдкpеслювaB' щo <<...пpисTpaсть aнapxiстa лo pyiнни-
цTBa € paзoМ З TиМ Tвopчoю пpисTpaстю>. Пpистpaстi aнapхiс-
тa, зa Бaкyнiним, булvl пoдiбнi д6 <.фyнкцiй,, iндyоькoгo бoгa
pyйнaцii тa вiдбудoви IПiви.

Ha пouaткy )П стoлiття poсiйський TеopeTиК pцy aнapxiз-
мy oлeксiй Бopoвoй (1875-1935) ствеpдхс1вaB, щЬ aнapxiзм -

вуeЦня pa.ц.oстi, <.'''бo вoнo вipить у лю.цинy' в ii неoбмeхенi
мoxливoстi, вipитц щQ овoiм пoдBигoМ для всix вoнa пoв'язyr
усilиrcц й yсiх люлet>. Лiдеp aнapxiстiв-мiстикiв Aпo.Плoн Ka-
peлiн (1863-1926) ввaxaв, щo aнapхiсти мaютЬ бyги <.лицapя-
йи свiтлa,,, xиття ЯKVIX _ цe мiстичний кyльт тa спoвi.цyвaння

y.симпaтiях дo aнapх-iзщy. Бypхлlивiй енеpгii юнaцTBa 6ули бли-
зьКиMи зaпepeчel{}Iя i pyйнрaння стapoгo, бopoтьбa Пpoти aBтo-
pитeтiв тa зaкoнiв; Hестop Мaхнo нaйбiльпr ПoBнo уoсoблювaв
сaмe цeй бiк бyнтapсЬКoгo aнapxiстськoгo pyхy' Щo poзпoвсю-
ДИBcnпo Укpar.нi. Hестop Maхнo oстallнiМ чaсoм сTaB нe тiльки
геpQ€м числeнниx iстopи'rниx тa xyДoxнix твopiв, alle Й apхeти-
пoM IIoсTpaд,IноьKol свЦoМoстl.
, ,H4пpylкeнi отoсцtки сKJftДaлI4cЯ у aнapхiстiв piзниx нaпpя-
мiв iз сoцiqлiстичними пapтiями. Бaxaючи peвoлюцiйниx змiн,
aнapxiсти. вoднoчaс oгoлolryBаJlи непoтpiбниМ и пpи}Iципи Пap -
тlЙцQстi, центpaлiзмy, вi'цкидали пoлiти.rну бopoтьбy.

Aнapхiстськoмy pщoвi нa Укpaiнi нa пoчaTКy ХХ стoлiтгя
бyли влlaqтивi деякi pиcи, яrj вiдpiзняли йoгo вiд aнapхiзмy в
iнrпих paйoнax Poсiйськoi iмпеpii. Hе випa.цкoво <.пiвдeнний'>
aнapхiзм y сrpе,цoBищi сaмих aнapxiстiв вlцДjляли як oсoбливий
зa свoiм хapaКTеpoм. Иoгo вi.щмiннiсть пoЛ'lг.ula B тoмy, щo в
fl4цi пpoмисЛoвих центpiв (KaтеpинoслaB _ нинi .(нiпpoпет-
poBсьK' o.цесa, Хapкiв, oлексarцpiвсЬK _ нинi 3aпopilлоt<я, Шil-
TapсьKi мiстечкa .(oнбaсy) aнapхiстaм yД:UIoся пpиBеpнyги нa
свiй бiк poбiтничy Мoлo.цЬ' poЗгopнyги IlIиpoKy aгiтaцiю сepeД
тpyлiвникiв. У .цeяких yкpаiнськиx ryбеpнiяx (Kиiвськa, Kaте-
pинoсЛaBсЬкa, Хrpсoнськa, Чеpнiгiвськa, Пoлтaвськa) aнapxiс-
ти зyшliли yвiйти дo yкpaiнсьKoгo се.lUIнсЬKoгo сrpе,цoвищa тa
стBopиTи селянськi aнapxiстськi гpyпи.

Hiчoгo пoдiбнoгo не в,цulлoся зpoбити poсiйським <.пiвнiч-
ttиЬ{)) aнapхiстaм. <.ПiвнiчнЬ тa <.пiв.ценнio гpyпи piзкo вiлpiз-
IIЯIIИIF зa кiлькiстlо й мaсовiстю. У 1905-1907 poкaх нa тepи-
тopii; Укpairrи iснyBaлo близькo 90 aнapхiстсЬKих гpyп' y тoй
чaЬ.яlку Poсii (p сyчaснI,D( мexaх) нaлivщaлoся BсЬoгo 35_40 гpyп
(nidpахункu aвnorya). Aнаpхiстськi opгaнiзaцii Укpaiни блиxче
пiдйшли .цo oб'еднaнн,l B rди}ry федеpaцiю-пapтiю. Пiд чaс
peвoлюцii 1905_1907 poкiв в Укpaiнi бyлo ствopенo Пiв.цeннo-
poсil]съкy фeдepaцiю aнapxiстiв-кoмyнiстiв, пoTpкIry Kaтepи-
нoслaвськrфeдepaцiю, aнapxiстськi сeлянськi фeдеpaцii, кoтpi



oб'с.цнyвaли .цесяTKи гpyп, кiлькiсть членiв y якиi дopiвнюва,la
не .цeсяTKaМ, як y Poсii, а сoтн;Iм i тисячaм oсiб.

<<Пiвденний)) aнapхiзМ пoчаB свiй poзвитoк пiд BIUIиBOМ aн-
тиiнтелiгeнтсьKих' МaxнoBсЬKих пoглядiв, }. яKих упa.цaння пе-
pед стиxiйнiстю пoе,ЦнyB.шoся з i,цeями eкoнoмiчних pефopм тa
сTaBKoю нa нeгaйнi екстpемiстськi дii.

Aнapхiзм в Укpaiнi вi'цзнaчaвся i свoеpiднoю геoгpaфi.tнoю
eднiстю, нaЛaгoДxенiстю зв'язкiв мbr< гpупaми. У плaнaх aнap-
xiстiв пiвДенrroМy pегioнy, як нaйбiльtп пiдгoтoвЛeнoмy .цo
pевoлюцiйнoгo BисTyпy' вiдвoДилocя Пеpше мiсце в peBoлЮ-
цii. B тoй xe чaс aнapхiзм в Укpaiнi вiлpiзнявоя вкpaй еKотpe-
мiстським i тepopистиЧниМ хapaKтеpoМ' в iмпеpських стoли-
цяХ хapaКтеp aнapхiстсЬКoгo p1uхy бyв бiльrп пoмipкoвaний,
пpoсвiтянський, нaпiшteгальний. У жaгцapмських звiтaх зaзнa-
ч.UIoся' щo y стoлицяx aнapxlЗM нe мaB TaКoгo Tеpopистичнo-
гo <(кpивaBoЛo вiдтiнкy'>, який спoстеpiгaвся нa Пiвднi Poсiй-
ськoi iмпepii.

Tеpopoм пoлiтичним' екoнoмiuниM, <<бeзMoTиB}Io-KIIaсoBиМ))
aнapхiсти НaМa|aлИcЯ зaJIЯKaTvI бypxyaзiю, зМyсиTи i] дo викo-
HaHHя BиМoг тpyДящиx, пiдштoвхнyги oстaннiх дo aKтиBних
дiй, Дo зaKoЛoTy чи пoвсTaнrrя. AнapxiсTи yгBrpД)ryвали в свi-
.цoмoстi мaс iлюзii нeгaйнoi кoмyнiотиvнoi pевoлюЦii.

Ha пovaткy ХХ стoлiтгя дeкiлькa десяткiв емiгpaнтiв з Poсiй-
ськoТ iмпеpii, кoщi бyли пoслiдoBниКaми БaкFriнa тa Kpoпoткi-
нa, oб'сдншIися B aнapxiстськi гpyпи, Кyди пoЧаJIи веpбyвaти
членiв iз сеpeдoвищa poсiйськoi тpyдoвoi емiгpaцii. У Лoндoнi
нaBKoлo Kpoпoткiнa yгвopилaся aнapxiстськa. Гpyпa, яKa пoсTa-
вилa сoбi нa мeтi poЗпoBсIo.цxенrrя iдей aнapxiзмy в Poсiйоькiй
iмпеpii. Aналoгiчнi гpyпи З,ЯBv|Л|,tGя сеpед poсiйських eмiгpaнтiв
y Хrневi тa Пapиxi.

У l903- l904 poкax емiсapи aнapхiстських eмфaнтськlлt гpщ
<ХЛiб i вoля> (вiд HaзBи )Kj/pншly <.Хлeб и BoJUI)>' rцo BидaBaBcя y
Лoндoнi в 1903-1907 poкaх) пoчzUIи сTBopювaTи пiдпiльнi екс-
щeмiстськi aнapхiстськi гpyПи нa бaтькiвпtинi: y Бiлoстoцi, Bap-
rцaвi, Biльнi, oдесi, HЬ<инi. Цi гpyпи пiдтpимyвали мiцнi зв'яз-
ки iз зapyбixними ценTpaми, звiдки oTpиМyBaJIи лiтеpaтypу,
гpotшi тa збpoю.

Bсеpeдинi .aнapхiстськoгo pyхy пoстiйнo BИНИKaIIИ нoвi те-
чii. Haвкoлo КpoпoткiHa yгBopилoся Ядpo aнаpхiстiв-кoмyнiс-
тiв-<хлiбoвoЛЬцiB,>, кoтpi мpiя,ти пpo КoМyнiстичне сyспiльствo
без.Цеpxaви тa без кеpiвництва Мaсaми з бoкy BIIaД4 vи пapтii,
зa yМoв децентpалiзaцii yпpaвлiнtш тa знишIeн}ш пpивaтнoi влaс-
нoстi. Maйбщнс сyспiлЬсTBa Boни УЯBЛЯЛvI сoбi як фeлepauiю
теpитopiа-llьних тa виpoбниvих КoMуH, пoB'язaних дoгoвipними

нaчiulaми' пpи спiльнiй влaснoстi нa зaсoби виpoбництвa тa

пpeдмети спoxиBaнHя
Пorшиpення aнapxiзмy-кoмyнiзмy в Укpaiнi зyМoBиЛo Ko-

po'*i i""y"aHн'l в 6дeсi тa Kaтepинoслaвi мaхнoвськoi гpупи

uPoбitничa змoBa)>' яKa зaкJIиKaлa лiквiДyвaти iнтелiгенцiю як

Ifl aс <{ПapaзиTич}tий)>' щo <(lllKoдить poбiтникaМ' нaмaгaючисЬ

"'"i'y'.Ёт* 
y.цеМoKpaTиннy бopoтьбy Зa нr пoтpiбнi iм пoлiтич-

хaвнi yстaнoBи Ta пapлaМентськi opгaни' сTвopюBaТи ПlдПlЛЬtll

пpoфcпики, здiйснюЪaт И aKTII ГpoМa.цяl{ськol нrпoКopи' зaхoП-

ЛюBaти rкoнoмlч}ty влa'II,У, пiс.ltя voгo, нa iхню ДyMKy, МЕula BПa-



Ha.пoнaткy 1906 poкy, нa з'iз.цi aнapхiстiв-бoйoвикiв у Kи-
tпиневi, Kaтеpинoслaв.бyлo oбpal{o яК ue"тp aнapxiстсiкoi пpo-
Пaгal{ди i тepopу в Poсiйськiй iмпepii. Tyг плaнyвалoся пiдйти

сян aнapхiстiв, пepeвaxнo aнapхiстiв-кoмyнiстiв. KepiвниЦтвo

ЦK Федepauii 
-aнapхiстiв 

KaтеpинoсЛaBЩиtlи t{zlлеxttЛo M. My-
Зeлю' Ф. Зyбapю, 0. Myдpoвy. I-[K Фелepauii poзмеlqвaв.фyнюrii
oKpеМиx гpyп' poзпoдiлйвшrи lx нa <(Пpoпaгaн.цистiв,> i <.теpo-

вi' У мiстi сK}IaBся шrтaб aнapхiстсьKoгo пoвcтaн}Ul' який oчoлю-

ureний пoлiцiею тa KapаJIьниМи зaгoнaМи.
Haпpикiнui I9o7 - нa пoчaткy 1908 poкy urиpoкi apеЦITи

aнapxiстЬ пpизBeли.цo poзKpитTя мafoке всiх aнapxiстських пЦ_
пiлiниx гpyП y мiстаx Укpaiни. B тoй xе чaс нa фyнтi poзпoдi-
.тry гpoпreй, пiс.lи експpoпpiaцiй тa ПpиBлaснo}lн'l деяКиМи aнap-
xiстaми спiльниx кoцrтiв пoчЕUIaся <<гpollloBa poЗП}CTD>' poзКJlaД
гpyп' пpиПлив дo aнapхiстсь*oгo pцy кpимiн.lJlЬнoгo eлrMентy.
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I-{e в свoю чrpry ПpизBeЛo Дo бopoтьби iдeйних aнapхiстiв з
poзТpaТHиКaми. У Kaтepинoслaвi пoчалися сyгичKи мix сaми-
ми aнapхiстav|И' У яKих ЗaгинyЛo ДrсятКи oсiб. У цих vМoBzlх

***

ПpЧ ToМy' щo aнapxiзм бр явищeм iнтepнaцioнальним i не
йшroв пiд нaцioна:lьниМи пpaпopaМи' сaM пpинuип бopoтьби зa

' цiлкoвиry свoбoдyvи зa TpaДицiйнyдrя yкpaiнцiв oвoл6) спpий-
MaBся ДaЯ.K|4NII| yкpaiнськими aнapхiстaми як бopoтьбa i зaЪвo-
бoдy нaцioнaлiзмy, Щo зoвсiм нЬ сyпepeнилo iнapхiстсЬKoМy

Ta Пrзнllllе МaхнoBсЬКий pц пo-свo€Мy TpaКTyBaли iДею нaцio-
нaльнoi неЗzUIе)Kнoстi, poзyмiюvи пц тий бopoтьбy зa свiй пo-
вiT, селo, хyГiР, ggpoтьбy зa влaсне сaМoBpяДyBaння, зa свoi
MlсцeBl пpaвa l сBlЙ зaKoH.

Hе книги тa пpoгpaми aнapxiстiв, a <(сBiдoмiсTЬ po.цy КoЗa-
цЬкoгo> opгaнiзралa мaxнoвцiв нa бopoтьбy зa нeiа.'relшiсть
сBoгo Кpaю. Мaхнoвцi BИ|aНЯЛvI нaдiслaних дo ixньoгo кpaю
<<.lyжинцiв>, бlлиx aбo vepвoних' Пpaгнуlи будрaти хитгя зa

oснoвi нaцioншtьнoгo iнститyry, ЯKvIЙ вiлpiзaв вi,ц мaxнoвськq-
гo pyxy нyхинeцькi eлеМенти.

:сeЬнськi Мaси сTепoвoi Укpaiни, не Мaючи влaснoi пoлi-
тlтчнoi елiти, висyнyЛи нoBих вaтaxкiв, яК кoЛисЬ зaпopoжцi
oбиpали нa кеpiвництвo Kpaщиx з-пoмi;к сeбе. I{им BaTaXKaМ

Липaлиcaв, щo пoHЯття <(хaTa)> стaлo iдeалoм yкpaiнськoгo пaT-
pioтизмy, який склa.цaвся tIе як oфiuiйнo Д.pTч1ll] -":-уi:i
.цХyBaвся iз цeнтpy-сToЛицl' a сToЛrТгяMи TpaКTyBaвся яК Bl,ц-
vyггя piднoi землi тa pi.Цнoi xaти.

цяM Ta Bopo)иM aгeнтaМ. <.БaтьКo'> сTaвaB Box.цrM свoгo нapo-

дy, кoтpий )шB y зaпopiзькoмy сTrпy. Toмy й oспiвyвшtи Мaxнa
тa йoгo Дpyxинy <(МaTiнKy Галинy,> тo.цirшнi yкpaiнськi сeЛ'I|IИ'

,Цoщ iде, дoщ iде,
A в Пoлтaвi слизьKo.
oй, тiкaйте, кoмyнiсти,
Бo мaxнoвцi близькo.
oЙ, яблуrкo, iз листovкaми,
I,це бaтькo Мaxнo iз синoчкaми.
oЙ, яблщкo, нa нoтиpи vaстi.
Hе xoнщь ]t[y)KиKи
Coветськoi влaстi.

Kiлькa .цесяткiв вибopн их МaхHoBсЬKиx KoМaндиpiв - <.м iс -

цeBих бaтькiв'>, кoщi мали aBтopитеТ i мали вiД селян пpaBo
кapaти aбo мшryвaти, зapяД)кulи сBorю енеpгiею (пaсioнapнoю
iндyкцiею, зaЛ. Грliльoвим) iнepтнi селяноькi мaси, яKi, cпpиЙ-
IvIaIoчи aнapхiстськi raсЛa' бaчили в них свoi звичнi Пpaгнe}rня
вiльнoi землi. <Koнкiстaдopи сTeпy> i <.нoвi KoзaKи)> типy Maх-
нa, II{yся, Kapетникa BeЛи Зa сoбoю пoгaнo oзбpoених сiль.
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сЬKих хJIoпцiв пpoти всiх ряДiв, пpaгнyllи BстaнoвиTи свiЙ зa-
кон i пopяДoк. Boни бyли oхoгulенi iдeсю Ta зBитягoю' poмa}I-
Tикoю смepтi в бoю i нeскiнчeнHими ПepсПeктиBaми свoбoди,
щo зBzrлaся зaгaдKoBиM сЛoBoМ <(aнapxlзМ>>.

Укpaiнський менталiтeт з йoгo iндивiдyaлiзмoм' мpiйливим
poмaнтизМoм' сaМoвпeBнeнiстю, KoзaцЬKoю вopoxiстю дo vyxoi
деpxaви-iмпepii бyв вiдкpитим дш пoбщoвoгo aнapxiзмy i стaв
ToIo живoтBopнoю силoю' Кoтpa тBopилa мaxнoвський pyx. Цю
пpиpoДнiсть дiяльнoстi сaмopoдкa Hестopa Maхнa вiдзнaнaв i
йoгo пoстiйний вopoг _ мoлo.циЙ бiлий гeнеpш Якiв Cлaщoв-
Kpимський, кoтpий зЕuIвиB: <Мoя мpiя - сTaT|4Дpyг}Iм MaхнoМ'>.

Глава 2
БyPЕMIIA IOIIIсTЬ < БATЬкA>

(1888-1917)

27 жoвтня 1888 poкy (14xoвтня зa сTapиM юлiaнсьlсrм кa-
лендapeм) y сiм,i сopoКa.цвopiчнoгo Iвaнa Po.цioнoвичa (iнкoли
iстopики BКaзyюTЬ йoгo iмя тa пo бaтькoвi як Iвaн Poмaнoвиv)
Maхнa,.цep)€Bнoгo ceJIяI7I4Нa сeлa Гyляй-Пoля тa йoгo дpyхи-
ни €вдoкii нapo.циBся тт'ятиЙ сиI{' кoтpoгo нaсЦ/пHoгo.ЩUI xpe-
c.Гlz;;IИ i Дaти iм'я Hестop' oчeвцдцi цих xprстин пiзнitше ствOp-
ДJ{waлИ, щo п1Д uaс oбpядy y пaHoTця зaгopiлaся pясa, i вiн
сПeprсеp.ця BиГyKнyB' щo мaлий Hестop Bиpoстe <{..'BелиKиМ
poзбiйникoМ' якoгo свiт нe бaчив'>. Хиття Heстоpa Мaхнa iз
сaМoгo ПoчaTKy пеpellлелoсЯ з нapo.цниMи ЛrгeндaMи, пpи цьo-
мy iнoлi ме>кy мbк легеtЦaМи тa peальнiсTю пpoBrсти .цoсить
вzш(Ko. Чoгo вapтe твep.цхelrня o.цнoсeльцiв, щo Hестop e Koзa-
KoМ-<<хapaKтеpниKoМ> (<хapaктеpнИK?MИ>> y ХVII_ХVIII стo-
лiттях HaЗИBaJIИ кoзaкiв, кoTрих кyлi тa rшaблi не бpaли, вqни
бyцiмтo ЗHaIIИcЯ з нeчисTolo сиJIoю' ]vIoгЛи сТaBaTи нrBиДими-
ми aбo пepетBoploвulИcЯу вoвKiB, BИхoДЯlуI з бyдь-яlсах бeзви-
хiдниx сиryauiй).

,{o oстaнньoгo чaсyдaToю }rapo.цжeння Hестopa Maхнa ввa-
)кulJloся 27 жoвтня 1889 poкy. Bкaзрaв FIa цю дary i сaм Heстop
Maxнo. o.цнaк нeщoдaBнo кpaезнaвцi BиIЯBуUIИ y дoКyl{eнтax
(y книзi peeсщaцii aктiв гpoмaдянсьKoгo стaнy) Хpистo-Boз-
.цBи)кeнсьKoi цeplои ГуllяЙ-Лoля, щo Heстop нapoдився нa piк
paнiше, в l888 poцi. oveвиднo''ToчI{y дary бaтьки aбo зaбули,
aбo спeцiальнo змiнlтtи, pЯTуюЧ|4 Heстopa вiд paнньoi cлУжби
в apмii aбo вiд BиpoКy смepтнoi кapи. Iнкoли нeoбiзнaнi iстo-
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чиKa Keprrepa. Tpебa сКа:laTи, Цo B iнIIIoгo лiлеpa yкpaiнськoi
pевoлюцii, y Cимoнa Пeтлюpи, бaтькo Tе)к пpaцюBaB Кyчepoм.
_ У 1889 poцi, кoли Hестopoвi нe випoв}IиЛoся щe й poку,
Iвaн Мaхнo пoМиpae. !pyя<инa сTapoгo Мaхнa Явдoxa Maiвiiв-
нa (в дiвoцтвi Пеpелepiй) зaлишaсться у BeЛиKiй мaтepiальнiй
скpщi 3 п'яTЬМa синaМи: Kapпoм, Caвoю, Гpигopieм, oмеля-
HoM Ta Hестopoм. Hrстop Мaхнo згo.цoN{ Писaв: <.Пoгaнo пpи-
гaДyЮ сBor paHнr диTинсTBo' пoзбaвленe зBиtIниx N|Я ДиITуIIьИ
iгop тa весeлoЩiв, зaTьмapе}Iе BeЛиKoю сКpyгoю i нeстaтKaми, в
яких пеpeбyBuula HaIIIa сiM'я, пoКи не пiДнялися нa Hoги хJIoП-
чики i не сTzUIи зapoбляти сaмi нa себе>' З ДИTИIIITBa Hестop
пpaцюBaB пiДпaскoм paзoМ зi свoiми бpaтaми - Пaстyхaми Kap-
пoМ тa Caвoю. Poкiв з ДeсЯTИ Hестop ПoчиFlar ПpaцюBaти Ko-
нЮxoМ, 3гoДoМ МiUUIpoМ y фapбрaльнiй мaйстеpнi, пoтiм пpo-
ДaвцeM винa. Biн бyнтyс Пpoти сoцiальнoi неpiвioстi тa iнкoли
IuКoдиTь нeнaвисtlиМ гoспoДapям' пiсля чoгo йoгo зaзвичaй били
i виraняли з poбoти.

.Iсrщоть сyпеpечJIиBi вiдoмoстi пpo oсвiry Heстopa. Caм вiн
y plзних cПoгaДax згaДy€, щo зaкiнчив 4клacи пoчaткoвoi зем-
ськoi urкoли. 3a iнu.tими вiДoмoстями, вiн yсe x вiдвiдyвaв щи-
лищe, звiдки бyв вигнaниiлтlicля2-ro ютacу зa xyлiгaнствo' Bхе
тtiдi пoмix o.цнoлiткiв Hестop BrpxoBoдиB, пoлюблtяв кoМarrдy-
ваTи' ПoTpaIIJUlв y piзнi ха;leпи тa бiйки, paнo пoчaB палити i

' ПИтуl винo. Як хoЛеpиK-eгoцеFITpик, вiн бyв мapнoслaBниМ
i всiлякo пpaГI{yв лiдеpствa. Зa юнaцькi <<Пo.цBиГи)> йoгo вxе
тoдi зналo Bсe сеЛo. <.IПкiльнi пpеMyдpoсTi Дaвыlися мeнi лeг-
кo' - згaДyвaв Мaхнo, - BчителЬ xвaлиB' i мaти бyлa зaдoвoле-
нa мoiми yспiхaми>. oднaк спpaвxнiм йoгo пoкltикaнrrям тo.цi
бyлo кaтaння нa КoBзaнaх тa кiнськi пеpегo}Iи.

З |902 poкy, пiсля зaкiнчeння IlIKoли' Hестop noчaB зapoб-
rшти нa хлiб y пoмiщикiв, y мaляpнiй мaйстеpнi. У |904 poui бpaт
Heстopa Caвa, щo бр мoбiлiзoвaниЙ дo poсiйськoi apмii, ПoTpa-
пиB нa poс,йськo-япoнсЬKy вiйrry. Heстop, бaxaючи .цoпoМoгTи
сiм'i, нaймaсТЬся нa зaвoД сiльсьКoгoспo.цapськrо< мaшин Kpи-
гepa чopнopoбoм, дe пpaцЮBaB нa вi.ц.пивaннi нaвyнних кoлiс y
мaйстpa Пещa Bеликoгo. B 1905 poцi нa pyсьKo-яцoнськiй вiйнi
y МaньlоlgрiiДo япoнськoгo Пoлo}Iy пoтpaшUl€ сoлдaT Caвa Мax-
нo - бpaт Hестopa.

iнi i пеplших atrapхiстськrп видaнь yкpaiнсьKoю мoвoю (<Biльна.гpoмaдa1). pnaв
yчaQTь y BeликI,D( експpoпpraui.ю< i зyхвалlп теpopистичнID( aKгaх. У 1908_1917 po-
кaх пеpебyвaв в eмфЪцii.. У |917_|928 poкaх бpaв уraсть y aнapхiстськoму pyсi
в Poсii-. З 1928 poкy пеpебрaв y TlopМ.lх тa нa зaслaннi.
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зoвy€ з poбiтникiв зaBoДy aнapxiстську гpyпy <Cпiлкa бiдних
xлiбopoбiв>. Heзaбapoм дo Гyляй-ПoЛЯ Ha ДeякутЙ чaс .цJUI чи-
TaHн,Я кiлькoх лекцiй з aнapxiзмy у сqрe.цoBищi poбiтникiв пpи-
iздить сaм Myзель (пiд псевдoнiмoм o.цядя Baня>).

У тoй xе vaс з poсiйськoi apмii.цезrpTиp}ъaв i пoвepнрся дo
pщнoгo Гу.гrяй-Пoля Щe o.цин зeI\4ЛJIК i кoлишнiй y.lенЪ 2-i зем-
ськoi шкoли - oлeксaндp Ceменютa. Biн стaв aнapхiстoм-<.чop-
нoЗHaМенЦeм,> в oдесi, де вiдбyвaв сoЛДaTсЬKy слyхбy' B pцнo-
мy селi вiн стaв >KИTИ Нa нeЛегzulЬ}loМy стaнoBишi. Hapiвнi з
Aнтoнi poль лiдеpiв aнapхiстiв BЗЯлИ Ha себe бpaти Cеменюти -
Пpoкiп тa oлексaндp. Пpoкiп Ceмeнютa poбiтник-ЛиBapниК'
3 l904 poKy сTaв aнapхiстoм-кoмрiстoм, opгaнiзaтopoм aнapxiст-

' сЬких цpyгI y сeлaх Бaчaни тa Лyp'iвкa.
У свoiй хaтi бpaти дpyЦ/BаЛи aнapxiстськi листiвки нa гeКTo-

гpaфi, a внoчi poзКJrеЮBаJIи ж нa пapKaнax селa. Цей гектoгpaф
бyв пpидбaний з .цoпoмoгoTo KaTеpинoсЛaBсЬKиx oднoдyмцiв. Ha
нЬoмy вoни ДpyKyBшtи листiвки yкpaiнськoю й poсiйськoЮ Mo-
BаMи' B яKих ЗaKJIиКzши сeJшH лo бyнry, дo пiдпа,riв мarткiв, .цo
сaбoтaxy стoлипiнських aгpapних pефopм.'Гy.lrяйпiльськi aнap-
xiсти пiдщиMyв:UIи KoнтaкTи з aнapxiстaми Москви, oДеси, Ka-
тepинoслaBa, Чepнiвцiв, oлексaццpiвськa' звiдкi.пя ПpиBoЗили .цo
сeлa .пapтiйнy лiтeparypy, збpoЮ, вибщiвкy. Бомби вtДJтивыти нa
Мlсцl - y лиBapнollty цехy зaBoдy Kepнеpa.

Aнapxiсти вBa)KaJIи, Щo гpoшi, зaxoпленi пiД чaс експpoпpi-
aцiй, пoтpiбнi <.gn pевoлюцiю>, ll{o BoHи <(еКсaМи> <(..'aTaКyюTЬ
пpивaтний кaпiтaЛ, щoб пpивvaти poбovий ЛЮ.ц нe пoвzDKaTи
ПpиBaТHy влaснiсTЬ,>. <Bиpщен i> гporшi aнapхiсти ви кopисТoBу-
B.uIи I{a Пpи.цбaння збpoi, якy KyПyвaJIи нaвiть y Biднi' нa сTвo-
peннJI нoBих гpуТI' FIa ПpoПaгa}r.цy i oсoбистi пoтpeби.

Гyляйпiльськa aнapxiстсЬКa гpylIa - <<Cпiлкa бiдних шriбo-
pобiв'>, яKa сюTaдаJIaся з 50 юнaкiв, спoЧaTКy MaсKyвaJIaся яК
сaмo.цiяльний тeaтpaльний гртoк пpи зaвoдi, який iнсцeнiзy-
вaв п'ссy <Tapaс Бyльбa>. ТеaтpальнiсTЬ' poМaнтиКa' poзpaхy-
нoк нa ефект бyли xapaктеpнi Для aнapхiстiв yзaга.lti. <Бiднi xлi-
бopoби> ПpaгнyЛи гpaти гepoТв-кoзaкiв не Лиtrle зi сцени'
pепетицii чaстo ПrpеTBopЮBzUIися в poзpoбкy aнapxiстських дiЙ
чи в бесiди пpo <,свiтле мaйбщне aнapxiзму,>. He випaдкoвo
Carпкo Cеменютa нaЗBaB свoiх aнapхiстiв <.слaвниМи ПpaвI{yкa-
Ми зaпopo)Кцiв>. Cпpaвдi, бiльtшiсть з гyrшйпiльськиx aнаpxiс-
тiв були HaшaДKaМи кoзaкiв' iдеi вiльнoлюбнoi 3aпopiзькoi Civi,
сПoгa.ци Пpo слaBy кoзhцтвa були iм близькими.

Мoлo.ций Hестop Maxнo, зaПисaBIIIисЬ y TraТpaJIьний гypтoк,
пpaгrryB гpaти TaМ гoлoвнi poлi, не гpебyюvи i xiнoними. Пpи-
нoмy вiн BиJIBJUIB нeaбиякi aкгopськi злiбностi; ТZUIаHT пepeвтi-

лeння. Aле Hестop ПoЧинaB poЗyмlTи' Щo зa TеaтpaJIЬниМи зa-
}UITтяМи гpyпи Aнтoнi стoiть щoсь бiльrпе, a сaмoдiяльнi aктopи
зaймaються яKoюсЬ <(TaeМнoю>> .цiяльнiстю. Hестop сTaB Bимaгa-
Tи BЦ Пpoкoпa Cемeнюти i Ba;rьдемapa Aнтoнi зapaцъaти йoгo
в <opгaфзaцirо>. AнapxiсTи, знaЮчи нrвpiвнoвaxeнiсть, xyл!1aн-
с'"o тa язикaтiсть Hёстopa, сIIoЧaTKy вiдмoвили йoму. Aле Hес-
Top висTе)Kив aнapxiстiв пiд чaс uеpгoвoi oпepaтlii i пoчaв BиMa_
гaiи, щoб Boни BЗяли йoгo з сoбoю a6o вбили, бo якщo йoгo не
вiзьvгyгь <(нa сПpaBy)>, тo вiн yсiм yсe poзпoвiсть.

Taк yнovi 14 xoвтняl 1906 poкy вiдбyлoся ПrpпIr бoйoве xpe-
щrння Hестopa. Tpoе oзбpoeних aнapхiстiв у ПaПepoвих чop-
ниx мaсKulx yвipвалися дo бyдинкy мiсцевoгo TopгоBця Iсaaкa
Бpyкa (нa якoгo KoЛисЬ ПpaцюBaв Hестop) i стали вимaгaти
BИДaTИ FIa KopисTЬ <бiдних х.пiбopoбiв> 500 pyблiв. Topгoвець,
пoсЛaBIIIисЬ нa сBoю бiднiсть, Bи.цaB pевoлюцioнеpaМ ЛиIIIе
151 pyбль.

Чеpeз мiсяць, 13 листoпaДa Hестop бpaв щaсть y нaпaДl aнap-
хiстiв нa пoМеlllКaнн,l гoспo.цapя зaBo.цy Kеpнepa з МrToю oTpи-

пaМи пo 5_6 чoлoвiк, ПpиKpивaючи oблwч,lя чopниМи ПaПepo-
BиМиМaсKaМи,чopIIиMиoКyJUIpaМи'MaсKyBzlJIися'BимaсTиBIIIи
свoi oбличчя сaxeю.

Знaчнi <<OКCИ)> > якi Дulи ryляйпiльським aнapхiсTaм .цo З0_1и-
сян pyблiв, бyли здiйснeнi у Kaтepинoслaвi' Mелiтoпoлi, Ho-
гaйсiкy' Мaxнo, o.цнaК' y циx aKцiях пoзa Гyляй-Пoлем щaстi
нe бpaв. Biн пpoдoв)КyBaB ПpaцюBaTи нa зaвo.цi i нeпoмiтнo
мaйстpрaв .цля свoеi Гpyпи бoмби-<.мaке.цoнKи)>.

aнapхiстiв бу лa нatr'lисленнirшoю. 2

I Зa iнrшими дaними, 10;кoвтня 1906 poкy, пeprпий хе <екс> Гуляйпiльськoi
гpщи вiлбyвся 5 веpесня 1906 poкy i лaв l63 pyблi.
-. , Дo фyпи "хoдшr": 

B. Aнioнi' бpaти Cемeнюти, бpaти Бorцapе-нки, бpaти
oнищенй, H. Мaхнo, K. Kиpиvенкo, €. opлoв, Ф. Чepнявсью-lй' I. II]9в1е15o,
C. Зaблoдсiкий, М. Мapтинoв, К. Лiсoвсьlий' o. Kpaвvенкo, I. ЛевaдtиЙ-' П. Ko-
poстильoв' K. Пyxалo, H. Зyйveнкo, o. Гфенкo, Л. Гopiлик тa iнrпi. Чaстинa
aктивiстiв грyпи стaлa згoдoМ мaхнoвсЬKими кoМaЦДиpaМи.
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Aнapхiсти Гyляй-Пoля бopoлися i пpoти сTвopенoгo y селi
чopнoсoтeннoгo <.Coюзa исTиl{нo pyссKих ЛЮ.цей)> (кеpiвниюa:
пpисTaB Kapavенцeв тa сBящeник Cаxнoвський). AнapxlсII1I lнa-
.цpyКyBzUIи пpoклaмaцiю , в як:й бyлa oгoлolпенa вiйнa poсiйсьtоlм
rпoвiнiстaм <<BoгнеМ Ta збpo€ю)>, бyли опаленi мaстюr пoмirцикЬ-
aкгивiстiв poсйсьIсоr rцoвiнiстЬ. У тoй )Kе чaс vopнoсoтенцi Гy-
ляЙ-Пoля ПoЧаЛи сПpaв}сtс пoЛЮBaHHЯ Ha ПpeдсТaBникiв peвo-
люцiйних opгaнiзaцiй. Aнapюсти poзpoбшtи плaн пoлiтичних
yбивств: KaTеpинoсЛaBсЬКoгo генеpа-п-ryбepнaTopa' яоrй мaв вi.ц-
вiдaти Гyляй.Пoле, вбивствa ПpисTaвa Kapaненцев ц тIлaII пlДpи-
вy мiсцевoi oxpaнKи, аJIе циМ IIЛaнaМ нe суДиJIoся збуися.

У 1906-1907 poкaх y oлeксaндpiвськoмy повiтi бр oloЛoПIr-
ний вoенний стaн. У Гу.ttяй.Пoлi 3,явилися Зaгoни кoзакiв, пo-
лi цейськиx. Цe дгхе yскЛaДH ю BаJto дiяльнiсть aнаpхiстi в.

У кiнцi 1906 poкy Мaхнo BПepПIr бр зaapештoвaний зa зви.
FIyвaЧеHrшМ y тepopизмi, ПoТpaПиB пiд нaгляд пoлiцii, aЛe Зa
бpaкoм .цoкaзiв незaбapoм бyв звiльнений. IJrй випa,цoк бyв
скopiшe пoбщoвим'.. Maхнo виpilrив .цoПoМoгTи сBorМy тoBa-
pиllIy - слylкбoвцeвi лiкapнi Mихeевy - пoiбyгися сyпepЕIиKa.
Toдi нa вyлицi Maxно вiдкpив стpiлянинy; iUIe ПpoМilx}Iyвся..'

Iснуe iнrпa веpсiя ПepПIoгo apel]]Ty Мaхнa... oднoгo paзy,
ryЛ,lЮчи зi свoiм Пpи'IтелeM eсеpoМ Микoлoю Maкoвським пo
вyлицi, Мaхнo ПoзичиB йoмy свoгo p0вoльвеpa. Aле Мaкoв-
ський, пoбaчивrпи сBoIo нapeчeнy пrл p}"{Ky З яKиМoсЬ хJIoпцeМ,
yбив .цiвчинy, a пoтiм BисЦ)rЛив y себe. Пoлiцai, щo пpибули
нa мiсце пoдii, зaapеIlITyваJIи Hестopa, aJIe нeB.цoвзi вiн бр ви-
пyщений з oлексaндpiвськoi TЮpМи.

У |907 poцi бoйoвики-ryляйпiльцi пpoвeли <<еKси)> - нaпa-
ДИ Ha дiм кyпця Грoви.ra, ПoIIITy, бaнк. У вepeснi 1907 poкy
Hестop 3 ДBoМa ToвapиIIaМи пirпoв H? <<OКC'> .цo сyсi.цньoгo селa
Гaйvyp. Пiд чaс <<OKCУ)> в xaтi Гypевиva зI{axo.циJIoся чeTBrpo
voлoвiк, яКиМ y.цаJIoся BисКoчиTvI З хaTИ i пiДняти гва.пт. Haпa.ц.
FIиKaМ зaJ'IиlIIилoся тiльIсl тiкaти... Aле нacЦrпнoгo.ц}ш Maхнo,
ЛoвеpTaЮчисЬ з ГyJUIнKи з.цBoMa aнapxiстaми, всТpяв y стpiля-
нинy з пoлiцейськими, пiд чaс якoi бyв випaдкoвo пopaнений
ryляйпiльськиil ceляниH, Щo впiзнaв Maхнa.

Чеpез кiлькa дiб aнapxiсти Антoнi тa Мaхнo були зaapеrштo-
вaнi i oпинилися y oлексaгцpiвськiй в,язнйцi зa г{aсTЬ y пеpe-
стpiлui. Bзaгaлi y пepeстpiлкax в paйoнi Гyляй-Пoля вxe були
вбитi гopoлoвиЙ тa oхopoнui.

- Aнтoнi, щo не бpaв уraстi y пеpeстpiлцi в сeл-i Гaйuyp' бр
вiдпyщений з-пiд вapти зa вiдсyгнiстю дoкaзiв. Иoмy вда-ltoся
пiдкyпити пoлiцeйських-свiдкiв, i вoни вiдмoвилися вiд свiд-
чrнь Пpo Tе' щo Пo ниx стpiляв Мaхнo, uUIe' нeзвa>t<aЮЧи Ha це'
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Мaхнo пpoсидiв y в'язницi з xoBTrUI l907 пo 4 лилня 1908 poку'
Hrстop стiйкo TpиМaBся нa .цoПиTaх i зaпеpе.tyвaв yсe. B pе-
зyльтaтi вiн бyв звiльнений пiд зaстaвy y 2000 pyблiв; якi .цaв
мiсцевий пi.цпpиемець Bиглинський пiд .цyЛaми aнapхiстськиx
pевoльвеpiв. Зaстaвa бyлa пцкpiпЛeнa Пpoxaнrrями a.цмiнiсщa-
цii тa мaЙ-стpa ЗaBo.цy' .цe пpaцЮBaв Hестop' Пiсля звiльнeння

'Maхнo Дeякиiц чaс MешIKaB y Kaтеpинoслaвi y poДинaх мiсцeвиx
' aнapхrсflB.

У тoй чaс' KoЛи Maхнo ше пepeбyвaв y в'язницi, y xoвтнi
1907 poкy aнapxiсти Гуляй-Пoля нaПtши нa .цrpjKaBнy пolIITy'
вбили пoПITapя i oхopoнця-пoлiцейськoгo. Bдoвi пoшIтapя poз-
нуленi aнapхiсти нeзaбapoм пiдкинyли KoнBеpтa з гpiпrми. 9 лю-
тoгo 1908 poKy aнapxiсти вкpaли з сейфa зaвo.ц,ськoi КoнTopи
Зaвo.цy Kеpнеpa 2265 pублiв.

Пiсля цих пoДiй y Гуляй-Пoлi пoчшtися apепITи i oбпryки,
бyлo зaпpoвa.Щкеlto КoМrнДaнTсЬКy гoдинy' .цo сеЛa пpибр кa-
paльний зaгiн пiд opyДoю ПpистaBa Kapaveнцевa. Бyли зaapeП]-
тoвaнi aнapхiсти: B' Aнтoнi' H. Зyйvенкo, K. Kиpиvенкo, C. Зa-
блo.цський, o. Бorцapенкo. Aле слiДствo не зМoгЛo.цoBrсTи' щo
гpyпa Aнтoнi вчинилa нaПaД Ha ПorilTy' i vepез мiсяць xлoпцiв
бyлo звiльнeнo.

Антoнi сталo небeзПeчнo Зu|И|naТIlсЯ в Гyляй-Пoлi' вiн пе-
peiздить з мiстa .п.o мiста, t|oЧyr y сKиpTaх зa мiстoм, iнoдi нa-
вi.цyючись Дo Гyляй-Пoля.' B тoй llсе чaс apештiв зaзнaЮTЬ близь-
кi Aнтoнi тa Семeнюти.

У липнi 1908 poкy y Гyляй-Пoлi пoлiцiя висTеxиЛa мiсцeвих
aнapxiстiв, щo зiбpaлися у хaтi aнapxiстa Левa,цнoгo. 20 пoлiцей-
сьKих' oToчиBlIIи хaTy' зaПpoПoнyBzrли aнapxiстaм з.цaтися. oд-
нaк |7 бoЙoвикiв з.Ц.oПoмoгoю pевoльвepiв тa бoмб Bиpвaлися з
oToче}Ioгo пoлiцiею бyдинкy. Пiд чaс бoю пoлiцейськi poзбiг-
лутcяi був убитиЙ ypяДниK Лепетчeнкo, пopaнений сTpDKниK.

' Bлiткy 1908 poкy Caщкo Cеменютa, яKoгo oднoсельЦi ввaжiUIи <Jтeгrндap-
ним poзбiйникoМ), пoдaBся в емiгpaцiю дo Бельгii, a Антoнi oпиняeться y Ka-
м,янцi-ПoдiльсЬкoМy тa Хoтинi, ле бyли aнapхiстськi ценTpи,цЛя }Iелег.lЛЬнoгo
пеpеxo.цy Kop.цoнy. Займався aнapхiстськoю aгiтaцiею y бессapaбських тa бyкo-
винсЬKих селах. Aнтoнi виrхaв дo Illвeйuapii i ввiйrшoв Дo гpyпи aнapхiстiв-кo-
lr}тliстiв <Б}pевiсник>, .цшri йoгo шlляк леxaB.цo Пaplп<a та Бpюсселя. У 1909 poцi
Антoнi нелегальнo пеpебрaв нa KaтеpинoслaвЩинi, aле вxе вoсени 1909poкy
пoвrpтa€тъся дo Пapихa. У 1910 poщ Kатеpинoслaвський вiйськoвий сyд зaoчнo
винiс Aнтoнi смеpтний виpoк. У тoмy x poшi Aнтoнi пеpеiЬк'eкaе дo Aргентини,
,це вiн пpацloвaв poбiтникoм i б1ъ лiдеpoм кiлькoх пpoфспiлoк тa pевoлtoцiйних
opгaнiзauiй. у 1920_|921 poкaх Aнтoнi бр peлaктopoм apгентинськoi aнapхiст-
ськoi гaзети <Гoлoс щyДa'> ' У 1920-х poках Aнтoнi пеpеlя<дxaе лo Бpaзилii, a
пoтiм _.цo Уpyгваlo. BихoЬрaв вiсьмoх синiв. У 1962 poцi Aнтoнi пoвеpнрся в
CPCP, алe спoчaTкy )о{B y Kазaхстaнi, з 1965 poкy _ пеpеселиBся в Укpaj[Iy' де
й пoмеp y 1974 poui в Hiкoпoлi нa 89-мy pоЦi lс,lття.
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Утoмyx бoю тaКox бр вaxкo пopaнений Пpoкiп Cемeнютa.
II]oб нe пoTpaПиTи дo pyK пoлiцii, Пpoкiп зaстpелиBся. Пiсля цiеi
<.бaта,'Iii,> ПpисTaB Kapaченцев oгoЛoсиB aнapхiстaм Гу ляil-Пoля
спpaвxню вiйнy, зaяBиB' щo бyде <(pyбaти бaндУ пi'Ц кopiнь>.
B анapxiстсьIry Гpyгry BКopeниBся пoлiцiйний aгент Kyrшнip, якo-
гo нeзaбapoм aнapхiсти BИKqИлуI i вбили.

6 сеpпня лo Гyrrяй-Пoля зaвiтaв кaтrpинoслaвський вiцe-
ryбеpнaтop, якуlЙ нa сеJUIнсьKoМy схoдi зaюTиKaB ryrrяйпiльцiв
дoПol\,IoГти лiквiдyвaти гpyпy aнapхiстiв.

Пеpeoдягненi y жiнo.rе вбpaння KapaнeнЦев i тpoс xaндap-
мiв y пepедмiстi KaтеpинoслaBa - сeлишIi Aмyp зaщимaJIуIП,ЯTЬ
ryляйпiльських aнapxiстiв, кoтpi з6иpulиcя здiйснити еKсПpo-
пpiaцiю в Kaтеpинoолaвi. У aнapхiстa Ш. Хtшиви бyв знaйдений
peвoЛЬBеp yбитoгo ypяДниKa Лепeтченкa' Ha дoпитax пi.ц чaс
Кaтуъaнь aнapхiсти I. Левадний, H. fuiьтгayзetl Ta H' 3yЙ.rенкo
}re BитpиMzUIи тopтyp i викaзaли iншrих члeнiв Гyrrяйпiльськoi
гpyпи. Хoчa Maxнo Bсе )KиTTя ввaxaB' щo йoгo видaв тiльки
Hayм AльтгayзеFI.

27 cepлня 1908 poкy Мaхнo знoву бр зaapешIтoBaний. Иoмy
iнкpимiнрали вбивствo пpoвoкaтopa Arцpiя Грa, хoua Мaхнo i
не Мaв .цo Toгo пpичеTнoсTi (пpoвoкaтopa вбив o. Cеменютa).
<.flля iстopif> зaJIIlLlIИЛacЯ полiцейськa KapTKa <сJIoчинL{я)> Heстo-
pa Мaхнa, в якiй Кoнстaтyвir,Ioся, Iцo Мaxнo мaв зpiст 2 apllини
i 4 вepшки, кapi ovi, TeМнo-pyсяBe BoЛoсся' ПIpa}r нa лiвiй щoцi,
Щo вiн poзмoBЛяe мшIоpoсiйсьKoю тa poсiйськoto MoBaМи' Пpа-
вoслaвний, нa чaс apеIIITy гpoшeй тa цiнних pеveй не мaв...

У Гyляй-Пoлi apешrryBаJIи aнapхiстiв: Гopелiкa, oльхoвa,
Чеpнявськoгo, oнищенкa.,. бyли apеrптoвaнi i дpyxини .цeяКиx
aнapxiстiв. Зa lpaтaми IIIИIIуIлИIЯ 15 ry.пяйпiльсЬKиx aнapхiс-
тiв, ще [IeсTepo щacникiв aнapхiстськoi гpyпи зa пiдoзpoю в
pевoлюцiйнiй дiяльнoстi були вислaнi з Гyляй-Пoля. II{oб не
pиЗиIi}ъaTи, aнapxiсти, щo зZuIиIIIиJIися щe нa вoлi, виpiшщoть
poз'ixaтися з Гyirяй-ПoIIя,TvINI Пaче' щo дo бopoтьби пpoти tIих
ПpиrдHUIися мiсцeвi нopнoсoтенцi.

Cлiдствo y спpaвi ryляйпiльських aнapхiстiв тяглoся близь-
кo пiвтopa poкy. 3ylivенKo Ta Хtпивa, якi спouaткy дали свi.Ц-
ченrUI' пoтiм вiдмoвилисЬ вi.ц них, зaЯBиIBIJIИ' щo Eвi.цчення бyли
.цaнi <пi.ц пoбoями>. У в'язницi ПoМеp вiл тифy Iвaн Лeвaдний,
тa пiсля BиpoКy пеpЦIиМ poзстpiляли [IIмеpкa Хшrивy. Aзiк oль-
хoв був звiльнeний i вi,щцaниit пiд нагля.ц пoлiЦii, а.пe втiк зa-
Kop.цoн' y дaлrКy Apгeнтинy.

Мaxнo витpиМaB yсi пoбoi i винним себе не BиЗнaB. У кaме-
py' .це зrraхoдився Мaхнo, бyв пiдсaшкений пpoвoкaтop - Apoн
СиДУp, якoМy вдzUIoся y пpивaтнiй дpгхнiй poзмoвi вивi.цaти

y Maxнa пoдpoбицi дiяльнoстi aнapxiстiв... Уxе пiсля pевoлюцii
l9l7poкy Мaхнo знaйШoв iменa aгентiв в apхiвaх пoлiцii. Toдi
K&зaJI'I,. щo Мaхнo зaстpeлиB пpoвoкaтopiв Kиpикa Бaсецькoгo
тa Cеpгiя Mapтинeнкa' вбив мiсцевoгo сBящeниКa !.мищa...

Мaхнo тa йoгo тoвapишri пepeбyва:lи пiвтopa poКy в oлeк-
сarЦpiвськiй в'язницi (кaмеpa N9 8) i y Kaтepинoслaвськiй ry.
бepнськiй Ь'язницi' B нoвopivнy нiч 1909 poкy Maхнo з TоBapи-
rшaми зpобили спpoбy BTeKTи' але iх схoпили...

Tpебa Зaз}IaчиTи' щo y 1905-1910 poцaх aнapхiстськa гpyпa
iснра;la i в сyоiднiй з Гyrrяй-Пoлем стaницi Hoвocпaсiвкa (оy-
чaсне с. oсипeнкo). Hoвoспaсiвкa Зн:D(oдиJIaся y 18 веpстax вiд
БеpДянськa, малa l l Tисяч МеlllКaнцiв, пepевaжнa бiльtцiсть яюa,х
бyли нaщaдКaМи зaпopoxцiв з Aзoвськoгo KoзaцЬKoгo вiйськa.
Aнapхiстськa гpyпa тoгo нaсy Hoвoспaсiвки сКjla.цzrлaся з 20 юнa-
кiв iдaлaтaких кepiвникiв мaxнoвсЬКoгo pyхy, як B. Kypиленкo,
T. BДoвиченкo, B. Бiлaшr, Л. Бorцapець, A. Мaщoсeнкo'

.У сiчнi 1909 poкy Aнтoнi тa oлександp Ceмeнютa vepeз <.вiк-
нo> бiля Чepнiвцiв пoвepнyлись в Укpatнy, нaпaKyBаBlltи вaлiзи
збpoею тa peBoлюцiйнoю лiтepaтypoю. !iзнaвшись, щo Гyляй-
пiлъськa гpyпa alrapхiстiв yЩент poзгpoМлe}ra, Aнтoнi i Cемe-
нютa oтaбopk|ЛИcЯ y сyсiдньoмy oлексaндpiвськy. Bсю пepшry
пoлoBи}Iy poкy вoнЙ xoдили Пo сeлax пoвiтy, poзttoсили Пpo-
клaмaцii'

Пiд чaс o.цнoгo з пoхoдiв aнapxiстiв пo сeЛaх Антoнi i Cемe-
нютa вбили пoлiцeйськoгo ypядникa. Biзник ypядниКa' якoгo
ЗuIуI,I]IуIJIуI B xиBиx' IIIвI,IдКo виKJIикaB пoгoнЮ. Aле пpoстi селя-
I{и' щo ви\хaли <(нa oблaвy>' пpoПyсТиЛи анapхiстiв, i тi, скopи-
сTaBuIисЬ oбстaвинaмуI, зaхoIIИЛИ бpинкy, нa якiй iхали стpaх-
ниКи' iв6или oднoгo з них' Пo oлексaндpiвськoму пoвiтy бyла
poзкJlеrнa oб'явa пpo тr' щo BЛaДa пpoпoнyr 2тиcячi pyблiв
BинaгopoДи зa.цoпoМory в apеrптi Cеменюти тa Aнтoнi.

Cемeнютa тa Aнтoнi спpoбрали визвoлйти з кaйдaнiв Maх-
нa <.з бpaтieю> пpи пepеBезeннi ж з oлексaндpiBсЬкoi.цo Kaте-
pинoсЛaBськoi тюpми. Heстop Мaхнo, пoПеpe.{I,жеFlий пpo втe=
чу' пoчaB гoTyBaти дo нei в'язнiв. Алe спpaвa закiнчилaся
нeB.цirпo. oднoгo Д|Iя' Ha пoчaтKy 1909 poкy, Caшко Ceменюта
нaблизивcя дo Кoлo}Iи aperuтaнтiв (y якiй бyв Мaxнo), щo oTa-
бoрилaся бiля oлексaндpiвсЬKoгo BoKзаJIy. Biн нaмaгaвся opгa-
нiзyвaти втeЧy aнapхiстiв нa BoKЗ€UI, алe пi.ц чaс виКoнaння цЬo-
гo IIлaнy IтoчzUIaся cтpiлянинa, сaм Cемeнютa бyв yпiзнaний, i
йoмy з BeлиКиМи тpyдF{oЩaМИ BДaJIoaЯ BTeKТи' вiДстpiлюючись
вiд п'яти пoлiцaiв.

Bиpirшивrпи пoMститися зa apeПIти свoж тoвapиuriв, Aнтoнi
тa Пещo oнищенкo вiд'.iх.шкaють .цo Юзiвки (нинi .Цoнeцьк),
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.це сTpiляЮTЬ y ПpисTaBa poЗПIyКнoi пoлiцii Mихaйлевськoгo,
пiсrш чoгo вiд'.uкдxaють дo Чepнiвuiв (тoлi y склaдi Aвстpo.
Угopшини)' Caшкo Cеменютa 22 лиcтoлaДa 1909 poкy вбивaс y
ГyляЙ-Пoлi <гoЛoBнoгo Bopoгa> aнаpxiстiв ПpисТaBa Kapa.reн-
цевa. CeменЮTa Ta Якiв БoгцapенKo зaсTprЛvIЛИ У Гyляй-Пoлi
пoмiчникa KaTеpинoсЛaвсЬKoгo пpисTaBa Mpavекa.

Пoлiцiя B)*f,4лa нa.цзвичaйних зaxo.цЬ д.пя лiIзiдaцii теpopистiв.
1 щaвня 1910 poкy Carпкo Ceменютa oПиниBся в oтoченнi 25 пo-
лiцейськlлt в oднй iз хaт Гyляй-Пoля. Пoлiцiя пi.цпaлилa xaTу' B
якй зaсiв Cеменютa. Bискoчивrши нa пopiл i сщirяюuи з .цBoх
peвoльвеpiв, вiн спo.цЬaвся ПpopBaTися ЧеpeЗ oToченrUI. Bикopис-
TaBши всi нaбoi, Caruкo oстaннiм ПaТpoнoМ oбipвaв сBor )о,ITTя.

З 22 тlo 26 бepeзня l9l0 poкy у Kaтеpинoслaвi Tимrчaсoвий
oдеський oкpyжний вiйськoвий oy.ц poзглЯ.цaB сПpaвУ 13 ryляй-
пiльськиx aнapхiстiв, з-пoмix яких бyв Hестop Maxнo (8 тoмiв
сПpaBи Ns 109 820). Ha слiдствi Hестop сKaЗaB, Щo нi Дo якoi
poзбiйницькoi rшaйки не нztЛеxиTЬ' a с чЛlнoм пoлiтиvнoi pе-
вoлюцiйнoi opгaнiзaцii, Щo вибopюс свoбoлy .цля лю,цей, Щo
гporшi пiсля <,eKсiB'> йrпли вик.пючнo нa peвoлюцiю. Cyл зaсу-
див Дo пrибеницi 5 ryляйпiльськиx aнapхiстiв (H. Мaxнa, €. Б,oн-
.цapeнKa' K. Kиpиненкa, Ю. opлoвa, H. Aльтгayзeнa). 3 пepeлi-
Чених бр стpavений лиIlе €. Бoндapенкo' ще .цвa aнapхiсти,
lПeвченкo тa Хrпивa' бyли пoвitпeнi з iнuloi спpaBи ry.тшйпiль-
цiв. B ouiкрaннi BиpoКy oтpyiвся K. Kиpиvенкo. Чеpез TякKy

, хвopoбy lI. Зуйченкoвi зaмiнили сМepTнy кapy безстpoкoвoю
Кaтopгoю. Гyляйпiльськi aнapхiсти K' Лiсoвськиiт тa С. Зaблoд-
ськиЙ бyли зaолaнi нa 6 poкiв у випpaвнi apе[ITaнTсЬкi poти,
Mapiя Мapтинoвa бyлa зaсyдкrнa нa 5 poкiв тюpMи.

Hестop Maxнo Зa сTaTTя]vlи 9,Iз,279,924, 1629,1633-ro (oсoб-
лиBo зa вбивствo пpистaвa) бyв зaсудxений.цo цибеницi. 52 дoби
пpoоидiв Hrстop y кaмеpi смepтникiв, Koли кoxrн дeнь мiг бщи
oстaннiм. T awтЙ тpивытиil'чaс пoяснЮrTЬся зzlхBopювaнrrям Maх-
нa нa чsprBниЙ тиф. Tлrо<a xвopoбa BpяTуъzшa смеpтникa, якиЙ
вiдмoвився пiдписaти KJIoПoTaн}ш Пpo пoМиJIyвaнHJI.

Зa цeй чaс мaTи Hестopa звrpнyлaся З Пpoхaнн,IМ Пpo пoМи-
ЛyBaн}UI Дo всiх iнстaнцiй, y ToМy.tислi i лo Мapii Федopiвни -
мaтеpi iмпepaтopa Микoли II. Мaти Heстopa з'ясувa:ra y вiй-
сЬкoBoгo ПpoКypopa' щo пoМ'якпleння BиpoКy ii синoвi Мo)кнa
дoбитvlся'дoвiвпrи, щo нa МoМeнT Kapнoгo зJIoчинy Heстop бyв
непoвнoлiтнiм. Moxливo, вiД цьoгo й пiшrлa плyгaнинa з po-
кoм нapoдxення Hестopa. Мaти нaПoЛllгar нa Пеpеглядi спpa-
ви y зв'язку iз непoвнoлiттям Hестopa (пoвнoлiття тoдi Дoсягa-
ЛИУ 2\ piк). Зa poЗПopядDКeнням мiнiсщa вrгyгpiп.rнix спpaв Пещa
Cтoлипiнa сMepTHa кapa Maxнoвi бyлa зaмiненa двa.ццятиpiч-

нoю KaTopгoю. Чималo ЗyсилЬ,цo змiни BиpoКy дoКJIaB i aДвo-
кaт Мaхнa oлексarщp Янuyл.

Iз сеpпrrя 1 9 1 1 дo беpезня 1 9 1 7 poкy Hестop вiдбyвaв KaTopry
в кaмеpi Ns 5 Moскoвськoi ЦeнTpaЛьнoi тюpми (Бщиpки). Усi
спpoби втечi звiдти, здiйснювaнi Мaхrroм, зaBepшIиЛися HeB.цa-
лo. 3a пoстiйне Пop}шIeння prxиМy Hестop чacTo пoTpaIUUIB дo
кapцеpy' нa кiлькa poкiв йoгo ЗaКyBаJIи в кaй.цaни, слiди вiД якиx
ЗaJШпJIvIЛLlcЯ y tlьoгo Ha Bсе xиTTя. Мaxнo мpiяв' lцo ПoTpaПиTЬ
пiд aмнiстiю y зв'язкy iз 300-лiтгяМ .цoмy Poмaнoвих. Kpax циx
спoдiвaнь пpизвiв дo пepпroi спpoби сaмoryбствa. Глибoкa Де-
пpесiя, xoлoД Kapцepy сПpoвoКyB.ши TюкКe зaхBopЮBaння FIa Ty-
беpкyльoз, щo змyсилo тюpеМtloгo лiкapя BИДaЛИТИ Hrстopoвi
o.цrry лeгеню...
, A в Укpaiнi сyДи нa.ц ry.пяйпiльсьKиМи aнapхiстaми тpиBa-

ли'.' У беpeзнi l 9 l l poay Tи}tчaсoвий вiйськoвий сyД винiс нoвий
BиpoK - cTpaTИTl4 aнapхiстiв Чepнявськoгo тa Зyйvенкa' a aнap-
хiстaм Бoндapенкy тa Альтгayзel{y пpизнaчиTи пoКapaнн,l нa
6 poкiв apеЦITaнTсЬких poT...

Heзвaxaючи }Ia poзГpoМ aнapxiстсью,rx гPУП, в Укpaiнi aнap-
хiстськe пцпiлля пpoДoв)ryвirлo iснрaти. Микoлa Мyзель, пo-
BepнyвlIIисЬ iз Illвейuapii, нaмaгaвс Я cTBopИTИ Пiвленнopoсiй-
ськy фeдepaцiю aнapхiстiв, oб'еднaB[Iи ЗzUIиllIки yкpaiнських
гpyп' Бoйoвa гpyпa uiеi фeдеpauii експpoпpiюBzula 90 тисяu pyб-
лiв; vaстинa циx гpoпIeй бyлa виТpaченa в Пapюr<i нa виДaння
<.Aльмaнaхy з iстopii aнapхiстськoгo pyхy>, пеptпoi Iсtиги з iс-
тopii aнapхiзмy. B 1910-1911poкaх aнapхiстськi гpyпи iснyвa.
ли i в oлексaндpiBсЬKoМy пoвiтi, як y пoвiтoвoмy центpi, тaк
i в селaх: Пoлoги, Хеpебець, HoвoспaсiвKa' тa й y сaмoмy Гy-
ляй-Пoлi. I. oпaнaоeнкo, Г..{yдник, I. Листoпaд' пpибyвruи
пiсля недoвгoi емiгpaцii з Пapихa, стBopюютЬ пoблизy ГуляЙ-
Пoля бoйoвy дpy'иI{y, якa зaЙмыlaся пoлiтичниМ тepopoм Ta
<(eКсaMи>.

У кaмеpi Hестopa BBzl)KЕtли xBzl,'IЬKoМ тa гopдiсм. Cпiлкyвaв-
ся вiн лиIIIе з кiлькoмa aнapхiстaми (oсoбливo з TpЬoмa зеMЛ'I-
KaМи-aнapхiстaми: fiмитpoм Пiвнeм, Якoвoм Ягyдзинським,
Пeтpoм Мapiним), a пpo себе poзпoвiдaр' щo бyде <(BeлиKoЮ
лю.цинoю> тa opгaнiзy€ <(нoвy pевoлюцiюЬ. Зa свoю хBaJIЬКy-
вaтiсть Maхнo oTpиМaB вiд ув'язнених пpiзвиськo <,Cкpoмний,>.
У в'язницi Hестop oтpиMaB <(yHiBеpсиTeтсЬKy)>' яК сaМ вiн пiзнi-
пIe жapTyвaв, oсвiry. B Бщиpкaх бyлa нyдoвa бiблioтeкa, i He-
стop ЗaчиTyBaвся KHигaми з iстopii, гeoгpaфii, фiлoсoфii, ви-
BчиB МaтeМaTиKy Ta фiзикy. Biн як ryбкa всoryвaв пoлiтичнi
зHaнн'l свoii спiвкaмepникiв (aнapхiстiв, есеpiв, сoцiал-Демo-
кpaтiв), бiльrшiсть з яKих бyли стyдrнтaми aбo вчитeлями. He-
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стop IIoBсяKчaс спepeчaBся з ниMи, дoBo.цячи пеprвaги aнapxiз-
мy. У Камеpi вiн писaв вiprшi тa отarтi пoлiтичнoгo змiсry.

Близькo зiйlшoвся Hестоp з Петp,bм Мapiним (спpaвxнe
пpiзвище Aprшинoв), з ЯKиМ УПpoДoB)к 20-ти poкiв пiдщимyвaв
Дpyxбy.Дoлi цих бyнтiвникiв з МoМеHry зyстpiнi мiцнЪ спЛеЛи-
ся. HезвaxaюЧи нa Tе щo Петpo бр стapшим o.ц Мaхнa лиrпe
нa ДBa з пoлoBинoю poки' вiн вoлo.п,iв гpyHToBниМи Знaнн'Iми з
теopii aнapxiзмy i бyв .пДя Maxнa спpaвхнiм aBтopиTеToМ' нr-
aбияк BПлинyвlIIи нa фopмрaння свiтoглядy Hестopa. .

Петpo Arцpiйoвиv Apшинoв (1s87_1937).нapoдився в Kaте-
pинoслaвi в poбiтниviй сiм'i. З 16 poкiв ПpaцюBaB сЛюсapeМ нa
зaвoдi. У 1903 poцi вiн стaе бiльtпoвиKoМ' pеДaryr y Cеpелнiй
Aзii бiльrшoBицЬКy гaзеTy. B 1905 poцi вiн пoBrpTa€TЬся Дo Ka-
TеpиlloсЛaBa' вЛatl]тoву€Tься знoBy poбiтникoм нa зaвoдi i нeзa-
бapoм Bстyпar.цo aнapхo-Koмyнiстиvнoi гpyпи. З цьoгo нaсy вiн
стaс бoйoвиКoМ-тepopистoм: беpe y{aсTь y пцpивi пoлiцiйнoi
дiльницi у Kaтеpинoслaвi, вбивствi в oлексaндpiвськy пoлiцaя
Ta нaчаJIьникa зaлiзничних мaйстеpень. B 1907 pouiAptшинoвд
apeшIтyBiUIи, i сyД зaсyдив йoгo Дo rпибеницi,'o.цнaK вiн щiк iз
TЮpми й емiгpyвaв дo Австpo-Угopщини тa Фpaнцii. У,1908-
l9l0poкaх вiн стaс кepiвникoм <(тpaнсПopTнg1g вiЛЛiлy> aнap-
xiстiв Укpaiни, KoHTpoЛюс ((BiКHo> нa кop,Цoнi iмпepii пoблизy
Хотинa, чepез яKе пoсTaчa€ в Укpaiнy збpoю тa aнapx!стську
лiтеpaтypу. У 1909 poцi вiн неЛегzlПь}to пpиiздить дo Poсiйськoi
iмпеpii, де зв'язyеться з aнapхiстaми Kиевa, Бpянськa, Moск.
ви. Знoвy йoгo зaapешrToByюTь' i знoв вiн тiкaе зa Кop.цoн.
B 1910 potдi зa BиМoгoЮ poсiйськoгo щядy йoго ЗaapеIlтToBy€
австpiйськa пoлiцiя в Га;tичинi i пepедaе poсiйським влaсTяM.l
B l911 poцi Петpa Apшинoвa зaсyД)сyloTЬ дo 20-ти poкiв кaтop-
ги в Бриpкaх.

Пepебyвaння Мaxнa й Apшlинoвa, I{их дBoх .цBa.ццятилiтнiх
х.ltoпцiв, нa кaтopзi вiIцyвaлo iм дoвгi poKи МyК. Aле в свoш
мpiях вoни лeтlлут Дyxe .цzUIекo' yявJIяючи сeбе в зeнiтi слaви,
BизBoЛиTrЛями пpигнoбЛe}Iих. Цi мpii дoПoМaгaJlи iм вистoяти.

B тoй xe vaс y piднoмy Гyляй-Пoлi rIa фpoнти свiтoвoi вiй-
нл у 19 14 poцi мoбiлiзують 7 0% voлoвiкiв; пrpеBalкнa бiльцriсть
цих фpoнтoвикiв uepез чoTиpи poKи сTaнe Max}IoBсьKиI\,Iи Ko-
МaндиpaМи. Ha фpoнтi oпинилися i бpaти Hестopa: Kapпo,
oмеЛян' ГpигopiЙ. Aнapхiстськa гpyПa Гyляй-Пoля, дiялlьнiсть
якoi зaвмepлa y 1913 poцi, нaвеснi 1916 poKy знoBy пoча;la .цiя-
ти, дpyЦ/Ioчи листiвки peвoлюцiйнoгo змiсry.'.

Глава З

BIЛЬIIA гУЛяЙПI.JIЬсЬкA PEсIТyБЛIкA
(беpeзeнь 1917 - квimeнь 1918)

2 бepeзня 1917 poкy, Koли пoBсTzlJIЙй нapoД yхе пoвнiстЮ Koн-
TpoЛювaB сTaнoвищe в Мoсrci тa Петpогpадi, кoли pосiйсьrий
цap зpiкс.я пpeстo-лy i в.пa.цa пеpейпrлa дo TимчaсoBoгo ypяДy, Пo-
лiтpтчнi в'язнi вийпlrи з МoсKoBсЬ]сo( TюprМ iз opеoлoм геpoiв-
м1nlеникЬ. I{e y кaмepi Maхнo неoДнopilзoBo зa'I&IIяB: <Я стaнy
Beликoю людинoю!,>, зapaз йoгo uaс пpийtпoв... Бiля TюprмнI4x
бpaпr rх зyсщivalги весeлi нaToBпи лю.цей з rзiтaми тa lloдapytlKa-
ми. CеpеД звiльнeнш< були Й aнapxiсти Hеотop Мaxнo тa Пeщo
Aplпинoв. Махнo ДeяwтЙ'чac пiсля звiльнеl{н'l }IoсиB темнi oкyля_
pи, бo йoгo oчi нe Мoгли ЗBиKнyги.цo ясKpaBoГo ДеHFIoгo свiтлa.

Бypxливa aтмoсфеpa pевoлюцiйнoi весни нe Дaлa iм мoxли-
вoстi вiдпoчиBaTи. Укpaiнськi aнapхiсти ЗaBЗяTo ПoЧaли пpa-
цюBaти y спpaвi opгaнiзaцii aнapхiстських гpyП y Мoсквi, де
aнapхiстськa пpoпaгaнД a МaЛa чимaлvrЙ yспiх. Apпr инoв незaбa-
poМ стaB opгaнiзaтopoм тa o.цниМ iз лiдepiв Мoсковськoi фeде-
paцii aнapxicтсЬКих гpyП, щo oб'еДнали близькo тисячi o.цнo.цуM-
uiв. Heстop Maxнo близькo мiсяrш ПpaцЮBaB нaл opгaнiзaцiсю
paйoннoi Лефopтoвськoi гpyпи aнapхiстiв Moскви. Алe тщa зa
бaтькiвщинoю зMyсилa Hестopa вiдкинщи ПЛaни <(ЗaвoЮвaння
отoлицi'> i пoвepнщися .цo.цolvfy в Гyшй-Пoлe, Дe >KуIJ|уI йoгo po-
дичi тa дiвчинaHacтя, в якy вiн зaKoxaBся Щe .Дo apеuJry i з якoю
ЛисryBaBся Bсl ц1 сTpaЦIнl poKи.

B кiнцi бepезня I9|7 -ro Mахнo пpиlxав Дo piднoгo сеЛa' Де
йoгo зaxoпленo зyстpiли зеMJUIKи яK (<зaсЛyжeнoгo peвoлюuio-
нrpa)>. Лютнeвa pевoлюuiя пpищеПиЛa Ще BЧopa aпoлiтичним
лЮ,цяМ пoвaгy дo бopцiв зa вoЛю' HaДaJIa BeЛиKoгo aвTopиTrTy
ixнiм слoвaм. 3yсщiнали Hестopa й мiсцевi aнapхiсти, кoщi всi
цi poки пiсля aperптiв пеprпoi Гyляйпiльськoi гpyпи ПpoДoыry-
выlll Дjятут в глибoкoмy пiдпi,rлi, з.цiйснюючи епiзo,цичнi <<eKCИ>)l
iнкoли .цpyКyючи листiвки. Пoвеpнyлися з TюpeМ Ta кaтopги
кoлишrнi опiльники Мaxнa: Kиpиveнкo, Зyйvенкo тa iнпri. [o.
ситЬ IIIBидKo в Гyляй-Пoлi бyлo сTBopeнo aнapхiстськy гpyпy
нa чoлi iз сeкpетapiaToМ, .цo склaДУ яKoгo yвiйrпoв Hестop Мaх-
нo. Heзaбapoм aнapхiсти opгaнiзyвыlи cвiЙ юtyб, пoстaЬивrпи
нa мeтi IIIиpoKy ПpoпaгaнДy iдей pевoлюцii тa зал)"tення.цo свotx
лaв мoлo.цi.l Cepeд лiлеpiв гyляйпiльських aнapхiстiв 1917 poкy
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мoxнa нaзвaти: Caвy Мaxнa, бpaтiв lПapoвськиx, I. Лютoгo,
Ф. Kpaтa, М. Kалиниченкa, П. Kopoстильoвa, A. Mapveнкa,
A. Ceменюry, Л. Шнейдepa Ta iнших.

Ha xвилi peвoлюuii BЛaДa у Boлoс}IoМу центpi пеpейшлa з
pyк стapoi aдмiнiстpaцii Дo <<Гpoмa.цсЬKoгo кoмiтеry,>, lцo сKJra.
.цaвся 3 .цBox МoЛo.цих oфiцеpiв. Hезaбapoм влa.п'a пrpейшлa дo
вибopнoгo Koмiтетy гpoмa.цсЬKoгo ПopяTyнКy' Дo сKJIa.цy яKoгo'
нeзвaxaЮчи нa BlДKи.цaння aнapхlзМoM Bлaдних сTpyкTyp'
рiйlпoв Heстop Мaxнo, яK ПpедсTaBник вiд Ceлянськoi спiлки.
Пpиблизнo oднoчaснo бyлo oбpaнo кoмiтет Ceяянськoi спiлrо,t
Гyляйпiльськoi вoлoстi,'нa чoлi яKoгo oпинився Hестop Мaх-
нo _ opгaнiзaтop спiлки.

1щaвня 1917 poкy Мaхнo opгaнiзyвaв y Гyляй-Пoлi великy
.цемoнсTpaцiю пЙ гaсЛaМи <.Геть всi УpЯДИ i пapтii!,>, <.Геть вiй-
,нy!> ця aкцiя малa великий yспiх, дo неi пpисднал71сЯ coЛДaTvI
мiсцeвoгo гapнiзoнy. У щaвнi нa сеЛяItсьKoмy з'iздi y пoвiтoвo-
мy oлексarцpiвськy Мaxнo зaЧиTaB дeклapauiю сeЛянсЬКoгo
кoмiтетy Гyляй-Пoля пpo пpoгoЛoшIe}Iня пoмiщицькoi землi
oбщинним надбaнням. З'iзд пiдтpиМaB Teзи цiri дoпoвiдi i скпaв
pезoлюцiю пpo poзпoдiл пoмiщицЬкиx зеМеЛЬ.

Haвеснi-влiткy 1917 poкy Heстop, HeЗBЕl)кaЮчи нa знaчнi
пoлiтичнi пoсa.ци' ПpaцЮBaB пpoстиМ Мaляpoм нa ryляйпiль-
сьКoтvly зaвo.цi <.Бoгaтиp,', де вiн стBopив спiлкy мeталiстiв-дepe-
вooбpoбникiв тa лiкapняIry Кaсy. Маxнo BиМaГaв вi,ц зaвo.цчикiв
збiльrшити IIлaTнЮ poбiтникaм' BкaЗyючи бaгaтiям' щo в пpo-
тиBнoNfy paзi для l{их <<...теЛrгpaфних стoвпiв BисTaчиТь)>. У цих
opгaнiзaцiяx Maхнo з.цiйснювaв TaKгикy HeдoЩ4цеH}UI BПДиBy нa
poбiтництвo пoлiтичниx пapтiй менrпoвикiв, есеpiв, укpaiнсьIоrх
сoцiалiотiв, бiльuroвикiв, ЗaкllиКaЮч И ce ЛЯrl.цo сTBopен}UI сaмo-
Дtяльних, безпapтiйнrп сTpyKryp. Hестop Мaхнo BисTyrIaB пpo-
ти спo.цiвaнь нa.цoленoснi piпiення Устaнoвчих збopiв, вiн пo-
стiйнo BисyBaB Питaнн'l невiдклa'цнoi кoнфiскaцii пoмirцицьких
ЗемелЬ. Heзaбapoм Maхнo здoбyв cеprд сеJU{н BеЛшreЗЕIy Пotry-
ляpнiсть зaBДяrо{ свoiм pa.цикалЬниМ Ta нез,uIеxниМ пoгляДaМ.

Bлiткy 1917 poкy Maхнo сTaB гoЛoBoю мiсцевих paд тa oчo-
люBaB мaйже всi ви6opнi opгaнiзaцii селa: зeмеЛьний кoмiтет'
пpoфспiлкy метaлiстiв тa деpeвooбpoбникiв, paйoннy мiлiцiю.
Maxнo тaкox opгaнiзyъaв стpaйк poбiтникiв ryляйпiльськlл< пiд-
пpиe]uсTв та мaйстеpeнь. У липнi 1917-гo Maxнo як дeлeгaт вiд
вoлoстi бpaв щaсть y ryбеpнськoмy з'iз.Цi pa,ц y Kaтepинoслaвi.

KopистyrouисЬ хaoсoМ y кpaiнi пiд чaс зaKoЛoTy Kopнiлoвa,
сyпrpницTBoм пoлiтичниx блoкiв в Укpaiнi, Maxнo вiд слiв пpo
pевoлюцiю Ta пеpepoЗПoдiл пеpeйrпoв дo спpaBи. 29-З0 сepп}UI
l9l7 poкy Koмiтeт зaхисry pевoлюuii Гyляй-Пo;и, ovoлювaний

Мaхнoм, yxBаJIиB pirпeнrrя пpo poззбpoсння бypxyaзii тa лiквi_
дaцiro i] мaйнoвих ПpaB нa фaбpики Тa ПpaB пoмiщикiв нa ЗeM.
лю. Kapaльнi opгaни Гyляй-Пoля бyли пoзбaвленi пpaвa ЧИrIИTИ
apешTи. Aнapxiсти oзбpoии poбiтникiв тa селян Гyляй-Пoля, якi
пiсля демoнсщaцii ПpoTесTy пpoTи BисTyПy гrнrpaJla Kopнiлo-
вa poззбpourи кiлькoх oфiцеpiв, пi'цпpиeмцiв Тa ЗaМo)KHих сеJUIн.
3 цьoгo Мoме}tTy BJIaДa y Гyляйпiльськiй вoлoстi Пeprхo.циTЬ.цo
pад Ta Koмiтеry зaxиcTy pевoлюцii, тoбтo дo Hестopa Мaхнa. Ta-
Iо{M чинoМ' ПеpeBopoт, яlо,Iй бiльtшoвию.r з.цйснили в.кiнцi хoвт-
ня |9|7-ro, в Гyшй-Пoлi вiлбрся в кiнцi оеpпrrя |9I7-ro.

З'iзд paд ryляйпiльоькoгo paйoнУ, Щo вцбyвся y веpеснi
1917 poкy, зaKltиKaB paДИ Ha мiсцяx iгнopрaти бyдь-якi вкaзiв-
ки TимчaсoBoгo ypядy' I-[енща.пьнoi Paди i фaкгиvнo пеpебpaв
yсЮ ПoBнoTy BЛaди B paйoнi (вoлoстi) нa себe. Гyляйпiльuiв
пiдтpималa Koмиrшевaтськa вoлoсTь. Тaким чиЕIoМ нa пiвДнi
тoдilrтц69j Poсiйськoi pеспyблiки бyлo ствopeнo мшIенькy без-
влaДнy Деp)Kaвy iз нaселeнrrяM .цo 40 Tисяч чoлoвiк _ Гyляй-
пiльськy КoМyнy, 3'iз.ц пoстaнoвив нeгaйнo пepe.цaти всю зeМ-
лю тa фaбpиKи B pyKи тpyД,Ilциx i скaсyвaти пpиBaTнy влaснiсть
нa нepyxoмiсть. Iз вoлoстi пoЧzUIи BИГaнЯTI4 чинoвникiв, ПP€Д-
стaвникiв цeнтpaJlЬнoi, ryбеpнськoi, пoвiтoвoi влa.ци. Poзбiгли-
ся з вoлoстi i пoмiщики, кpyпнi пiдпpисмцi. Ti ж пpeдсTaBниKи
буpxyaзii, кoщi залиrпWIИcЯ' BиППaTили вeлиКy кoнтpибyцiю
}ra KopисTЬ paД.

Мiсцeвi aнapхiсти Bхr KBaпиJIися сTвopЮвaти нoвi стpyKгy-
pи кoмунiстичI{oгo сyспiльствa - y TpЬoх кoлиtшнix пoмiщиць-
Ких МarTKax бyлo ствopенo сiльськi KoМyни' a в Гyляй-Пoлi
yTвopилaся пpoМисЛoBa Koмyнa - меxaнiчнa мaйстеprrя. [oвo-
дяtЧИ Ha oсoбистoмy пpиклaдi нeoбxiднiстЬ тaKих кoмyн, Max-
нo тa дrякi iншri aнapxiсTи двa .цнi нa TЮкдeнЬ безкoш.Iтoвнo
пpaцЮBaли в кoМyнaх.

У жoвтнi 1917 poкy Hестop o.цpy'с,IBся з МeшIKaнКoю Гyляй-
Пoля Haстею Baсецькoю. Hестop не мaB сBoei xaTи' ToMy тин,IB-
ся з МoлoдoЮ.цpylшнoЮ пo xaтax бpaтa Kapпa тa свoеi мaтеpi,
МеIIIКzlлo MoЛoде Пo.цpу>lol<я i y кoнфiскoвaнoМy ПaHCЬKoMt М3.-
€TKy' .цe анapхiсти yгBopиЛи зpaЗKoBy KoМyнy Ns 1. У липнi
1918 poкy вaгiтнa Haстя paзoм з бpaтoм Heстopa Гpигopiем тa
йoгo дpуxинolo пoдaлaся нa схiд, в eвaкyaцiю, pяТyючи сBoe
)Iо,ITTя Ta xиТTя мaйбрньoi ДуITИHи|. Haстя ДeякуrЙ uaс пepебрa-
лa y Цapицинi, дe й НapoД|4Лa cинa, якlтir Пoмrp vepeз кiлькa дiб.

Toй фaкг, щo Мaxнo сTaB aBTopиTeTниМ лiдepoм вoлoстi,
o.цнoчaснo зaдoвoлЬtlяB i тypбyвaв aнapхiстiв, бo вiн фaкгиvнo
пiдпopядкyвaв сoбi всi yпpавлiнськi стpyктypи. Анapхiсти x
зBиIсгIи iдeaлiзyвaти бeзвлa.ц,.ця, i iх oбypювaлo, Щo Hестop Мaх-
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нo FIе Дyxe paхyBaBся iз дрlкoю сeкpетapiary aнapxlсTсьКot фУ-
пи i влЬзив y всi дpiбницi' Деякi aнapxiсти бyли пpoти тaкoi
<yзypпaцii BлaДи> в Гуляй.Пoлi. Мaслa y вoгoнЬ пiд,чивa,тa вi-
.цoмa нa Пiвднi Укpaiни aнapхiсткa Мapyся Hикифopoвal, KoT-

poззбpoiти тaм бaтальйoни Пpeoбpa)кенсЬKoгo пoЛ}ry тa зaxo-
пити цейхгayз зi збpoею. Cпpaвy бyлo здiйснrнo' coЛ.цaTи сaМo-
демoбiлiзyвaЛИcЯ, кiлькox oфiuepiв Mapyся poзстpiлялa влaс-
нopr{нo. Мaхнoвцi тaKиМ чиFloM зaвoлoД.iли TисяЧеЮ гвинтiBoк,
Щo ДoдtЦo iм зщвалoстi.

Heзaбapoм Hестop Мaхнo тa Мapуся Hиtс,tфopoвa пoДirли-
ся дo пoвiioвoгo oлeксaндpiBсЬKa з МеToю вI1ЛиHyги нa мiсце-
вy paДУ, Якa Пpo.цots)О/Bа"лa пLцТpиМyBaTи TимчaсoвиIr уpЩ i
пЬфo,сyва.,ra ГyляйпiльськiЙ paдi всiмa смеpтними гpiхaм и. T pи

днi вoни BисTyпaJIи нa мiтингax пepeд poбiтниKaми Ta сoЛ.цaTa-
ми в oлексarшpiвськy' KpитиКyЮчи мiсuевy paДy Тa BиMaгaючи
Тi пеpeвибopiв, пpи цЬoму гoстi з Гyляй-Пoля здoбyли неoбхiд.
нy пlдTpиMlry.. 

ПiсЛЯ тoio як Maхнo пoBepнyBся в Гуляй-Пoлe, .цo селa.цi-
йшrлa звiсткa, щo Мapyсю зaaprшToBaнo в oлeксaн.цpiвськy пoвi.
ToBиМ кoмiсapoм Мйoм Зa сaМoчинний збip кoнщиб1цiй з мiс-
uевoi бypxyaзii. Miхнo ше й пpигpoЗив' Щo зa }IeПoKopy Мoxе
poзiгнaй ГyrшйпiльсьIry paДy. Maхнo виpiurив здiйсн.ити вiй-
Ъькoвий пoiи нa oлексarшpiBсЬК з Метoю звiльнити Mapyсю.
fuiе щaпилoоя нeпеpедбaчrнe. Гвинтiвки, здoбyп в opiхoвi, були
poзiбpaнi ryляйпiльцями, бiльшriсть iз якиx не пoбaxaли з.цaвaти
ж paлi, як i не пoбaха,rи BзяTи у{aсTЬ y цЬoМу пoхoДi..[oвeлooя
Miхнoвi з aнapxiстaми oбeззбpoiти Пoнад сoтню oднoсельцiв, a

дeяIс{x нaвiть зaapе[rryBaTи. Haстyпнoгo дня(25 xoBTIlяI l917-гo)
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булo oгoлorшeнo дoбpoвiльний зaпис дo aнapхiстськoi <..Чopнoi
гвapдii> Гyляй-Пoля.

Bсьoгo дo <.Чopнoi гвapдii> зaлиcasтoся 60 voлoвiк, кoтpi й
пpибули нa задiзничнy стaнцiю.ц,Ля ПoхoДy нa oлексaн.цpiвськ.
Aлe в цеЙ чaс сTzUIo вiдoмo, щo y Петpoгpaдi вцбyвся бiльrцo-
вицький пеpeBopoT i шo Мapyся Hикифopoвa звiльненa Ha ви-
мo.ry poбiтникiв, кoтpi oгoЛoсили стpaйк i вийruли 3 гaсЛaМи
пoBzUIeн.ня,Tимчaсoвoгo ypЯДy тa мiсцrвoi pa.ци. сaМa Mapyся
oTpиМаJIa 200 тисяч pyблiв вiд vepвoнoгo KoмarЦyBaння в oсoбi
B. Aнтoнoвa-oвсiснкa - <(нa peвoлюцiю>.

Hезaбapoм вЙбyлися пеpевибopи oлексaндpiвськoi pa.Ци.
Зaмiсть блoкy менrшoвикiв тa есеpiв дo BJIaди пpийuroв блoк
лiвих eсеpiв, бiльшroвикiв тa aнapхiстiв. Hoвa pa.цa зaявиJIa Пpo
сBo€ неBтpуraнFI,I y спpaви peвoлюцiйнoi ГyляйпiлЬсЬКoi <Фeс-
пyбдiки>.

Пpoтягoм лисToПaДa Ta гpyДн'I 1917-гo Hестop Мaхнo змiц-
нЮBaв сBoЮ вЛa.цy в ГyляЙ-Пoлi, здiйснююvи aнapхiстськi eкс-
ПеpименTи тa змiцнююvи фiнaнсoвe стaнoBиЩe свoei <peспуб-
лirоl> кoнщибyцiями з бypxyaзii тa пoмirцикiв. .Kaтеpинослaвськi
aнapхiсти <<пo стapiй пaМ'яTi'> Пo.цapyBaJlи ryляйпiльцям кiлькa
яЩикiв з гвинтiвкaми тa нaбoями.

Toдi x, y листoпaдi_гPУднi I9|7 -ro в Укpaiнi вiдбyвся pяд
пo.цiй, кoщi визнaчили i] внyгpiruне сTaнoBищe. B peзyльтaтi
пeprМoги пoBсT:UIих пoлкiв l{eнтpальнoi Pади нaд чaстинaми,
вipними Tимчaсoвoмy ypядoвi, IJентpальнa Pадa пpoгoлocwn
себe вищoю i е.цинoю BлaдoЮ в Укpaiнi, пpийнявrши 7 лиcтoлa-
дa I9|7 -ro III Унiвеpсал'

oднaк бiльrцoвики вiДчyли сeбе в Укpaiнi oбдiленими ыIa-
дoю. CпиpaючисЬ нa кiлькa paД, B якиx вoни мaЛи знaчнe Пpeд-
стaBI{ицTBo' бiльrшoвики poзгop}ryЛи Bopo)Кy тa бpеxливy пpoПa-
гarЦy пpoTи I{енщальнoiPaДи, ЗBинyBaчyЮчи ii в чoМy зaBгoДнo.
Hapодoвi.tI.oBoдиJIи' щo yкpaiнськиЙУpядy Kиrвi, який, дo pеvi,
сКJIaдaBся iз сoцiалiстiв, e <<бypхyaзниМ' пoмiщицькиМ, кyp-
КyлЬсЬKиМ, кoнTppeBoлЮцiйним>>. Бiльrпoriики нe oбмexилися
пpoпaгaHдoЮ' a пoч€UIи пiдpивнi дii тa бopoтьбy з .цoпoмoгoю
oзбpoeниx зaгoнiв Чеpвoнoi гвapдii тa сoл.цaтiв-фpoнтoвикiв.
Пpoгoлorшeння Укpaiнськoi Hapoднoi Pесгryблiки ще бiльtше зa-
гoсTpилo с}ТIepечKи мix бiльшloBиKaМи тa <.yкpaiнсьKиМи сепa-
paTистaми)>. У гpyднi 1917 poкy в Укpaiнy з теpитopii Poсii вдep-
лaся Чepвoнa apмiя КoмaндyBaЧa Aнтoнoвa-oвсiснкa.

Cкaсyвaння пpивaтнoi в,пaснoстi пoмiщикiв нa зeМлю' зa-
кpiплeння пpaв I|'иpoKoгo мiсцeвoto сaMoBpядyBaння' lIIиpoKa
пoлiтичнa aмнiстiя, Пpoгoлoшeння нaцioналЬHo-пеpсoнальнoi
aвтoнoмii, спpaвxнiй .цeМoKpaTизм III Унiвepсалy L{eнтpальнoiсarЦpiвськa мiльЙoн pфлiв.
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Pа'ци мoгли сTaTи oсI{oBoю спiвpoбiтницTBa ГyляйпiльсьKoi <<peс-
пyблiки> з Kиeвoм. oднaк цЬoгo нe сTzl,'Ioся' i .ц.oвoдиться лиrше
гaдaти нoмy? Hестaчa iнфopмauii? Henpoдумaнi дii aдмiнiстpa.
цii Центpaльнoi Paди нa мiсцяx? Бiльшroвицькa пpoпaгarцa?
Hепpимиpeннiсть Ta ДoгMaтизм анapхiстiв-тeopeтикiв? Haпeв-
нo BпЛинyв i тoЙ стaн пoBнoгo хaoсy тa aнapxii y сфеpi yгrpaB-
лiнrrя тa гoсПoДapсTBa' щo ПaнyBaв тoДi в Укpaiнi.

Пiвдень Укpaiни бр apенoю <.бpoyнiвськoтo p)ory> piзнoмa-
нiтних cуIЛ - бiльшoвикiв, меншoвикiв, лiвих есеpiв' aнapхiс-
тiв, бyrцiвцiв, пapтiй l{eнщальнoi Pади, кopнiлoвцiв Тa .цo}tсЬKI,D(
кoзакiв. У цьoмy виpi l{ентpaльнa Pa.цa не ЗМoглa yгBеpдиTися y
спpaвi Кo}ITpoЛЮ нaд втiленняМ y )киТTя влaснoi пoлiтики, Щo
сaбoтyвалaся Bopo)o,IМи неyщaiнськиМИ сИЛa|\1И, oсoбливo в пiв-
.ценниx пpoМислoBих цrнTpaх, .цe .цoл,I щpaiнськoгo нaсeЛення
сKJIaдаJIa 20 -з0 Fo ( Kaтеpинoслaв, М и кoЛ aiв, oдесa). Пpoлетap -
ський ryбеpнський цrнTp Kaтepинoслaв нe пoдiляв щpaihськoi
нaцioнальнoi iдеi i пpaКтич}ro iгнopрaв pirшeння Цeнтpy.

У гpyднi 1917 poкy нa чoлi Kaтеpинoслaвськoi paДи сToяB
aнapxiст-синдикалiст Гpiнбayм, кoтpиЙ фaктиvнo бyв iгpaш-
KoЮ B,pyкaх лiвих есеpiв тa бiльtпoвикiв. !o Kaтеpинoслaвa
пpибyлo бaгaтo мaтpoсiв Kpoнrштaдтa тa Cевaстoпoля, кoтpi
всiлякo пiдt lттoвхyвzlли нacrЛенI{я .цo висTyПy ПpoTи [.[eнтpаль-
нoi Paди. Koнфлiкт мix мiсцевoЮ paдoЮ тa a.цмiнiстpaцiею
I{ентpальнo\ Paди в Kaтepинoслaвi poзв'язaBся в кiнцi гpyдня
1917 poкy збpoйним зaкoЛoToМ нa KopисTЬ мiсцевoi paди тa
бiльtшoвикiв.

B oлeксaндpiвськy _ знaчнoмy зaлiзниvнoмy вyзлi, який
зв'язрaв УкpaiнськиЙ фpoнт з [oнoм, пoдii poзгopTaлИсЯ Зa
yчaсTЮ сил, якi пitпли зa Kopнiлoвим тa Kaле.цiним. 19 гpyДня
l917-гo oTaМaн Biйськa Дoнськoгo Kаледiн вi/щaв нaкaз 14-ти
КoзaЧиM еШIeЛoнaМ pУхaTИcЯ vеpез oлексaндpiвськ нa.Цoн, щoб
.цoпoМoгги ПoBсTaнню ПpoTи бiльпloвикiв. BiйськoвиЙ w"д зa
згoДoю I{eнщaльнoi Paди нaKaзaв кoзaKaм, кoщi пpoxoдиJlи чe-
peз oлексaндpiвськ, змiнюючи oДнi o.цHих, зzLхиЩaTи мiстo тa
зшliзничний мiст vеpез !нiпpo вiд <poзбiйницЬКих бaнд'>.

Гуляйпiльськi peвoлюцioHеpи з BeлиKиМи TpyДнoщaМи opi-
rIffУъaJIИcЯ y цiй склa.цнiй ситyaцii. Boни вlДcилaли гiнцiв дo
Kисвa, Kaтepинoслaвa, oдeси для з'ясрaння сTaнoBищa y Кpa-
iнi. Heзaбapbм з'.t.зд y Гуляй-Пoлi пpийняв peзo.riюцiю пpo збpoй-
нy бopoтьбy ПpoTи I{eнщальнoi Paди, вiйськoвi чaстини якoi
КoнтpoлЮBiUIи oлексarЦpiвськ. Булo виpitшенo poззбpoiти кo-
зaкiв, кoщi йшrли нa floн дo Kа.тleдiнa. Ha пoнaткy сiнrrя 19l8 po-
кy кеpiвник Чеpвoнoi гвapлii oлексaгщpiвськa БoгДaнoв oгo-
Лoсив пoBсTaння пpoти l{eнтpaльнoi paДи, зaКлиКaвПJи нa

.цoПoмory aнapхiстськi зaгoни Hrстopa Maxнa тa Mapyсi Hики-
фopoвoi.

4 ciчllя l9l8 poк:y зaгiн Мaхнa (близькo 250 чoлoвiк) пpибyв
.цo oлексaндpiвськa, стiльки x бoйoвикiв бyлo в зaгoнi Мapyсi.
Бyлo ствopeнo пoвiтoвий peвкoм, кyли кpiм бiльlшoвикiв тa лi-
вих есеpiв рiйшли aнapхiсти: М. Hикифopoвa (тoвapиlrI гoЛo'
ви), Яlлa Пopтoвий тa H. Maxнo. Мaхнo бyв нaпpaвлений як
гoЛoвa кoмiсii .цo чepBol{иx ЧaiTин, Щo пpибyли з Poсii для
пoвалeння УHР.

Гyшйпiльськi aнapхiсти зyмiли poзaгiryвaти пoлк гeopгiiв-
сЬкиx КaB.UIеpiв нa KopисTЬ oлeксaндpiвськoi pa'ци Тa зaЙняли
пoзицiТ нa Kiчкaськoмy Мoстy uepез !нiпpo. ЗyпиняюЧи еlllе-
Лot{и з кoЗaKaМи' мaхнoвцi poззбpoювa,ти ix. Pядoвi кoзaки y
пеpeвaхнiй бiльrпoстi не бaxали сTaBaTи .цo бoю <<зi свoiми> i
ЗДaBaJIИ збpoю. oфiцеpи ж' нaвпaKи , ЧИlIvIлуI oпip, зa Щo a}rap-
xiсти скида.ltи lx з мoсту в !нiпpo.

7-|4ciчня 19l8.гo мaxнoвцi бpaли y{aсTЬ y бoях зa oлек-
сarцpiвськ. o.цнoчaснo Мaхнa бyлo пpизнaчeнo гoЛoBoю комi-
сii з poзвaнT:D(ення oлексarцpiвськoi в,язницi. Haслiдкoм po-
бoти Мaxнa У цiй спpaвi булo тe, щo бaгaтo кpимiнa,rьниx
злoчинцiв бyлo звiльнеHo, a кoлишнi ПpoвoKaтopи тa oхopoнЦi
бyли зaмopДoвaнi.

Чepeз кiлькa днiв Maxнo вийшroв зi сшaдy oлексaгцpiв-
сЬкoгo pеBКol,Iy з мipкрaнь несyпliснoстi йoгo iдeoлoгiнниx aнap-
хiстських пoглядiв з дiяльнiстю pеBКoMУ. Ha чoлi сBoгo зaгoнy
з BeЛиКиМи тpoфеями вiн пoвеpцyвся дo Гyляй-Пoля.

Мapyоя Hикифopoвa тrХ не.цoBгo зzlllиlll€шaся чЛенoМ oлек-
сarцpiвськoгo pеBКoМy. Caмoчиннi кoнтpибyцii з мiсцeвoi бyp-
xyaзii тa зaкJIиIоt.цo зниЦенFIя yсTaнoв деpжaвнoi BJIa.ци пpизве.
Ли.цo Toгo' Щo Boнa бyлa yсyнщa З prвKoМy. Пiсля цьoгo Mapyся
зi свo.lм зaгoHoIt,I налетiлa Ha paДy Ta зaapeшTyвалa iТ гoлoвy, стa-
вrши фaкги.rнo гoспoДapкoю мiстa. З тpyднoщaми ЦеЙ кoнфлiкт
B.цaJIoся влa.цнaTи' i зaгiн Mapyсi ПoДaвся дo Kpимy.

У сiчнi-лютoмy 19l8 poкy Гyляйпiльськa BoЛoсTЬ зzUIиПIa-
лaся HезiUIеЖнoю вiд бyдь-яких цeнTpaлЬних влaстей. Бiльrшo-
вики, кoтpi ЛиIIIе нa ПoчaTКy ЛЮToгo зaкpiпилися в Укpaiнi,
зaKpиBaпи oчi нa ry;rяйпiльськy сaмoстiйнiсть. IJе ПoяснЮBЕlJIo-
cЯ TуI|i' щo бiльtпoвиKи не NIшIИ сИЛ пpoTисToяTи yкpaТнським
пapтiям i нaмaгшlЙсЯ oлepTИcЯ нa opгaнiзaцii poсiйських лiвих
eсepiв тa aнapхiстiв, тoмy cBaptШИсЯ з Maхнoм y цeй чaс iм
бyлo нi .цo чoгo. Taк, в yсiй Гyirяйпiльськiй вoлoстi не бyло
)кoднoгo. бiльп.Ioвицькoгo oсepe.цKy' нe бyлo xo.цнoi сили, дкa б
МoгЛа Пpo-гистoяТи aнapxicтaм. !o тoгo x лiвi eсepи Ta МaKси-
малiсти Гyляй-Пorrя пiдщимyва.lIи пoлiтику Maxнa.
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Згo.цoм Мaхнo сTaB oчoЛЮBaти Гyляйпiльський pqBKoм, a гo-
ЛoBolo pa.ци сTaB aнapxiст Левкo Kopoстильoв (Хrцaй). Гyляй-
пiльсьKий pеBкoМ мoбiлiзрaв uЧoprry гвapдiю> нa <6opoтьбy пpo-
ти пoлiтичн|lх cvtЛ>>. Б1ъ poззбpoeниit 48-iт IToЛK, щo пpoяBJIяB
симпaтii.Цo Центpальнoi Paди, poзiгнaнo Coюз фpoнтoвикiв Гy-
ляЙ-Пoля, кoщi нaмaгaJlИcЯ cTaTИ в oпoзищiю дo Мaхнa, бyли
лiквiдoвaнi TaKo)K yкpaшrськi opгaнiзaцii, щo пiдщимали I{ент-
paльнy Paдy. Хapaкгеpнo' щo ryrшйпiльськi aнapxiсти ПpaгнyЛи
poзв'язaти тepop ПpoTи пpиxильникiв I{енщшlьнoi Paди i нaвiть
вбили пpaПopщиKa-yкpaiнця. oднaк Мaхнo зaбopoнив пoдiбнi
дii, нaкaзaвши Пpипинити Tеpop пpoTи сoцiалiстiв.

нoмiчнoгo xaoсy Ta цopyllIення зBичних гocпo.цapсЬKцх зB'яЗ-.
кiв Мaхнo висyнyB iдею вiльнoгo нarypzulЬнoгo Toвapooбмiнy
мix poбiтникaМи Ta сrЛянaМи. TaK, емiсapи з Гуляй.Пoля
мiняли Baгoни З пpoдoBoЛьсTBoМ нa мaнyфaкгypy в Мoсквi,
Kaтеpинoслaвi, oлексarщpiвсьKy' Aлe бiльlпoвицькi кoмiсapи
зaTpиMyBzUIи Baгo}tи з мaнyфaкгypoю тa вiдгaнялиiх.цo oлек-
сaндpiвськa. Пpямий тoвapоoбмiн сеЛa з мipтoм бeз пoсеpе.Ц-
никa фaктиннo бyв зaбopoнений мiсьlсдми paдaМи. Бiльilтo-
B|4KL4 ЗaЯBЛяIlи' Щo дЛя ПoсTaчaння iснyюTЬ Деpжaв}Ii npoд-
opгa}rи.

Лише пiсля тoгo, як Мaxнo ПpигpoзиB, щo з Гyляй-Пoля нa
oлeксaндpiBсЬк Bиpylшaть 2тиcячi oзбpoених сеJUlн' щoб вiд'-
бити вaгoни, oлексaн.цpiвсЬKa paдa пoвrpнyлa мaнyфaКtypy.
Mqскoвськi poбiтники oбмiняли y мaхнoвцiв свoю пpoдyкцilo
на збhоr<я. Пpoжaвпrи тиcячi кiлoмeтpiв, пo.цoЛaBп]и безлiч
пеpеlш KoД' мaхн oвськi емiсapи пpи гHiUlи .I]'o.IloМy .п,eкiлькa вaгo-
нiв пpoмислoвих тoвapiв.

8 лютoгo 1918 poкy pa.цянсЬКa владa булa BсTaI{oBЛенa y Kи-
свi, a в сеpединi ЛюToгo -,i в деяких iнrпих paйoнaх Пpaвo-
беpе>lокя. oднaк pке 19 ЛIoToгo нiмецькi Ta aвстpo-yгopськi ди-
вiзii, зa згo.цoю з I-{eнщальнoю Pа'цoю' пoчuUIи нaсTyП y глиб
Укpaiни. Зaгальнa чисeльнiсть вiйськ, щo нaсTyпzulи' сTaнo-
вилa 450 тио. oсiб. Тaк звaний paдднcькиЙ рял Укpaiни не
мaB )Koдниx шaнсiв пpoтидiяти нaстyпy i нa пovaткy беpезttя
1918-гo пepеtхaв .цo Пoлтaви, пoтiм - дo. KaтepиЦoсЛaBa' a B
липнi - oсTaтoчнo зHиK' як i,сaмa Ta BЛaДa' якa бyлa ним
Krpoвa[Ia. Мoскoвський PaднapкoМ yKJIaв y беpeзнi 1918-гo в
Бpeст-ЛитoBсЬКy миpний дoгoвip з цeнTpаJlЬниМи .ц,еp)KaBaМи'

пoгoДиBlIIисЬ нa aBсTpo-нiмецькy oк}тlaЦiю зaхiдниx ЗеMеЛЬ pес-
пyблiки, ЗoKpеМa Укpaiни.

Poзпoчинaю.rи вiйнy пpoTи УHP, Ленiн i TpoЦький пoяс-
нIoBzuIи Це iнтеpнaцioнaльним oбoв'язкoм Д'otloМotи TpyДяЩиM
Укpaiни y бopoтьбi ПpoTи <бypхyaзнoi> I{ентpальнoi Paди. Tе-
пеp, КoЛи BИHиKЛa зaГpoзa iхнiй влaдi, BoHи МИTTсвo пpo тoЙ
oбoв'язoк зaбyли. Укpaiнський paдянськиil уpяд зyмiв змoбiлi-
ЗyBaти нa бopoтьбy з iнтеpвентaМи тiЛЬKи близькo 20тиcячб1Й-
цiв, тpетинy яКих сTаHoBиJIи ЗaГoни, oчoлювaнi aнapхiстaми тa
лiвими eсеpaМи.

B Укpaiнi в цей v4с ПpoTи iнтеpвентiв дiяли aнapхiстськi
зaгoни пiд кoмarцбю бpaтiв Xeлезнякoвих, 'Bшtентинoвa, Aкеp-
мaнa, Bopoнoвa, Чеpедrrякa, Moкpoyсoвa' Пopyбaевa, Pомaнo-
вa, Жeлябoвa, .{eвiцькoгo, Hикифopoвoi, Maхнa, Kaсiсiмoвa,
зaгiн iмeнi Бaкyнiнa, зaгoни KaTepинoсЛaBсьKиx Ta o.цeсЬKих
теpopистiв, зaгiн Carui-Петpa. Bсьoгo, зa пiдpaхyнKaми aBTopa'
y цих зaгoнax пеpебyвaлo Дo 3 тисяч oсiб. Maxнo тa ryляйпiль-
ськi aнapхiсти, кoтpi ще в 1917 poцi стoяли нa oбopонних Пo-
зицiях, He Bиз}IaBaЛи жoД}lиx yГoД з нiмецьким iмпеpiалiзмoм.

!o 20 беpезнi l918-гo aвсщo-нiмецькi вiйськa зaЙняли ОДe-
сy, Хepсoн, Mикoлaiв, Чepнiгiв, Бaxмaч. Лиruе в Kaтеpинo-
слaвськiй, Taвpiйськiй тa Хapкiвськiй ryбepнiях ще не гoсIIo-
.цapюBа,'Iи aвстpo-нiмeцькi сили. [еякi кepiвники Taвpiйськoi
тa fioнецькo-Kpивopiзькoi pеспyблiк спo.цiва-llися' tцo txнiй <сy-
веpеЦiтет,> ДaсTЬ мox;Iивiсть yниKrr}'Tи фaтальнoгo зiткнення
з BopoгoМ. oднaк пoвiльне ПpoсyBaHHJl нiмцiв Ha цeнТpzl,TЬ-
них.цiлянкax булo нaслiдКoМ TaKTиКи' poзpaxoBaнoi нa флaн.
гoвi yдapи, нa ofoчeнrrя чrpBorrиx ЧaсTин тa ПеprшKo.ЩKеЕlня
BиBoзy мaтepiальниx цiннoстeй з Укpaiни. 5 квiтня 1918-го
нiмецькi чaсTи}Iи пiдiйrпли дo Хapкoвa i vepез Двa Днi зaЙня-
Ли мiстo, poзгop}ryBlllи нaсTyп нa [oнбaс. B сеpединi квiтня
нiмцi пiдiйптли дo ПepeKoПy Ta Мелiтoпoля. Kaтеpинoслaв бр
oЦrлoвaний 3 квiтня 1918-гo. [вa лнi ПrpеД TиM y мiстi гoс_
пo.цapюBaли al{apхiстсЬКi зaгoни' кoтpi зaйняЛи йoгo пiс.пя втечi
Чepвoних:

Ha пovaткy rвiтня 1918 poкy ryляйпiльськi aнapхiсти гory_
BaJП4cЯ дo мaйбyгнiх бoiв. Ha стaнцii Пoлoги Мaхнo oTpиМaB
вiд нaчaльникa пiв.ценних paдянсЬКиx pеЗеpBних вiйськ бiль-
IlIoBиKa o. Бeленкeвичa 3 тиcячi гвинтiвoк, 11 вaгoнiв нaбoiв
тa 6 гapмaт. Biкгop Бiлaш згa.цyBaв: <.Пiдйoм нaсТpoЮ в Гyляй.
Пoлi бр незвичaйний. BiД Мzlлoгo Дo стapoгo ПoЧ:L'Iи oзбpoю-
BaTvIcЯ Ta ГoTyBaTи нaBKoЛo сeлa шraнцi, щoб ..Зaхищaти свoбo.
дy'''>. Бeлeнкeвlrч тo.цi зa}tsa:l(иB: "ГУляЙ-Пoле - це )K маленьIоrй
vepвoний Петpoгpaд!'>.
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Дo ГyляйпiлЬсьKoгo пoлКy сaмooбopoни' щo BxoДиB дo 2-\
peвoлюцiйнoi apмii peзеpвнoi гpyПи pa.ц,яHських вiйськ, дoбpo-
вiльнo згoЛoсилися TИсЯчaчoлoвiк (зa свiдченнями B. Бiлaпra -
5 тисяч нoлoвiк), пrpеBzDKнo ветеpaнiв.фpoнтoвикiв. Пoлк склa-
дaвся з 6 poт, y кoxiчiй пo 150-160 бiйцiв, тa кiннoгo зaгoнy y
200 rшaбель. Пoлк пoвинен бр зaЙняти oбopoнy нa фpoнтi вiл
ст. Чaгl.rlине дo ст. Пoлoги.

KoмarциpoМ пoЛKy бyлo oбpанo Koлиlllt{ьoгo oфiцеpa Aпoл-
лoнa Boлoxa, Мaxнo стaB }IaЧaJIЬниKoМ пrтaбy пoлIry. II{е кiль-
кa сoтrнЬ бyлo vepвoнoгвapлiйuiв-aнapxiстiв, пеpeBa)<нo юнa-
кiв, кoщi не вмiли вoлoДiти збpoею i не знaш,r вiйськoвoi сПpaBи.
Зaте вигляД чеpBo}roapМiйцiв <...бр стpaшний тa сyвopий: кy-
леметнi сщivки з нaбoями нa IUIеЧaх' зa Пoясaми стиpчiUIи Пo
дBa peвoЛЬBepи, були нaчeгшенi pуlнi гpaнaти, i з xElJIяB BигJIя-
.цzlли чrчel{ськi кинД>кaли...>> B кiнцeвoмy пiлорlкy бyлo opгa-
нiзoвaнo <.Biльний ryляйпiльськиЙ 6aтытьЙoн aнapхiстiв> y склa.цi
близькo тиcячi.цoбpoвoльцiв.

Tим чaсом y Гyляй-Пoлi мix aнapxiстaми тa yкpaiнськими
сoцiа.lIiстaми i <.пpoсвiтянaМи)>' кoтpi мали знaчний BIIлиB y Bo-
лoстi, poзпoчaвся TpиBaJIий кoнфлiкг. oчoлювали yкpaiнськиx
сoцiaлiстiв чoTиpи ПpaпopщиKи: $oлoх, Ceменютa-Pябкo, Boл-
кoв, Пpихo.цькo. Bнaслшoк кoнфhiкгy aнapxiстaми бyло вбитo
ПpaПopЩиKa Cемeнroтy-Pябкa. I{ей aкг Tеpopy oсTaToЧнo ПoсBa-
pиB aFlapхrств тa yKparнсЬKиx сoцraлlсflB r наДoBгo BlдlryчиB aнap-
хiстiв Гyляй-Пoля вiд спpийцяття yкpaiнськoгo pyхy.

Ha пoчаткy липня l 9 1 8 -гo нiмецькo-aвсщйське вiйськo oпи-.
H14лocЯ пoблизy Гyляй-Пoля, вiйськoм iнтеpвентiв бyли зaхoп-
ленi MелiтoпoЛЬ Ta oлексarцpiвськ. Heзaбapoм Мaxнo тa Белeн-
КeвLIч пo.цiulvlcЯHaстaнцiro Boлнoвaхyдo rптaбy П. B. €гopoвa _
КoМaндyвaчa Пеpпroi Укpaiнськoi Чepвoнoi apмii _,зa вкaзiвкa-
Ми з пpиBo.цy oбopoни' B цeй нaс y сaМo]vfy Гуляй-Пoлi пoчzlJlи-
ся зaBopyxeнrrя. БiльrшiсТЬ селяH poзyшtiли, Щo Bopoгa He Зyпи- .
нити, i poзpaхoByBa;lи вiдвepнyги KpoBoПpoЛиTTя. Koлиrшнiй
ПpaпopщиK, KoМaндиp бaтapеi есеp B. IПapoвськиЙзaяьив aнap-
xiстaм, щo фpoнтoвики з ГуляЙпiльськoгo ПoлKy IIлaнyIoTЬ poз-
гpoМиTи rптaб aнapхiстiв тa всiх rx poзстpiляти, Щoб нe бpaти
yvaстi в бoях пpoти нiмцiв. Maхнoвi тa кiлькoм aнapxiстaм yДa-
Лoся виpBaTиcя з ГуляЙ-Пo.пя Ta вTеKти .цo Boлнoвaxи.
. 15 квiтня Гyлrяйпiльський пoлк вiдмoвився iти нa фpoнт.
16 юiтrrя зaKoлoT}IиKи нa чoлi з мiсцeвими oфiцepaми poззбpoши
aнapxiстiв з .цoпoмoгoю eвpeйськoi poти ГyляйпiльсьKoгo пoл-
кy. Co;шaти ПoлKy сaмooбopoни виpittlили Bистyпити зa Пoвнy
пiдтpимкy !енщaльнoi Paди' Лeвкo IIIнaйдеp _ Кoмaндиp €B-
pейськoi poти i кoлиrшнiй член aнapхiстськoi гpyпи - Bи.цaв

нaKаз пpo apeшIти сiльських aнapхiстiв i oчoлив poзГpoМ штaбy
Гyляйпiльськoi aнapхiстськoi гpупи. Haстyпнoгo дня .цo Гy.шй-
Пoля рiйшlrи чaстиFlи aBсTpo-yгopсьkогo вйськa тa зaгoни apмii
УHP.3aкoлoTниKи BИДaЛI4 пpибульцям BесЬ apсrнaJl }eлa Й
opгaнiзyвaли сBяTКoвy зyстpi.r нaсТyПaЮчим. Aле .repвoний бpo-
нeпoTяг гpyПи Бeлeнкевичa <(Пpoпoлoв> Гуляй-ПoЛr гapМaT-
ниМ BoгнrМ.

Maxно з 80 кiннoтllиKaМи тa HикифopoBa з 250 кiннoтни-
кaми (y квiтнi l918-гo Мapyся - KoМaнllиp .tеpвoнoi кiннoти
Хеpсoнськoi тa Taвpiйськoi ryбepнiй), oстеpiгaючисЬ, щo poз-
збpoенi aнapхiсти бyдщь poзсщiлянi, виpitшили, зiбpaвrпи лю-
.цей, з.цiйснити нeвЦюIaдниЙ нaПa,ц нa Гyляй-Пoлe. o.цнaк зa
кiлькa гo.цин Дo пpихoДy в Гyляй-Пoле нiмцiв евpeйськa poтa,
кoтpa бyлa дo цьoгo нa бoцi вeтеpaнiв-фporпoвикiв, звiльнилa
зaapеЦIтoвaних aнapхiстiв, бiльшiсть iз ниx BTекJIи.цo Boлнoвa-
NИ, Дe пepебyвaв Maхнo.

У кiнцi квiтня 1918 poкy aвстpo-нiмeцькi вiйськa зaЙняли
фaкгиvнo Bсю тepиTopiю Укpaiни, липre бiля Kop.цoi{у з Biйсь-
кoм !oнським з.lли[IaBся нeвеликий paйoн BKJIючHo з Тaгaн-
poгoМ' кoщий фopмальнo Bхo.Ц,иB тo,цi дo скЛaДУ Укpaiни. Caмe

гPaдi тa poзсщiлi тaмтerшнiх poбiтникiв''
Тaгaнpoзькi, oдeськi, кaтepинoсЛaвськi, ryляйпiльськi aнap-

xiсти, a TaKox.цеякi сoл.цaтськi кoмiтeти чеpBoних зaгoнiв пo.
cTaBvлIИ Bимoгy пeprД бiльшroвикaми негaйнo звiльнити Мapy-
сю. Cyд, яютй вiлбyвся нeзaбapoм' BипpaB.цaв ii. Знavнy poлЬ y
цьoМy вiлiгpaлo зaстyпництBo Koмaн.цyвaua yкpaiнсЬKих pa-
.ц'tноЬКиx вiйськ B. Aнтoнoвa-oвсieнкa, кoтpий зaПpoпo}IyBaв
вiдпpaвити aнapxiотоькомy зaгoнoвi збpoю Ta пoBrpнyги Йoгo
нa фpoнт, a Mapyсю звiльнити. Пiсля звiльненrrя Hикифopoвa
p:utoМ з Maхнoм BисTyпилa }Ia .цeяKих TaгaнpoзЬKиx зaвoдax'

l Зaгiн Мapyсi y беpезнi l9l8 poкy, oпиниBII.tись y, €лlсaветгpa.Цi, свoiми
дiями спpoвoкрaв пoвстaн}Iя мiсцевих меrшкaнцiв пpoTи Bпaди aнapxiстiв тa
бiльrцoвикiв. Пiзнiurе, y vеpвнi 1918 poкy Мapycя бyлa зaapештoBaнa зa пеpе-
Bищrння влaди, зa сyг}rчKи ii зaгoнiв з paдянсЬкoю вJIaцoю в lapиuинi (нинi
BoлtoгpаJI) тa Capaтoвi. Tpи мiсяui вiдбyлa в Бyп,rpськiй n]язниui i знoвy бyлa
вiдгтyIцёнa нa пop1тс,r Arпрнoвa-oвсiенкa тa чtенa BЦBK PPФCP aнаpxiста A. Kа-
pеJIlнa.
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зaIоIиKaюЧи poбiтникiв Дo oПopу iнтepвентaм тa дo сoцiалiзaцii
виpoбништва.

У цi днi aнapхiсти з Гyляй-Пoля тa пiвдeннoгo схoДy Укpa-
iни пpoвели кoнфеpенцiю. Hе BиКlIючaючи сенсy в зaxистi Ta-
Iaнpoгa, вoни виpirшили змiнити TaKTиKy пoдальrшoi бopoтьби,
себтo зpoбиTи сTaBKy цa пoвсTaнсЬKo-ПapTиЗaнськi метo.ци бo-
poтьби. Для цьoгo тpебa бyлo пpoниKн}.ги Дo ol(yпoBaниx pa-
йoнiв i нa ПoчaToк лiтa 1918 poкy opгaнiЗyBaTи сepе.ц селян Ta
pобiтникiв TepopисTич}ri гpyпи пo 5-10 vолoвiк, з МеToю нaПa-
Дiв нa iнтepвeнтiв тa пoмiщикiв, щoб свoiми дlямитa пpoПaгal{-
.цoю пi'ЦшrтoBХyвaTи нapo.ц дo збpoйнoгo ПoBсTaн[ш. B по.цаль-
пIoMy rTЛaн}ъаJIoся сTBopе}tFIя ..BiЛЬних пOBсTaнсьKID( бaтaльйoнiв,>
пo 100-300 чoлoвiк для бйьшr мaсцrтaбних дiй. Бyлo TaKox Bи-
piпreнo ПpoTягoM TpaBrUI вiдвИaти aнapxiстськi цr}rTpи в Poсii,
щoб мoбiлiз}ъaTи ЛЮдей, кoпITи, збpoю ЗaДJUI спpaBи щpaiн-
сЬKoIo ПoBсTaнн'I.

l щaвrrя l918 poкy Taгaнpoг зaiпtялут нiмцi. Численнi пoтя-
ги Bивoзили з Taгaнpoгa нa схiд,.цo Цapицинa, тисяvi бixенцiв,
peвoлюцioнеpiв тa сoлдaтiв, сеpе.ц яких бр i Hестop Мaxнo. Ha
ПoчaTКy Tpaвня 1918_гo кapальний Зaгiн спaлив бaтькiвськy хary
Мaхнa, poзстpiляв бpaтa Heстopa - oмелянa' щo I]oBrpнyBся з
фpoнтy Tя)кKo кoнт1u<ений, без oкa. IIIyкaли i дpщoгo бpaтa
Hестopa - Caву, шo бр КoМarrдиpoМ зaгoнy <.Чopнoi гвap.Цii>.
Caвa Махнo paЗoМ з Hестopoм y квiтнi 1918_гo BoюBaB пpoти
aвсщiйцiв, a пoтiм бpaв уlaсть y кoнфepенцii aнapxiстiв y Taгaн-
poзi. Aлe пiсля кoнфеpенцii не пoжaв Дo Poсii, a ПoBrpнyвся y
pi.Цнe село. Kapaтелi пpийrпли i Дo йoгo хT||4' aJIe Caвa встиг
},TеKти гopo.цaМи. Kaти скoutи стparпний зЛoЧин - виpiзaли
фУДи xiнцi Сaви - Федopi, зaKoпzulи i] rце xивцeМ y ЗeМJIю'
riДлaлили xary Caви. Чеpeз кiлькa Днiв пiс.ltя поxopoнy свoеi
xiнки Caвa вбив ЗpaДIlИKa Митькa Cолoвйoвa, Цo oчoлювaв
кapальнi <<?KЦii>> y селi. Haсryпнoгo дня Caвa бyв зaapештoвa-
ний aвстpiйсЬКиМи BoякaMи i вiдпpaвлений .цo oлeксaндpiв-
ськoi тюpми

Toдi;с бр poзсщi.llяний пoбpaтим Hестopa - aнapхiст Myсiй
Kалениченкo, зaбитий uloмпoлaМи aнapхiст Пaвлo Kopoсти.

I Mахнo Савa (|872-1920) втiк iз в'язницi B)ке вoсrни 1918 poку. З цьoгo
vaсy вiн _ кoмarциf мaхнoвськoi apмii _ вiдпoвiдaв 3a пoстaчallня apмii. Бщ
poзсщйяний в)(е чepвoниМи в3иМкy 1920 poку.

Mамo Гpuеopiй _ щaсник iмпеpiа,riстllvнoi вiйни, пiдпpaпopщиK, у 1918 poшi
нa Koмaн'цниx пoсa.цaх у Чеpвoнiй apмii, нavtптaбy 37.i неpвoнoi бpигaди нa
УкpaiЪськoму фpoнтi y 1919 poui, з беpезня 1919 poкy - в зaгoнaх Мaхнa, з
юiтrя l9l9 poкy - пoмiчrик нaчrrrraбy y Махнa. Зaгиrцъ у бoro y веpеснi 1919 ркy
пiд Умaнню.

ЛьoB, сiМ ryляйПiлЬсЬKиx pевoЛЮцioнepiв бyли пoвiпrенi нa те-
лeгpaфних стoBпaх y центpi Гyляй-Пoля.

У |9|7_1r9I8 poкaх Maхнo, як i бiльшliсTЬ сTapиx pевoлюцio.
неpЬ, пpе.цсTaBникiв свoгo KJIaсy' бyв oxoплений peвoлюцiй-
}IиМ пiднrсeнrrям. Хви,ltя peвoлюцйнoгo енryзiaзмy винеслa йoгo
}Iaгopy зaв.цяKи йoгo opгaнiзaтopсЬKoМy Ta opaTopсЬKoMy хис-

Гyляй-Пoлe' сTBopюIочи сBoю мiсцевy сaцлoстiйнiсть, бр ви-
IстIиКoМ yкpaiнськoмy тa poсiйсьКoМy ypяДaМ.

.ГJIABA B гJIАBI

Aнapxiстп зpaзкa 1917-гo

Aнapхiсти, KoTpi дiяЛи нa Tеpeнaх неoзopoi Poсiйоькoi iм-
пеpii, хoнa й пiдтpимали Лютневy prвoлюцiю 1917 pbкy, алe
тiльки нa ПoчaTKy. Koли владa в oсoбi Tимчaсoвoгo уpя.цy пo-

. чалa змiцнЮвaтися, вo}Iи,сTzUIи BиМaгaTи IIpo,цoB)Кення prвo-
люцii П]ЛяхoN{ стBopеI{Flя безвлa.цнoгo сyспiльствa Ta негaйHoгo
пoвaJleння ypЯдy. Aнapхiстськi opгaнiзaцii, хoчa й }IrчисЛеl{нi'
бyли paлик€lпЬнo налaПIToвaнi стoсoвнo пpивaтнoi вlaснoстi'
бyp,xyaзii, дepжaBи. Уxе в тpaвнi 1917 poкy aнapxiсти Пoчztли
пiдбypювaти мaщoсiв тa сoл.цaтiв Петpqгpaдa нa збpoйний ви.
стyп. CтвopeниЙ у vеpвнi 1917 poкy aнapxiотський Biйськoвo-
pевoлюцiйний кoмiтет opгaнiзрaв спpaBy вйськoвoгo пеpoBo-
poTy пpсуги ypяДy. Cпiльнo з бiльtшoвикaми Boни сTЕlЛи гoЛoBниI\,Iи
ЬpгaнiзaтopaМи <(нeBд.uloгo Хoвтrrя>>, KoЛИ З-4 лигtня 1917-го
бiльrпoвики й aнapхiсти зyпliли BиBесTи нa вyлицi Петpoгpaлa
пiд гaслoм <.Гeть Tимчaсoвий УPяД!> сoтнi тисяч сoлдaтiв, MaTpo-
сiв, poбiтникiв.

Пiд чaс пеpeBopoтy 25-26 >кoвтня |9|7 poкy aнapхiстськi тa
мaтpoськi зaгoни' oчoлювaнi A. MoкpoyсoвиМ' o. Железня-
кoвйм, I. Хукoм, бpaли y{aстЬ y lштypмi 3имoвoгo палaцy. Дo
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скJIaДy Biйськoвo-peвoлюцiйнoгo кoмiтеry з пiДгoтoвки Ховт-
I{еBoгo Пеpевopoтy BхoдLLтIи aнapхiсти I. Блeйxмaн-Coнцев' Г. Бo-
гaцьtоrй, B. [IIaтoв, o. Яpчy* (y тoй xе чaс 53 мiсця y BPk мали
бiльшoвики).

У жoвтнi 1917-гo aнapxiсти тa бiльrпoвиKи мztли спiльнoгo
lopoгa - дepхaвy TaУpЯД' Kеpенськoгo. Caме цe iх oб'сднyваЛo.
Бiльruoвики виpirпили .виКopисTaти peвoлюцiйн иЙ зaлыт. aнap-
хiстiв, iUIe ЯK тiльки сaмi змiцнили свoс сТaнoBищe, пoчaЛи oд-
paзy )к звiльrrяти свoж недaвнix сoюзникiв з yсiх pевoлюцiйних
yсTaнoB' paД, peBKoMiв, фaбзaвкoмiв. B Укpaiнi бiльпroвики зa-
л}дraJIи aнapхiстiв-iнтеpнaцioналiстiв дo свoiх pевкoмiв, щoб тi
loTyBалц пеpевopoт ПpoTи Bлa.ци I-{ентpaльнoi Paди (в Kиевi,
o.цесi, Kaтеpинoслaвi, Хepсoнi, €лисiветгPaдi, Микoлaевi).
Aнapxiсти-кoшгyнiсти пoгoД)сyBzUIися З yчaстЮ y paдax, oбyмoв-
лЮючи' щo paди нe пoвиннi бpaти нa сeбе влaдних фyнюдiй, i
висЦ/ТIaJIи 3 кpиTиKoю.цerrтpaлЬнoi paдянськoi BJIaди t Paди Ha-
PoДниx Koмiсapiв'

сeлених пyнктiв, де iснyвали aнapхiстськi гpyпи. У цих гpyrтaх

| fllмuepod _ скopoченa нaзвa фнщaлЬнoгo Bикoн.rвuoгo кoмiтеry paди
сoлдaтсЬKих тa м;iтpoськиx депyraтiв Pрlyнськoгo фpoнтy, oдеськoгo вiйськo-
|9|9 oкpyгy тa Чopнoмopськoгo флoтy, якlth дlяв-i тpiъня |9|7 пo беpезeнь
l9l8 ркy.

не BеЛaся pеесTpaцш члeFIlв, Чеpез те B€u(Кo BсTaнoBиTи,зaгaЛЬ-
нy кiлькiсть ixнiх y.laсникiв. У piзнi пеpioди ця кiлькiстЬ Ko_
ливaлaся вiд тpьoх .цo п'яти тисяч члeнiв. З мeтoю пpoПaгaн.
ди aнapхiсти B}lДaBaли бaгaтo пеpioдиvних ви.цaнь.l Cтвopювали
aнapxiсти й збpoйнi.зaгoни пi'ц нaзвoю ..Чopнa гвapДiя>. B Ka-
теpинoслaBi нa мiсцевих.зaвo.ц,aх бyло ствopенo П'яTЬ TaKиx
зaгoнiв, якi кoнтpoлюBztлися aнapxiстськoю фeдepaцiсю (сек.
peтap B. PУлниuький).

Aнapхiсти эaKJIиKzlли IIepeTвopиTи paДИ B сщo екoнoмivнi
opгaни' лiквiдyвaвши ixне пoлiтичне знaченн'I. Boни зaсудxy-
Baли цrнтp.lJliзaтopоькy пoлiтикy бiльrшoвикiв, кoтpi пiд гaслa-
Ми .циКтaтypи пpoлетapiaтy oбмеxyBали пpaвa мiсцевих PaД тa
нaB'яЗ4,Baл|4 pilшенrш Paднapкомy. Aнapxiсти хотiли, Щoб кoх-
нa мiсцевa paДa бУЛa пoвнiстю нeзaЛe)Kнoю, сaМoBpЯДнoЮ Ta
aBтoнoмнoю, вiдкиДaючи бiльtuoвицький ПpиrrциП пoбyдoви
BлaДи згopи ДoниЗy. Чaстинa aнapхiстiв iз нaйбiльlш неПpиMи.
pенних ЗaкllиКaлa бopoтися з нoвoю бiльtпoвицьKoю вЛaдoЮ Ta
3ниЩиTи ii, пoки вoнa не змiцнiлa, .цoBoдячи' щo бiльrшoвики
сTZUIи гzulЬ]\,{oМ Ha шIJIяxy ПepмaнeнTнoгo poзBиTКy pевoЛЮцll.
Пpoгoлouryючи <(TpeTю peвoлюцiю'>, aнapхiсти Bвzlхtlли' щo Bolra
стaHе пepeхoдoм дo бeз.шepxaвниЦЬKoгo кoмyнiзмy.

Пpoте ПoBrсTи зa сoбoю щyдoвi мaси Укpaiни, вiдкидaючи
нaцioнальнy дepxaвнiсть, aнapxiсти не ЗМoгЛи. Ужe нa eмiгpa.
цii, aна.ltiзyючи пo.цii Toгo чaсy, Maхнo Писaв' Цo aнapхiсти
пiсля pевoлюцii <.'..oпиtlv;|ИсЯ y хвoстi пoдiй i чacoм МzuIo.FIе
вiдpивaлися вi'ц них зoBсiM, нe Мaючи сил пiти сaмoстiйним
ПIJIяхolvl>. Hегaтивним в aнapхiстськoмy pyсi бyлo те, шo в Укpa-
iнi aнapхiстИ oIlI4puII4ся нa здe}Iaцioнaлiзoвaнy Мaсy пepедмiсть.
oпеpтися gn <<кtЛЬT!pнi сили'> бyлo немo;спивo, бo цi вepстви
не poзyrrliли, a вiдтaк i не спpиймaли aнapхiсTсЬKих iдeй' кoтpi,
як i бiльtшoвицькi, вiдкидали TPa.цицiйнi цiннoстi: xpисTиJI}tсT-
Bo' KoнсepBaTиЗМ' деpхaвнiсть.

Ha чoлi aнapхiстських opгaнiзaцiй пiд vaо Гpoмaдянськoi
вiЙни стытlц пеpевaжнo уlaсниKи peвoлюцii 1905-1907 poкiв,
кoтpi пoвеptIУЛИсЯ iз зaслaнь тa емiгpaцii. Kiлькa десяткiв aнap-
хiстiв пpиlxzlли нaBeсHi |9|7 poкy iз сIIIA, .це Boни сTвopиJIи
Aнapхiстський сoюз poсiйських poбiтникiв. I{e бyли aнapхiсти:
o. Гopелiк, M. Koняев, П. Pибiн, М. Чepняк, C. Дибець тa iнrшi.

1 Ha пoчaткy l9l8 poкy aнapхiсти-кoмyнiсти виДaвaлитai гaзети в Укpаrнi:
<Хлеб йвoля> (Хapкiв)' <.Гoлoс анapхiстa> (oдeсa), <.Гoлoс aнapxiсто (Kaтеpи-
нoслaв). Aнapxiсти-сиrццкalicтll BЙДaBarIИ в Хapкoвi гaзеry <Paбovaя МЬIсль>,
шrapхiсти-irиивi[уыicтllви,Цaвaл,l газeти: <.Безшtaстие> (Хapкiв), <Cвoбoдa внщ-
pи нaс> (Киiв).
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Boни ствopили Оcoбливе бюpo aнapхiстiв .{oнeцькoгo бaсeйнy
(сфepoю свoгo BIIливy цi aнapхiсTи BBuDкЕuIи ПiвДень Укpaiни
вiд Днiпpa лo .(онy). У .pудni |9|7 тa ЛюToшty 1918 poкy вoни
пpoBeли кoнфеpенцii в Хapкoвi тa Kaтepинoслaвi, нa якиx ви-
pIIIIиЛи зalryчaти дo свoii гpyп мiсцeвиx poбiтникiв тa безpo-
бiтних.

У звiтi BЦPПC зaзнaч'uloся, Щo B.Цoнбaсi <<...Мaси пepебy-
BaюTЬ пiд сильниM вIIлиBoМ aнapхiстiв>>, ЗoKpeмa B paдax Ta
фaбзaвкoмaх. Aнapхiсти ЗaКлИKaлИ зaxoпиТи в Дoнбaсi eКoнo-
мivнy влaдy тa здiйснити <.aнapхiстський eKспеpиМeFIт,>. Hезa-
.щoвгo Дo .ЗaхoIUIенtUl нiмцями Юзiвки aнapхiсти всTaHoBили

TеpинoсЛaBi, HoвoмoскoBсьКy' Kaм'янськy, Mикoлaсвi. oднaк
aнapxiсти в бepезнi-квiтнi l918-гo нa кiлькa гoДиFI aбo днiв
зaxoIUIЮBiuIи Bлa.цy в Kaтepинoслaвi, Микoлaeвi, Mелiтoпoлi,
Лебединi.

. B тaкoмy oтoченнi i тaкiй aтмoсфepi iснyвалa тoдi Гyляй-
пiльськa aнapxiстськa pеспyблiкa, i iе бyлo нivoгo дивнoгo в
ToМy' щo нa ПoчaTКy 1918 poкy Mахнo мiг нe paхУBaTИcЯ з )кoд-
нoЮ цe}rTpалЬI{oЮ BJIa.цoю. Tим бiльrпе, щo o.циI{ iз opгaнiзaтo-
piв aнapхiстiв .{oнeцькoгo бaсейнy Apшинoв-Mapiн lpeдaкгop
кaTepинoслaвськoi гaзеTи <.Гoлoс aнapxiстa>) бyв дaвнiм rIpklя-
телем Maxнa.

Глава 4
IIoДoPoж Дo PAДяIIсЬKoI PoCII

(mpав eнь _ aep в ень 1 9 1 8)

З Taгaнpoгa Maхнo пo.цaвся До Poстoвa, спoдiвaючись зустpi-
Tи Taм евaкyйoвaну з Гyляй-Пoля кoМytly' в якiй малa бщи йoгo
вaгiтнa Дpy'с,{нa. Aлe в хaoсi вiдстyпy з Укpaiни знaйти гyляй-
пiльськиi кoмyнapiв бyлo немoхливo. Мaхнo зустpiв y Poстoвi

oстaннiми ДlUIМи )KитTя.цля Maхнa. Coл.цaтaм ешIrлoнy нe Bи_
сTaчaлo хapviв, i aнapxiсти, згaДаBlIIи свoi минyлi eкспpoпpia-
цii, виpiшrили BиПpaBиTи стaнoBище Зa paxyдloк мiсЦe_вих тop-
гoвцiвia ст. Tихopецькa. Maхнo тa юзiвський aнapxiст BaсluIьсв
бyли зaaperптoвaнi сoлдaтaми мiсцeвoгo peBKoМy' пoбитi, iм бyлo
oгoЛoПIeнo, Цo Boни бyдyгь poзсщiлянi зa FlеЗaКoннi peквiзи-
цij. Лиrце нaпoлегливiсть тa <(кoМiсapсЬKi,> дoкyмeнти Мaхнa
BpятyB:lJIи ж вiд pозстpiлy.

Koли rшелoн пiдiйшroв Д,o ст. KoтeльникoBе, з'ясралoся,
щo .lеpвoнi poззбpoюють yсi <пi.цoзpiЛi> чaсTи}rи, кoтpi пpи-
бyвaють з Укpaiни. Укpaiнськi peвoлюцioнrpи oдpaзy BЦчyли
Звepхнr i вopoxе стaBтIеll}Iя з бoкy <(стaplшиx бpaтiв> - poсiй-
оЬKих бiльrпoвикiв. БiльшroвиKИ сTaBI4лИcя дo <yкpaiнсЬКих To-
вapиrпiв> як.цo вiйсьKoBoпoЛoнених, кoтpi oтIИIIИЛ|4cЯ в ixньo-
Мy Пoвнoмy poзпopядxеннi.

Мaхнo згo.цoМ ПисaB: <....Пoвсюди бpеxня, нaKaзи Ta oKpи-
Kи нaчЕUIЬtIикiв, нaйвaк.lе poзПЛaчyBztлися зaгoни' сKoмIUIеK.
тoвaнi з yкpaiнськoгo еJIeМeнTy' З цими ЗaгoнaMи бiльrшoвиць-
кo-лiвoесеpiвськa влa.цa зoвсiм не пaнЬкuulaся>.

Мaхнo малo не спpoBoКyBaв стpiлянинy Пo чrpвo}Iих чaсTи-
нax, якi збиpытиcяpoззбpoiти eIIIeЛoн. Biн вистyпив нa мiтинry
бiля Цapицинa i oгoлoсиB yлЬтимaTyrl,I чеpBoHoМу кoмaндyBaн.
Hю _ пpoПyстити ruleлoни дo Bopoне;t<a' .ц,е гpyпyBaлися yк-
paiнськi paдянськi ЧacTИ:нИ' B ПpoтиBнoмy paзi, пpoПoнyBaв
Мaхнo,.цoBе.цетЬся пiЛЦaти apтoбсщiлoвi Цapицин, де бyли vеp.
вoнi. Глaвком чеpBo}Ioгo {apицинськoгo фpoнry нa'цiслaв зaгiн
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з МеToЮ poЗсTpiЛяти Maхнa <(зa безПopяДки'>. Алr нepeз бeзлад-
д,t, щo Пaн}rBiulo нaвКoЛo' нaKaз BиKoFIaний не бyв.

A oсь комarЦиp yкpaiнсьКoгo pаДянсЬКoгo зaгo}Iy лiвий eсep
Пещенкo Hе пoгo.циBся iз poззбpoенням свoсi чaсТини чеpBoHи-
Ми, Зa }TиoBaМи Бpестськoгo Миpy' яК чaсTини iнrпoi деpxaви.
Biн не пoгoДиBся зi стaryсoм бiженrц, пiд яюай ПoTpaIIJlяJIи yKpa-
iнцi. Зaгiн Пeтpенкa ЗaB'язaв бiй з vepвoними пiд I{apицинoм,
нa бoцi Пrтpенкa BисЦrlIиB TaКo)к зaгiн Mapyсi Hикифopoвoi.
Bистyп Петpенкa тoдi на.пякaB чepBoниx... зМyсив lх пoчaти пе-
pbгoвopи. Пiд чaс пеpегoвopiв Пeщeнкo бyв пцстyпнo Зaapeш-
тoвaний i згoДoм poзсщi.lяний, a йoгo зaгiн - poззбpoeний.

Мaхнo, дiзнaвшrись Пpo apelшT Пещeнкa, ПoчaB гoTyBaтися
Дo нallaДy нa TюpМy' aJIе чytKи пpo poзстpiл Петpeнкa IlpИПИ-
нили пiдготoBКy BисTyпy. Чеpез тшKДе}IЬ пiсля apeпrтy Петpeн-
Кa сиЛoЮ бyлo poззбpoенo зaгiн Мapyсi Hикифopoвoi. Tим чa-
сoм Maхнo вiд'rхaв дo !apицинa' .це нaperптi зyстpiв чltенiв
ГyляйпiльськoТ кoмyни Тa сBoю Дpг,КиHy.

Moxливiсть нoвoгo apешIry тa poзсщiлy пiдстеpiгшa Мaxнa
i в Capaтoвi, *yд" нeзaбapoм з'.iхuтиcя мalbкe всi yкpaiнськi
aнapхiсти: Мaтpoси Чopнoмopськoгo флory, oдеськi aнapхiсти-
тepopисTи' кiлькa десяткiв кpoнruтaдTсЬKих мaщoсiв, зaгiн Мa-
pyсi Hикифopoвoi - усьoгo близькo 800 бoйoвикiв.

У Capaтoвi Мaхнo вi;щiдaв ..БyДинoк Кoщrни>>' в якoмy бyли
poзTa[IoBaнi aсoцiaцiя мiсцeвrп aнapxiстiв тa нiчлilю<a Для пpибy-
Лих Дo мiстa pевoлюцioнepiв. Hестop шyI€в зyсщivi з yкparнсьlс,t-
ми aнapхiстa|\lИ' aJIe знaItпroв тaм лiдеpa сapaToBсЬKpD( aнapxiстЬ
Мaксa Aльтeнбepга. Анapxiсти з Укpaiни нa чoлi з лiдepoм oдесЬ-
ких aнapкстiB - MaTpoсoм Миrцeю oтaбopилиcя y фerшeнебель-
нoмy гoтелi <.Poссия'>, тaМ )ке виpitшив oceЛуITvIсЯ i Maхнo. ЗгoДoм
Мaxнo пеpе.iщщкaе нa oКoЛицю мiстa, y пpиBaTIry oсrлю.

Ha чaс пpибyггя Мaxrra дo Capaтoвa TaМ Пoч.UIися пoдii, нa-
звaнi згoдoм <(aнapхiсTсЬKиМ зaKoлoToМ>. УкpaiЪськi aнapxiстськi
Зaгoни ДиBoM зyмiли збеpегги збpoю в тoй uaс, KoЛи пoBсюДи y
Paдянськiй Poсii, пpoтягoм квiтня 19l8-гo, зДiйснювa;rися poЗ-
збpoeння Ta ape[rTи aнapхiстiв. Capaтoвськa ЧK виpirшилaЕИrIpa-
Bити цю ПoмиЛкy' poззбpoiвrпи Ta ЗaapеulTyвaвшIи l5 тpaвня
19l8-гo близькo 50 aнapxiстiв, кoщi меlIIКzlJIи y гoTелi <.Poссия,>.
Paзoм iз apeштaми y гoтeлi кiннa дpрсrнa мiлiцii, oтoчивrши <.вiй-
сЬKoBе МiсTeчKo,>, взяJIa у пoЛoн кiлькaсoт aнapхiстiв.

Гoлoвнoгo <<TеpopисTa> Матpoсa Миrшy чекiсти пoвеыlи пiд
кoнBorМ дo мiсцевoi ЧK. Але тpoe o.цrсЬких aнapxiстiв з.цoпo-
МoгoЮ бoмб poзiгнаJlи KapaлЬHий зaгiн ЧK i звiльнили сBoгo
КoМa}Циpa. Пpo звiльнeння Mишi ста.пo вi.цoмo у гoтелi, i пo-
лoненi, вlt<е сaмi, oбеззбpoююTь сBoIо oхopo}ty' щo сКJIaдuuIaся

BсЬoгo з 10 кoнвoipiв тa 2 кoмiсapiв ЧK. Aнapхiстaм нaвiть вдa-
Лoся ЗaxoпиTи B зap}д{tlики чeкiстiв. Чaстинa o.цеськoгo зaгoнy
Ta МopяKи-aнapxiсти, кoтpi знaхo.ЦуIлIlсЯ зa мiстoм, BисTynиЛи
Ha .цoпoМoГy зaapешToBaним. Чepвoнoapмiйцi Capaтoвськoгo
гapнiзoнy пtДняли ПoBсTaння... Ha вyлицях Capaтoвa тpи дoби
тoЧу1ЛИсЯ вyлиннi бoi.

o.цнaк бiльпroвики' oгoвтaBШIись вiД тaкoi нeспo,цiвaнки,
зiбpaли cуlли i дo 17 тpaвня ПpидylllиЛи aнapxiстський висryп.
Чaстинa aнapхiстiв бyлa зaapeшТoBaнa, чaсТина встиглa сiсти
нa ПapoIlЛaв, Щo вi,ЦхoДиB.цo Caмapи. Ha пapoплaвi oпинився
i Heстop Мaхнo...

B Caмapi пoДii <aнapхiстськoгo ПовстaHн,l)> пoЧaJIися Пpи-
близнo o.цtloчarнo iз сapaтoвсьKиМи. Taм тех мiсцeвa ЧK пoчa-
лa з poззбpoення aнapхiсTсЬКиx зaгoнiв Пoпoвa тa Cмopo.Цинo-
вa' tz-t}щaвrrя 1918-гo Caмapa oП:l4lИЛaсЯ B pyKaх aнapхibтiв
тa мaтpoсiв, якi випyстиЛи ЗaaprПIToBaних aнаpхiстiв. I це пo-
Bстaнtrl бyлo пpилyпrене' €LIIе Чepез .цвa Tиxнl aнapxlсTИ' Koтpl
ЗaJwI;JIvIlIИcЯ нa Boлl, BЛaПITyBaJIи нaпa.ц нa мiсцевy B'яЗницЮ,

звiльнивrпи близькo 300 aнapxiстiв тa мaтpoсiв, з.цебiльrшoгo
yI{aсFIиKlB пoBстaння.

19 щaвня Hrстop Мaхнo, яK yvaсниK пoдiй, щoб yникнщи
ape[ITy' IIoдaBся FIa ПapoIIJIaBi.цo Aстpaxaнi, дe в ньoгo BиllвиBся
зiaйoмий - ToBapиПI гoЛoBи мiсцевoi paди. Пpoтягoм тhxня
Maхнo ПpaнюBaB y мiсцeвoмy aгiтвiддiлi, кyди йoгo BЛa[ITyBaв
пpиятeль. Йoгo aнapхiотськi BистyПи не вiДпoвi.цали бiльrtтoви-
цЬкiй пoлiтицi' oтo)<, шoб yникнщи пеpеслiдуBaнЬ' Мaхнoвi
дoBeЛoся oблиrшити й це зaняття. B Aстpaxaнi вiн спiлк}ъaBся з
мiсцeвими aнapxiстaми, спiвpoбiтничaв y ixнiй гaзетi <.Мьtсли
сaМЬIx свoбoднirx лю.цeй)). У цiй гaзeтi пi.ц свoiм в'язни.tним пpi-
3BиськoМ <Cкpoмний'> Maхнo вмiстив сBoгo ПrpшIoгo .цpyKoBa-
нoгo вiprшa. Пиcaтивiprшi Hестop пoчaB ще в 16 poкiв, але нe цiй
нивi нe дoсяг яKихoсЬ знaчниx yспiхiв. Biprш, нaдpyкoвaний y
гaзетi, бр слaбrоrм з бoкy пoеЛичнoгo, a,rе вiдoбpa;<aв змiст епo-
хи тa пoлiтичнi пoгляди Maxнa.

<ПРИЗЬIB>

Bстaньте, бpaтья, у1 c НaуIv| Hapo.ц'
Пo.ц знaменеМ чеpнЬIМ вoссTa}IrМ BIIеpеД
И смелo IIo,ц пyJUlМи pинемся в бoЙ
Зa веpy в Koммyl{y' зa вoльньIй нaш стpoй'
Paзpytuим Bсe тpotlЬI и BлaсТЬ KaПИтaлa.
Copвем все пopфиpьI с ЗлaToгo МrTa,'IЛa.
Зaчем нaм влaсTЬ И Bce Их зaкoньI?
МьI дoлгo cтpaДNIу1пo.ц гнетoм цепей
B петле и пo TlopЬМaм, B pyKaх пaлaчеЙ.
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Bpемя вoсстaтЬ и сIIЛoTиTься B pяJ(ьI
Пoд uеpнoе Знaм,I BелиKoй бopьбьr!
.{oвoльнo сл}DKиTЬ HaМ тиpaнaМ MaIIIинaми,
Bе.ць все эTo сЛyxиT великoй им силoЙ.
Boсстaнем xе, бpaтья, paбovиЙ нapo.ц'
И всех их сoTpеМ МЬI' Kaк хиЩникoв po.ц.
oтветим TиpaнaМ зa лolсrьtй их стpoй'
МьI вoльньrе paбovие, Boли ПoлнЬI.
fla злpaвствyет свoбoДa, бpaтъя Ko]r,rмyHьI'
Смеpть всем тиpal{aМ пopьмьt!

Мaхнo .цBa з пoЛoBинoю T}DKнi нудьгрaв y Aсщaхaнi , тIicЛЯ
Чoгo ЗнoBy tЯBИBcЯ y Capaтoвi. У мiсцeвoмy гyбвикoнкoмi
Мaxнoвi HaДaJIИ дoПoмory y йoгo пpaгненнi вiдвiдaти Moсквy.
Kвиткa нa пapoПЛaв вiн oтpимaB яK KoЛиlIIнiй пoлiткaтopХa-
нин i гoлoвa ГyляйпiльсЬKoгo pеBкoпfy.

У vеpвнi l9l8 poкy Maхнo дiстaвся дo Moсtои, де сПoДiBaB-
ся знaЙти вiдпoвiдь нa BZDKIIиBе Для сeбe ПИTaIIIIя пpo мaйбрне
aнapxiстськoгo pyxy, мpiяв знaйти пiдщимкy iдеoлoгiв тa <.нaпiB-
богiв> aнapхiзмy. oднaк Tе' З чиМ вiн зiткнyвся в aнapхiстськo-
IvIy сepеДoвищi стoлицi, вiн нaзвaв <(poзBаЛoM))' <.балaКaни}toю>,
<<ПaПеpoBolo pевoлtоцiею,>. },Iaхнo згa.цyBaв' щo,цo <..бeзтoлкoвo-
гaлaсливoi Мoскви... вiднyвaв злiсть яK дo yTpиМaнки, в якiй
BeЦITЕUIися тисячi неpoб, кoтpi не IIpllzll7уlltЯЛуtлeстиTи сoбi тa ве-
pещaTи нa Bсe гopЛo Пpo сeбe...)>

Зaнепaдoвi aнapхiзму в Poсii пepe.щyBaв pяд цiкaвих пoдiй.
HaДaвruи пiдтpимкy бiльшroвикaм пiд чaс Жoвтневoгo пеpeBo-
poTy i сTaвЦIи lхнiми сoЮзI{икaми, aнapxiсти стzUIи Кopистyвa-
TИcЯ NIaKcИМyМoм Пpaв y Paдянськiй pеспyблiцi, стBopюючи
ПoBсю.цнo свoi гpyпи тa федеpaцii. Пoчaтoк 1918 poкy бр веp-
IIIиtIoю aкгивнoстi aнapxiстiв y Poсii i чaсoм нaйбiльпroгo Пpи-
IIлиBy лЮдей дo жнix opгaнiзaцiй. Aнapхiзм сTaBaB лю.ц}lим.

Без oсoбливих сyшtнiвiв мaTpoси-4нapxiсти чaсTeHьKo Пoчи-
нa,rи сщiлянинy нa ByЛицях' pеквiзoврaли гopiлкy тa цiннoстi,
гaлaсyЮчи пpo сBoIo виrUITKoBy pевoлюцйнiсть. Aнapxiсти МzUIи
свoii пpедстaвникiв у paДax yсiх piвнiв. Ha Bсepoсiйських з'iз-
Дax paД (з II пo VIII) aнapхiсTи сTaнoBиJIи близькo |%, нa [V з'iздi
Boни МutЛи 17.целeгaтiв (|,з%). Ha II i III з'iздax Paд Укpaiни
aнapxiсти мaли вiдпoвщнo 3 i 7Дeлегaтiв (O,Зvo i 0,5vo)' IIfo-
пpaB.цa' нe всi aнapxiсти peесTpyB.rлиcЯ ЯК aНapхiсти, a .raстo
lаaЗИBaJIИ себe бeзпapтIЙними. B II, v, VI, vII сKJIиКaFIHяx BЦBK
paд PPФCP oбиpaлoся пo 2 aнapхiсти-кoмyнiсT'И' a B III i IV
сKlIиКaнн'Iх ж бyлo тpи. Cшaд пoвiтoвиx тa ryбepнсьKиx pa'ц
МaB нeзнaЧнy кiлькiсть aнapхiстiв i кoлиBaвся в 1918_l9l9 po-
кax вi'ц I дo 47o,

Aнapхiсти-кoмyнiсти в цей чaс лoДilяли з бiльшroвикaNfu| зa-
кoнoдaвчy ыIaДy. Aнapхiсти-сиrЦиKaлiсTи т4 pяд iЧ..^ aнapхiст-
сЬKих,yгpyпoBaнЬ зBинyвaчyBаJIи aнapхlстrB' KoTpl opаJIи y{aсTЬ
y дiяпiнoстi BцBK, B <меHllIoBизмi'>, вi.Ц'хo.Цi вiд iдeалiв бeзвлa.ц.
Д'я i вигoлoшryвuulи пpo непpипусTимiсть рaстi у Bлa.цниx сТpyК-
TУPil, пoЗut'Iк цe бyлo <<Bиз!IaнH,IM оисTеMи ценTpaлЬнol Bлa.ци>.

Aнapxiсти poзгopнyли пpoпaгaн.цy' стBopиBllIи чиМzUIo КЛy-

бiв тa читaлeiь, BидaIoчи .цесяTKи гaзeT тa >rqlpналiв. Miсцевi
paди Ta BЦBK в кiнцi |9|7 - нa ПoчaTKy -1918 

poкy виДilяли

кoцlти нa aнapxiстськi ви.цaнrrя, aнapхiотaм бyлo пеpедaЩ.{Ч!:
кa дpyкapень.y Петpoгpaдi тa Moсквi (pirшeнrrям ЦK PLП(б)
oyлo^ Ъиiиeнo 250 тис. pyблiв нa aнapхiстськi ви,цaнrrя). Бiль-
lIIoвиКи спo.цlBaДисЯ fгpиМaти aнapxiстських <.бpaтirпoк,> y свo-

1х залiзних oбiймax, зМусиTи пiдкopятися .циктaTypl' BиКopис-

ToByючи ix як бoйoвy тa КapaJlьнy сиJIy (poзгiн Устaнoвчиx

збopiв, убивствa членiв збopiв).
oднaк aнapхiсти з.цебiльrшoгo нe збиpа,'lисЯ crry>юПуI Boх.цяМ.

Boни вваясали, щo Хoвтневий пеpевopoт, яK i Лютневa pеBoЛю-

цiя, е лиrшe щaбляМи нa IIIл-Dryдo спpaысrьоi aнapxiннoi prBoлlо-

uii - <сpетьoi рйoлюuiЬ' пpo якy Boни зaгoвopили Bxе нaпpиKч{-

цi 1917ЬoЦ,. ф pевoлюцiя малa знести .циКгaTypy. бiльtпoвикЬ,
як i вrrа'цy взaгa.пi, тa BстaнoBити aнapxivний кoшгyнiзм.

Aнapiiсти згypTyBaJIи нaBKoЛo себe нeвдoвoлеtlих. Ha пoчaт-

кy 1918^poкy вoни пoчали фopмувaти oзбpoснi зaгoни <,.Чopнoi

гвapдii,> для бopoтьби з бypxyaзieю, a TaKo)K нa BиПa.цoK <(ц)е-

тьoi pевoлюuii>. Biстpя свoеi кpитиKи BoHи спpяIиуBaЛи пpoти

бiльйoвикiв..Целeгaти y BЦBK BикpиBaJIи полiтикy 3дади, BЦ-

МoвJIяJIися пpaцIoBaти y кoмtтетaх BЦBK i гoлoсyвaти, зaЯBIIЯ-

ючи' Iцo вoни e Лиlше спoстepiгaнaми. Aнapхiсти зaKJIkIКaJтИ

зllиlцити влaлy бiльшroвикiв, <(ПoКи Boнa He 3мiцнiлa,>, HaЗИBa-

ючи бiльrшoвиKiв <.галь}vloм pеBoЛюцii>, <<стopo)кoBиМи ПсaMи

пpивaтнoi Bлaснoс-тi>>, щoj B сBoIo чеPЦ, дедалi бiльшe poзпa-

люBzLлo ПpисTpaсTl B сyсПlЛЬcтBl.
ХapkЬськi_<aнapxiсги-бeзBllaдниIс'I)> зaKJIИKaJIИ.. <,.Хaй не влla-

.цapЮr влraдa PaдЬ> Мoскoвськi aнapхiсги-кoшгщiсги пис.lли, Щo
.....мить oсTaHнЬoгo бoю нeД.aлeкo' BoHa блtок{е, нix мoжe зДaГИ-

ся нa пrpшIий пoгЛяд>>, a тoмy тpeбa.цезopгaнiзoврaти <(еЛeМeHти

BJIaди>. Мoскoвськa фeлepauiя aнapхiстськrл< гpyII' ЗЕrхoпиBIlIи
пplшtiшeнrш Kyпerрlсо< збopЬ, сTBopи,Ia тaм свiй цеrrгp _ Cек-
pетapiaт'. У пpийrrягoмy <.[oгoвopЬ фeдеpaцiя oгoлoсилa Bopo-

хс,rми усi фpми лepхaвнoi впади, BиIr,{aгaючи Пpи цЬoМу BизнaTи

l .Цo ньoгo BxoдиЛи вiдoмi aнapхiсти: Л. Чopний, A. Гopлiн, B. Баpмaш тa
tнlЦ1.
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oфiцiйнo ii пapaлeльнoЮ BлaДoЮ в стoлицi, вiд iмeнi якoi пpoвo-
Дt.zlЛуIc,Я oбшryки, pеквiзицii, apo[rTи. Ha кiнець квiтня 1918 poкy
aнapхiсти IIЛaнyBаJIи ЗЧeПИТИсЯ З влaДoЮ бiльrповикiв.

<.Миpне спiвiснyвaння'> i нaвiть спiвpобiтництвo бiльtшoви-
кiв з aнapxiстaми бyлo пpипинене пiД кiнець квiтня l918.гo.
Бiльrцoвикiв oсoбливo непoкoшa КolrцrгIтpaцiя зaгoнiв oЧop-
нoi гвapдii'> y ПpиBaTних бyДинкaх Moскви, poЗTaЦIoBaHиx Дoв-
кoлa Kpемля. oкpiм гpуТl <<чopнoi гвapдii'>, сTBopениx Л. Чop-
HиМ у Moсквi, бyлo opгaнiзoBaнo кiлькa aнapхiстських KoМун'
КoTpl )0Ли KolIIToM eкспpoпpiaцii, кaпiтaлiстiв,26 бyДинкiв мo-
скoвськoi бypхyaзii, зaхoПЛeних aнapхiстaми, бу ли пеpетвopенi
y пrтaби тa вiйськoвi oпopнi ПytIKTи. У вiкнaх бyлo вистaвленo
КyЛrМеTи, a B сa.цoчKaх Мoxнa бyлo пoбaвити й гapмати' Aнaр-
хiсти дoмaга:tися piвнoстi з бiльш-roBицЬKиМи чaсTинaМи y Пo-
стaчaннi збpoею тa нa6oями. [o стoлицi пoтяглися ПpoПaгaн-
Д14cTИ з Пeтpoгpaлa Ta численнi <.паpтизaнськi> aнapхiстськi
Гpytlи з Укpaiни, Пiвнiчнoгo Kaвкaзу, Пpибuттиl<и. Bсьoгo aнap-
хiстськиx зaгoнiв зi збpoсю бyлo близькo п'ятдeсяти, i вoни
paзoМ на-ltiнyвали кiлькa тисяч чoлoвiк. l

Ha пouaткy беpезня 1918 poкy МoсKoвсЬKoЮ Bлa.цoЮ тa бiль-
llloвиКaМи бy;lo щвалeне piшreння не.цo[yсKaTи зaxoгшeння бy-
динкiв aнapхiстaми, не ЗуТIинJtЮчись нaвiть ПеpеД зaсToсyBaн}UIМ
збpoi, a TaKox дaнo вкaзiвкy BЧK зaвoДиTи сПpaви нa aнapхiстiв
як нa кoнTpревoлюцioнеpiв, бyлo нaКlla.цеHo зaбopoнy нa виДaчy
aнapхiстaм збpoi. У беpезнi-квiтнi 1918 poкy, вiдvуъaючи Зa сo-
бoю силу, aнapxiсти пoчzulи lllиpoКo <(eKсПpoПpiюBaти> сKJIaди
й кpaмницi 

' 
бaнки Ta KacИ Мoскви. I{iкaвили ж i aвтoмarпини.

B peзyльтaтi збpoйнoгo нaПадy Boни зaхoП}Ulи Мatrlини Paднap.
KoMy' ЗoКpемa i йoгo ГoЛoBи - Лeнiнa, a TaKox зaTpиМ.UIи нa
вyлицi aвтoмoбiль yПoвнoвtDкelroгo aMеpиKaнськoi мiсii.

B нiч з II нa |2 квiтня 1918-гo зaгoни BЧK, лaтиськi сщiль-
цi тa вiйськoвi чaстини poззбpoulи aнapхiстськi зaгoни. Kеpрaв
цiею oпеpaцiею гoлoвa BчK Ф. !зepxинсьIсaй. Удеяких бУдин-
кaх aнapхiстИ ЗДaЛуIcЯ бiльrшoвикaм, чиi сиJIи Знaчнo ПepеBa;кa-
ЛИ, бeЗ бoю, a нa {oнськй та Мa-гriй !митpieвськiй вyлицях вiд-
брaлиcя спpaв>Iсti бoi. II{oб <(BиКypиTи> aнapxiстiв iз зaйrштиx
бyдинкiв, бiльrшoвики ЗaсToсoвуBaJIи apтилеpiю. Bтpaти aнap-
хiстiв y ByЛичFIих бoях y Мoсквi, a ТaКox пiсля poзстpйiв нa мiс-
цi стaнoвили бiдьпrе l00 чoлoвiк' пoнa.ц 5 тисяч aнaoхiстiв бvли
зaapeшIToBaнi лиIшe 12 квiтня. Biйськoвим кoмiсaщм Мoскви

булo нaкaзaнo BисTaвити пaтpyлi ДЛя зaTpиМaння aнapхiстiв.
oблaвa l3 квiтня 1918-гo .цaЛa tце пoнaД. l00 чoлoвiк зaaprш.
ToBaних. Чaстинy ЗaapешlToвaних poзстpiляли як бarЦитiв.

Пoдiбнi oпеpaцii вi.цбyлися в П.eтpoгpa.Цi, Bopoнеlсi, Boлoг-
.цi, CмoлeнсЬKу Ta iнпrих мiстaх' l тpaвrrя 1918 poку HKBС po-
зiслaв нa мiсця.циpeKTиBи' B яKИх нaкaЗyBzuloся poззбpoiти всi
aнapхiстськi opгaнiзaцii в PaДянськiй Poсii.

Ha всi ЗaКи'ци сПpaBa i злiвa Зa poЗгpo[,{ лiвoi oпoзицii бiль-
lIIoBиKи зaЯBЛЯIIИ' Щo зaapеПIToBaнo l poзсTpUIянo лишe KpиМl.

нЕulЬниx злoчинцiв, бaнДитiв тa бiлих офiцеpiв' кoтpi пеpeхoвy-

вiдбyлися в pялi iншrих мiст.
<.Чaс пoвa,lити BJIaдy щe }Iе нaстaB>>' - ЗaЯBИЛи aнapхiсти пiс-

ля квiтнeвих пo.цiй, <...тpебa цЮ BJIaДy пiдтoчyвaти МиpниМ IIIЛя-
ХoМ>>. B aнapxiстськoМy сepе.цoBищi пoчалaся Кpизa, пaнiкa, ма-
сoвий виxiд. Чaстинa aнapхiстiв fioДытacя в poсiйськy пpoвiнцiю
aбo пoiiшa в Укpaiнy _ <<в peBoЛЮцiю>. B Pадянськiй Poсii aнap-
хiстiв вiдсyнyли вiд бyдь-яKoгo BПЛиBy нa ypяд. iм пepeurкoджa-
Ли BесTи ПpoПaгaндy B мaсax. Мaхнo ПисaB' щo aнapхiсти <(...oПи-
HI|Лv|cЯу хвoстi пoдiй i чaсoМ MzlЛo Hе вiдpивытиcявiд ниx зoвсiм,
будуни безсилими пiти сaмoстйним ПUUIхoм>.

У Мoсквi Мaхнo вiдвiдyвaв i з зaхoгшeнюIМ слyxaB лiлеpiв-
теopeтикiв, iнтелектyaлiв aнapxiзмy Carшy IПaпipo, oлексiя
Бopoвoгo, Леoнa Чopнoгol. У тpaвнi 1918-гo мoскoвськi aнap-

;\

f
1

3a виpoкoм ЧK.
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хlсTи B)ке TУЛИЛИcЯ y пpиМiщeннi-сapai, де КoЛисЬ BисTyпirли
фщypисти, близькi 3a ДyхoМ дo aнapхiстiв.

Hестop Мaхнo чaсTo зyсTpiчaвся зi свoiм Дpyгoм Петpoм
Apшинoвим, якkIil нещo.цaBнo TaKox пpибyв з Укpaiни, дe ще B
лютoмy_бepeзнi 1 9 1 8 -гo pe.цaгyвaB KaTepинoслaBсьKy гaзеTy <(Гo-
лoс aнapxiстa> i вxo.цив дo Бюpo фeлеpauii aнapxiстiв Дoнець-
кoгo бaсейнУ' кoTpе цю гaзeTy BиДaвirлo. Aprrlинoвy нeзaбapoм
нaбpиuти стoличнi чвapи' йoгo тяглo в Укpaiнy. fipyзi дoмo-
B-улИсЯ' щo вiн невдoвзi пolдe в Укpaiнy.цlUI <<ПoBстaнськoi po-
бoTи,>.

У Мoсlgi зyсщiлися кiлькa.цeсяткiв aнapxiстiв з Kaтepинo-
слaвськoi, Хapкiвськoi, Taвpiйськoi, Хepсoнськoi ryбеpнiй. У гo-
телi <Флopенцiя,> вoI{и opгaнiзyвaли кoнфеpенцiю (бyв тщ i
H. Maхнo), нa як1il бyлo виpirпeнo нaйбли)сuим чaсoМ <(пpo-

3yсщЬся Hестop Махнo i з кoшгщtiстиvними лiдepaми B. Ле-
нiним тa Я. CвepДлoвим (бioгpaфи bиiva сopoм'язливo зaмoBчy-
вали цей фaкг, як зpеlllтoЮ i десятки iнtшиx зyсщiней з пoдiбни-
ми <.пi.цoзpiлиМи елеМeHTaми>). fliзнaвшись вiд Махнa, щo дeякi
сеЛa нa Пiвднi Укparни <lвopi нa aнаpхiзм'>, Ленiн зzUIвиB, щo цей
фaкг <пpискopив би ПepеМory кoм1нiзмy н4д кaпiтшtiзМoМ>, zule
вiдзнavив, Щo aнapxiам IДЯceJIЯHr ПITучним' зaнeсel{им мiсьlс,tми
ПpoПaГa}ЦисTaми. Paзoм з тиМ' Лeнiн зaзнaчиB' щo aнapxiсти -
<<.. ;КopoTКo3opi фaнaтики, якi пpoгryскaЮть тeпepiшне зaIЛя мaЙ-
бyпlього,.. B сиIry.свoеi бeззмigгoвнoi фaнaтиvнoстi pишЬrro не
Мaють з цим мaЙбyпriм зB'язKy,.. Boни poзДpoблюють peвoлюцiй-
нi cили, вiдкpивaюuи LIIJI'D{' ДДя KoЁITppеBoЛюцiЬ. Зi слiв бiльrцo-
BицЬкoгo BoXД'я стiulo зpoзy!{iлo, Щo cПpw|TИ poзвшп<oвi aнapxiз-
мy нaвiть в oкyпoвaнiй Ущaiнi вiн нe бyде. Ленiн сКaзaв: o...нaм
.цoBeлoсЯ... вiдбити бyдинoк, дr Boни (aнapхiсти) пеpехoвyBa,Iи
yсiх вiцoмих мoсKoBсЬIс,D( тa пpиixрюоr бarцrгЬ, тoбтo вiдпoвi-
.цальнi зa це нr ми, a сaмi aнapxiсти>.

Cпo.raткy Лeнiн.i Cвеpшloв спpaвили нa Maхнa дoбpe вpa-
xrння i нaвiть пoсiяли в йoгo дyп.ri нaдiю, aле xiд бесiди i пo-
вЧальниЙ,.диктaтopський тoн <.вoХ.цiв> нeзaбapoМ пpиbвeли .цo
тoгo' щo Мaхнo вiд.ryв себe <6p3дцениМ>' o...щoсf yсеpeдинi
нiби oбipвa.пoся, i стaлo T'Dккo нa Дyшri... Bцпалo всiляkе бa-
жaнtшl poзМoBJUIти>. He .цoпoмoгли й oсoбистi кoмгutiменти з
бoкy Лeнiнa: <.Baс rt<e я BB:Dкaю Людинoю pеа.llьнoстi, хaгщoi
пoтpeби Дтlя. Якби TaКих aнapxiстiв-кoмyнiстiв бyлa oДнa Tpe-

Tинa B Poсii, тo ми були б гoтoвi йти з ними нa пrBнl yМoBи l
спiльнo пpaцюBaти нa KopисTь вiльнoi opгaнiзaцii виpoбникiв>.

Чеpез piк з гaкoм iнaкrur як <.бaндитoм> Лeнiн Мaхнa не
нaзиBaв. oднaк тoдi мoлoдий вiзитеp спpoбрaв нaвiть ЗaПеpe.
чyвaTи вox.цeвi TpyДящих Мaс' BЦзHaчивlши, щo y Boждя сTaв-
лeння.п,o aнapхiзму <(xибнe в oснoвi,>. Мaxнo сTBep.цХyBaB' щo
aнapxiсти-кoмунiсти бaгaтo зpoбили дЛя peBoЛюцii в Укpaiнi, i
нaгa.цaB пpo бopoтьбy з кoнтpoю aнapxiстських зaгoнiв: Мoк-
poyсoBa' Лyньoвa, Гapiнa, Чepeдrrякa, Чеpнякa, Hикифopoвoi.
У вiдпoвiдь Ленiн пpoстo poзвiв pyкaМи: <.Мo)кJtивo, я ПoMI4Jlяю-
оя>. Ленiн ЗaПpoпoнyвaв Мaхнoвi спpи,{}IнJI y спpaвi пoBepнен-
rш в УкpaiнУ ДJIЯ пapTИзaнськoi бopoтьби, пooбiцявtпи зaбез-
печиTи всiм нeoбxiдним. Зa poзпopя,ФкенFI,IМ Ленiнa Boлoдимиp
Зaтoнський (vrreн Bсeyкpaiнськoгo бюpo з кеpiвництвa пoBсTaн-
сьKoIo бopoтьбoю) зpoбив Мaхнoвi фальшивий пaспopт гpoмa-
ДЯIl|4ъ|aУкpaiнськoi гетьмaнськoi деpxaви нa iм'я Iвaнa IПепе-
л,l - Кoлиlllньoгo офiцеpa.фpoнтoвиKa' BчиTrJUl з Taiaнpoзькoгo
oKpyry' виДaB нeBеЛиКy сyмy гpoшreй, pевoлюцiйнy лiтеpaт'ypy,
дaв iнстpyкцii, як пеpeйти yкpaiнський кopДoн. Aлe Мaхнo вiд-
MoBиBся BиKoн}ъaTи piзнi <.пapтiйнi> дopуlенrш ЗaтoнсьКoгo
в Укpaiнi.

Biдвцaв Hестop тaкoж МiTинг, нa яКoМy BисTyIIaB Boждь
Чepвoнoi apмii - Л. Tpoцький, uиi opaтopськi злiбнoстi виклlи-
KаJIи y Мaхнa зaхBaT. Bелике Bpa>l(r}Iня нa мaйбyгньoгo <<бaть-
Ka)> спpaBипa зyстpi.t з Петpoм Kpoпoткiним _ стapiйПIи}Ioю
poсiйських aнapхiстiв. Kpoпoткitl y тoй нaс пеpебyвaв пi,ц вгши-
Boм хaoсy' щo нaсyвaвся нa кpaiнy, Ta чrpBo}Ioгo Tepopу. Пoдii,
пoв'яЗaнi з poззбpoенням aнapхiстiв, пpимyпryвшtи йoгo зaли-
llIиTи сToлицю. Щoб нe сTaTи пiд пpaпop aнapхiстiв, кoщi зa-
KJШlKaJIvIДo пoBaJIeнrш paдянськoТ BЛaДуI, <<бypемний князь> вi.ц-
МoBиBся вiд aкгивнoi пoлiтичнoi дiяльнoотi i vepез кiлькa.цнiв
пiсля зyсщiчi з Мaхнoм y Мoсlоi пo.цaвся дo пpoвiнЦiйнoгo
.{мищoвa.

Мaхнo згaдyвaB' щo TroprтиK aнapxiзмy пpийняв йoгo <.нbк-
}lo>>' .цoвгo гoBopив з гoстrМ пpo yKpaI}rсЬKих сeJUIн, Bl,ЦпoBrB нa
всi вa:rоrивi питaнн'l в гшlyзi aнapхiстськoi теopii. Ha пpoщaння
Kpoпoткiн скaзaв: <.CaмoвiД,цaнiсть, твеp.ЦiсTЬ Дy'ry i вoлi нa rrrля-
xy.цo oзнaченoi мети ПrpeМaгae все...)) Пiзнiшre нa eмiгpaцii Мaх-
нo писaB. rцo цi слoвa вiн <<...зaвж,ци пaМ'яTaв i пaм'ятae>>.l

lУщaвнi 1919 porсy H. Мaхнo нaдiслaв П. Kpoпoткiнy кйькa пyдiв хapviв тa
мaхнoвськi гaзети' Aнapxiст Boлiн згa.цyвaв' шo Kpoпoткiн <(...)квaвo цiкaвився
MaхнoвсЬким pyxoм i казaв' rцo якби вiн бyв мoлoдим, пoцав би пpaЦювaти дo
MiDG{oвсЬкoгo pайoнy>.
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МaxнoBсЬКoМy pyсl oчoлюBaB диПЛoМaTичнy сЛг,кбy. Biн бр не-
змiнним кеpiвникoм бiльtшoстi ДиПЛoМaTичних мiсiй Мaхнoв-
цiв, apмiйським скapбниКoМ, a.ц'юTaнтoм <,бaтькa)>' ч]IенoМ pa.ци.
oДнaк y квiтнi l921 poкy', BBuDкaЮчи МaхнoBсЬкий pц безпepс-
ПеКтиBгIиМ' вiн пopвaв з Maхнoм i з.цaвся пo aмнiстii бйьшo.
BиКaМ. У |9з9 poцi вiн бyв ще живиfl,,

Maxнo з Чyбенкoм виpilllили paзoМ пpoбиpaтися .цoдoМy,цля
opгaнiзaцii пoBсTaнн'l. fliстaвшись.цo HейTpаЛЬнoi зoни, Мaхнo

paЗoМ якиЙсь гeнepаЛ зpoбив зa}ъtuКенF{,I <oфiцepaм> зa Te' щo
вoни нeдбшlo o.цягненi i не вi,l'цaють честi.

HепoДалiк вiд стaнцii Гaйvyp (20 веpст вiл Гyляй-Пoля) Мaх-
нo й Чубенкo зiскoчили з пoTягa i пoдалися.цo сеЛa Poxдествен-
кa. {a:ri бyлa б-opoтьбa, дытi бyлa вeлиv...

Глава 5
ПPOPиB УЛЕгЕIIДУ

(лuneнь _ 10 еpуЙя 1918)

сКoЛихнyЛи укpaiнський нapo.ц.

Бiльlшiсть yкpaiнських пoлiтичниx дiяviв, мattlке всi yкpaiн-
ськi пapтii, зеМстBa, селянськi спiлки, pади, poбiтничi з'iзди
BисTуnzши пpoTи гrTЬМaнсЬKoгo pе)киМy, кoщий пiдтpимрали
нiмецькo-aвстpiйськi бaгнeти. Kapaльнi зaгoни' щo cKJIa.ц:uIися
пеpeBaxнo iз кoлипrнiх жaндapмiв тa poсiйськoгo oфiцepст-вa,
кoтpi xмapaми ПoсyнуЛи в Укpaiну' pяTyючисЬ вiд бiльшroвикiв'
Mopдyвaли yкpaiнське сeлo, вi,цбиpaли збbп<я' BЛaIIIToByвzlли.
poзсщiли й пoкaзoвi пoбитгя нaйбiльrш непoкipниx. I]е пpи-
зBеЛo дo тoгo' щo центp oПopy бyв не в мiстaх, Де сTaHoBищe
poбiтникiв чи iнтелiгенцii малo змiнилoся, a пepeмiстиBся
в yкpaiнськe сеЛo.

У .tеpвнi l9l8 poкy сПаJlaxнyЛo пoBсTaн}Iя сoJUIн нa пiв.цнi
Kиiвськoi ryбеpнii y 3венигopoдсЬKoМy i Tapaщaнськoмy пoвi-
тaх. PyrrriЙнoЮ сиЛoЮ ПoBсTaHнJl стaли вiльнi КoзaKи Тa KoЛиlII.
нi сoл.цaти I{енщальнoi Paди. Близькo .цвox мiсяцiв 20 тисяч
пoвстaнцiв вели бoi ПpoTи нiмецькиx тa гeTЬМaнсЬKих чaстин'
o.цнaK' y кiнцевoмy пiдсyмкy, ПoBстaння зaзнztлo пopaзки. Cy-
TичKи сrJUlнсьKих пoBсTaнсЬKиx зaгoнiв з Kapaтелями вiдбyвa-
ЛИcЯ Нa Пoдiллi, нa ПoЛTaBщинi, нa пiвнoчi Хеpсoнщини, нa
Чеpнiгiвшинi. У цих paйoнах iснyва:lи .цeсяTKи пoBсTaнсьКих
зaгoнiв Зaгiulьнoю чисeльнiстю дo 50 тисяч чoлoвiк. <.Heoбхiд-
}Io BxиTи нaйxopстoкirших зaхoдiв для тoгo, щoб пpиДyшrити в
зapo.цKy ПoBстaнсьKий pщ...> _ }IaKaЗyBaB KoMaн.цyBaч нiмеЦь-
кoгo вiйськa в Укpaiнi гeнepaJl Aйxгopн.

Hезa.цoвoлeнн'l гeTЬМaнoМ пoсиJlилoсЬ Bopoжнeчeю .цo мiс-
цевoi гeтьмaнськoi BЛa,ци. Taк ryбеpнський кaтеpинoслaвський
сTapoсTa генrpiш Чepникoв ПaгIaB <(нeнaBисTю' 3rloбoю>> дo BсЬoгo
yкpaiнськoгo, УсУнУв yкpaiнськy МoBy в aдмiнiстpaцii, пеpеслi-
дyвaв членiв yкpaiнських пapтiй, нaвiть з пapтii юriбopoбiв-де-
мoкpaтiв - сoюзникiB гeтЬМaнa.

З щaвня 1918 poкy y flнiпpoвсьКих IIЛaвняx Пoчiulи ПoсTy-
пoвo збиpaТися HеBдoBoлeнi pежиМoM КoЛишнi мaтpoси, сoл-
ДaТИTa ceЛЯ:'IИ, пoKи щo не oб'e.цнaнi нi eДинoю i.цеoлoгirю, нi
спiльниМ кеpiвництвoм. У сеpединi vеpвня нa 3aпopbюкя ви-
pylllив кapaльнllЙ aBсTpo-yгop cьruЙ 3aгiн, зниЩyючи <(у{aсни-
кiв гpaб1нкiв тa бiльшroвицЬкoгo PУХУ'), вiдбиpaюvи в сrЛaх збpoю
тa збиpaюvи кoнтpибyЦiю. Цим зaгoнoN{ бyлo стpaнeнo близь-
кo 50 oсiб, y ToMy числi в Гyляй-Пoлi - 14 чoлoвiк. У цей чaс
зaкiнчився пrpший eTaII пoBсTa}IсьКих висryпiв нa Kaтepинo-
слaвЩинi i poзгpoмленi пoвстaгtцi вимytшенo ПеpеxoByBалися B
лiсaх, плaвнях aбo x poзiй|lIлуIcЯ пo дoмiвкaх, oнiкylони нa Пo-
яBy KepyЮчoгo ценTpy.

У!нiпpoвсьКих IUIaBнях мiХ Kaхoвкoю тa oлeксaнДpiBсЬKoм
ще з чrpBrrя 1918-гo.цiяв зaгiн pевoлюцiйних мaтpoсiв iз Cевa-
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сToПoJUI. Мaщoси, Щo МzUIи aнapхiстськi нaстpoi, згoДoМ Пepr-
йшrли дo зaгbнy Мaхнa.

Пеprший чaс пiсля Пoвеpненн't в Укpaiнy Maхнo нiчим себе
не BияBJUIB. Biн тa ще кiлькa aнаpхiстiв, пеpебрaю.rи y пiдпiл-
лi, тaК i нe змoгли пЦrшти мaсoвий ppк. ПеpехoByЮчись y сy-
сiдньoмy з Гyляй-Пoлем селi PoхДественКa У сеJUIнинa З. Kлеrп_
нi, Hестop спoвiстив Пpo сBoЮ Пoявy нa бaтькiвЩинi нaйбiльrп
близьких людeй.

4лилня l9I8-гo вiн пеpеДaв ЛисТa.цo oДнoдyмцiв у ГуляЙ-
Пoлi, в яKoМу бyли тaкi сЛoBa: (...я ПoBеpнyBся 3нoBy .цo вaс'
щoб paзoм BЗЯTуIIЯ зa BиIнaння нiмецькo-aвстpiйських кoнтp-
pевoлюцiйниx apмiй з Укpaiни, пoBzL-Iе}IH'l BЛa.ци IеTЬМaнa Cкo-
poПa.цсЬКoгo й недoпyшенt{,l rla йoгo мiсце xoДнoi iнrшoi влa.
Ди)>. У свoж листaх Hестop зaбopoняв oДнoД}TлцяM y Гyляй.Пoлi
нaвiть ДyмaTи пpo ПoМсTy ЧЛeнaм свpейськoi poTи' щo ЗpaДIIЛИ
pевoлюцiю ще у квiтнi 19l8-гo...

Cпouaткy, пpибрпrи нa Зaпopi-хокя, Maxнo не бaчив xo.ц-
нoi мoxливoстi opгaнiзaцii пoвотaнrrя. Лише з .цrсяToк o.цFIo.ц}T\,I -
цiв готoвi бyли негaйнo BзяTися дo збpoi. ЛюДи в paйонi ГуляЙ-
Пoля бyли залякaнi KapzUIЬI{иМи 3aхoДaми. Близькo .цeсяTKa
ryляйпiльських aнapхiстiв бyлo сTpaчeнo aбo вбитo. o. Kалarш-
ниKOB' Caвa Мaхнo, нeбix Hестopa Михaйлo бyли р'язненi...

Бaчaчи свoi oбмеxенi мoltотивoстi, Heстop Мaxнo виpitшив
BДaтИсЯ дo iндивИyzulЬHoГo Tеpopy: вбити гетьмaнa i пpoвести
Tеpop ПpoTи геTЬМaI{сЬKих ypя,цoвЦiв тa oфiцepiв-iнтеpвентiв.
Пoзaяк y Гyляй-Пoлi Мaхнa знaB <<Кoжен I]ес)>' To йoгo пoявa y
селi мoглa o.цpaЗy пpизBrсTи .цo apеПlTy. Cпeprпу Maхнo пеpе-
xoByBaBсЯ пo сyсiлнiх сеЛaх, звiдки НaДcИлaв листи-вiдoзви дo
o.цнoсельцiв' У ЯKИX зaKJIиKaB зниIIIиTи iснyюuу влaдy в,iм'я
щpaiнськoi сoцiальнoТ pевoлюuii.

У сepeдинi ЛИГIl,tЯ 1918-гo Мaхнo Ta€МHo вiдвiдyе fуляЙ-
Пoлe, oсеЛиBlllиcЬ нa oкoлицi ceлa. 25 ЛИП11Я нa гopищi xaти
Лютoгo зiбpытися 8 анapxiстiв, lцo yГBоpиЛи iнiцiaтивнy ГpyПy
для пiДгoтoвки вiдкpитoi пoвстaнськoi бopoтьби. Maхнo пpo_
ПoнyвaB yгBopиTи пiдпiльнi oсеpr.цKи B KoxнoМy paйoнi (сoтнi)
Гyляй-Пoля. IJi oсepедкИ МaJ7И б згoДoм виДiлити pyхливi те-
popистиvнi гpyПи д.тrя нaпaДiв нa йaстки тa дpiбнi пiдpoздiли
гeTЬМaнсЬKoi вapти.' B пo.цaльrпoМy II-jIaнуBuUIoся нaПacTl4 Ha
Гyляй-Пoле' ЗaхoпиTи селo i нaДpyl(yBaТи тaм вiлoзвy Пpo пo-
'чaToK ЗaгziJ'IЬнoyКpall{сЬКoгo пoBсTaн}Iя.

Hезaбapoм y Гyrrяй-ПоЛi З,явилoся 5 iнiцiaтивних ГpyП пo
3-5 чoлoвiк, кoщi стали фopмyвaTи пеplllr MaхFIoвсьКе пiдпiл-
ля. Чepез своiх yпoвнoвzDKениx цi гpyпи кoI{TaKTyBаЛи з Мax-
нoм. o.цним iз'пepших Пoзa МеЯсaМи Гyляй-Пoля бр сTBopе-

ний пoвстaнський зaгiн y сeлi BoскpесlнKи' який poзгpoмив
нeвeличкий нiмецький кapа.llьний BщДiЛ. IIJoб вpяryвaтися вiд
пepeслiдрaн}Ul КapaTeлiв, Maхнo виtхaв зa 80 веpст вiд Гyляй-
Цoля y с. Tepнiвкy .цo сBoгo дядьKa Пo Мaтepинськiй лiнii -
Йoсипa Пеpeдepiя. Пepeхoвytониоь пi'ц .цoKyМeнTaМи Bчитeля
IITeпeля, Мaхнo opгaнiзyвaв Пo сrЛaХ Tepнiвкa, Мapфoпoль,
Hoвo-Гyпалiвкa, Cтeпaнiвкa, у Cлaвгopoдi бoйoвi зaгoни пo-
встaнцiв iз мiсцевoi мoлoдi, пpoBoдячИ aнapxiстськy aгiтaцi'ю тa
Кеpyючи нaпa.цaми нa пoмiщицькi мaетки в oлексarцpiвськoмy
пoвiтi..{ля бiльrшoi пepекoнливoстi Maхнo HaзиBaB 6gбe <<yпoB-
нoвiDкrниМ pa,цянсЬкoгo ypядy УКpaiНИ Нa вигнaннi для кеpiв-
ницTBa ПoBсTaнЦяМи KaтеpинoсЛaвщини>.

Уci спpoби зaвoлo.цiти Гyляй-Пoлем тa пiдняти ПoBсTaнHя
зсеprдини бyли мapниМи' Пoзaяк зa oпiдoзpiлиМи> y сrлi бyлo
BстaнoвЛенo пoлiЦейський нaгляд. Maхнoвцi poзбилиcя }Ia Мa-
лeнькi гpyпи Пo 5 чoлoвiк i пiпrли B нaпpяN{Кy [нiпpa, нaМaгa-
ЮчисЬ зв'язaтися iз мiсцeвими oзбpoеними гpyпaМи i пiдгoтy-
вaти пoxi'ц нa Гyляй-Пoле. Ceляни Гyляй-Пoля, CтепaнiBtоt,
Mapфoпoля, зi свoгo бoкy, зiбpми тaeмниЙ дoбpoвoльниil зa-
гiн, щo ншliuyвaв пoнa.ц l00 пoвстaнцiв.

Уникaючи пеpеслiдyвaнь, Maxнo пoдaBся нa зaпopiзький
Bеликий Лщ y flнiпpoвськi плaвнi, .це зa чaсiв БoгДaнa Xмeль-
ницЬKoгo хoBaJIися KoзaKи. 3вiдти вiн вiв ПapтизaнсЬKy бopoть-
бy тa пpиеднaB дo сBoГo зaгoнy зaгiн гaйдaмaкiв iз poзпyщeнoi
<(синЬoxyпaннoi> .цивiзii. Пpoтягoм T]ш,K]FIЯ Мaхнo пеpeбyвaв y
спiлцi з гайдaмaкaми, зaгiтрaвrпи близькo .цeсятKa гaйдaмaкiв
пеpейти .цo свoгo зaгoнy'

Hезaбapoм, пoвep}Iyвlllись дo Гyляй-Пoля' Мaхнo ТarМ}Io
пepexoByвaBся нa гopищi бyдинкy сBoгo .цpyгa Iсlцopa Лютoгo,
.цe oднoгo дrrя зiбpaв yсix свoiх ryляйпiльських дpyзiв - бpaтiв
Kaprтникiв (Kapeтникoвиx), бpaтiв Гyсapiв' C. Мapuенкa тa
iншrиx пpиятелiв. flo Мaхнa пpиr.цнaBся нaвiть кoлиtшнiй щpa-
iнський eсep Baсиль [Пapoвськиil, якиЙ бyв пpинeтний .цo кa-
пiтyляцii вiльнoгo Гyляй-Пoля y квiтнi 1918 pокy. IПapoвський
дoбpе знaв apTиJlеpiйськy сПpaBy i бyв пoтpiбен.ILTя мaйбщньo-
гo ПoBсTaн}Ul'.цo тoгo lк вiн пooбiцяв Дiстaти МaxIIoBtIяМ збpoю.

.фrя пoвстaнrrя пoтpiбнi бyли великi гpoшri. Пiсля нaпaдy нa
фiлiю бaнкy в селi {epeбець Мaxнo Bxе МaB 28 тисяч геTЬМaн-
ськиx кapбoвaнцiв. Зa 4тисячi кapбoвaнцiв y сeля}I бр пpи-
Дбaниtт КyЛеМeT' aлicltянaпa.цy нa нiмeцькy кoлoнiю Цей кyлe-
мeт бyлo BсTaнoBлeнo нa щoфейнoмy нiмецькoмy тapaнтaсi,
зaпpяxeнoМу.rетвipкoю peквiзoвaних y кoлoнiстiв кoнeй. Taк у
сеpпнi 1918 poкy B стeпaх Cхiднoi €вpoпи, тa й взaгалi y свiтi,
з'явився нoвий вид oзбpoснЬ - <,(КapaBeлa стeпiB> - TaЧaнKa.
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Toдi х дp}DКиI{и мaхнoвцiв пiДняли свiй пepший uopний пpa-
пop, нa oДнoМy бoЦi якoгo бyли слoвa <CTPAIIIFIA CМЕPTЬ
БУPХУяМ>>' aъIaДpyгoМу - <BЕсЕЛЕ ХИTTя БIДняKAM>.

Пepшrий зaгiн Мaxнa скЛa.цaBся iЗ п'яти чoлoвiк. Пoтiм .цo
нЬoгo пpисTuUIи щr 8 чoлoвiк. Пеpпli бoi зaгoнy Maхнa ПpoTи
зaгoнiв дoбpoвiльнoi сaмooбopoни <<шtiбopoбiв> oлексarЦpiв-
сьKoгo пoвiтy ПpoсЛaвиЛи йoгo нa BсЮ oKpyry.

Haпaд нa сaдибу пoмiщикa Pезнiкoвa пpизвiв .цo зaгибелi
кiлькoх геTЬМaнсЬKиx oфiцepiв тa пoмiЩикiв. Heзaбapoм y сyгич.
цi бyлo вбитo щьoх BapToвих-гrтьмaнцiв, слi'цчoгo, нaчaЛЬниКa
BapTи, B ПoЛoн ПoTpaПиЛи 5 aвстpiйцiв. Мaхнoвцям Дiстaлися
16 гвинтiвoк' КyЛеМет' l5 кoнeй. Aвстpiйськi зaсTaви oхopoнLци
тiльки гoлoвнi LIIЛяхИ тa виiз.ци з сiл, pеruтa rпляxiв бyлa вiльнa
.ILrIя Klнних М'lxI{oBцlB,

У веpеснi 1918 poкy, пiсля пpилylrення ЛlTHьoгo пoBсTaнн'l
нa Киiвщинi тa Чepнiгiвщинi пpoти геTЬМaнa тa oкyпaнтiв, Пo-
знaчиBся ДeякиЙ' спa.ц сrJUIнсЬKoгo oПopy. B цей чaс бiльпroви-
Kи ПoсТyПoBo BTpaТиJtи свoi лoзицii B пoвсТaнсЬкoму pусi' i ке-
piвництвo ПoBсTaFIrIями пеpeйrплo.цo pyК бopoтьбистiв тa пapтiй
Укpaiнськoгo нaцioналЬнoГo сoЮЗy (yкpaiнськиx сoцiалiстiв).

У кiнцi Bepeсня l918-гo сфopмyвaвся МaхнoBсЬкий пoв-
стaнський зaгiн, якиЙ rxe бyB З.ц.aTен BиKotIyBaти спpaвxнi бo_
йoвi зaвдaння. Цей зaгiн Ще бр yкpай нeчисЛeнним, кiлькiсть
пoвстaнцiв cЯг:aлa l20 бaгнeтiв i шaбeль пpи 4 кyлeмеTzlx' тa нe
стaHoвиB opгaнiзaцiйнoгo, iдeолoгiчнoгo i вiйськoвoгo цeнTpy
пoвiту. I-{e пoки Щo бр типoвий дL'Iя Toгo vaсy pегioнalъниil
зaгiн селянсЬKих Мeсникiв. Пoдiбних зaгoнiв тiльки нa Kaте-
pиHoсЛaвщинi бyли.цeсяTКи. oДнaк МaхнoBсЬKий зaгiн бyв не-
влoвимий y безмеxниx сTeпax Пpилнiпpов'я. 50-70 BepПIFIи-
кiв тa дeсяToК тaЧaнoK з,ЯBЛЯЛИсЯ y нaйбiльшr неспo.цiвaних
мiоЦях, Е{aBoдячи )(ulх нa пoмiщикiв Ta гrTЬМaнсЬКиx BapТoBиЁ.

Iнкoли, Щoб збити пepеслiдрaнiв, мaхнoвцi нaзивали себе
peзеpBнoю сoTнеЮ пoвiтoвoгo геTЬIr{aнсьKoгo сTapoсTи. Caм стa-
poстa сфоpмyBaв BиHищрaльний зaгiн y 200 rпaбель тa бaгне-
тiв (кiннa сoTн'I' BapTa Ta aвстpiйськa КapayлЬHa poтa), щo МaB
нa МrTl ЛlKвlдyBaTи <(МaхнoBсьKy бaнду>.

У сepeдинi Bеpесl{JI l918-гo зaгiн Heстopa Мaxнa нeспo.цiвa-
нo yвipвaвся .цo ГyЛяй-ПoЛЯ' aJ|e B сeЛl, B|4ЯBI4лoся чиМzulo aвсT-
piйськoгo вiйськa, FIa щo Maxнo нe poзpaxoвyвaв. Пiсrи KopoT-
кoгo зiткнeнrrя з aвстpiяKaми МaХнoвlulМ.цoBеЛoся втiкaти. Boни
ПoДuIИся.цo сeлa Мapфoпiль (16 км вiл Гyляй-Пoля) i тaм пpи-
ниlII ЮIи' спo.цiвaючись pетельн irше ПlдгoryBaT vIcЯ Дo нaсТyпнoгo
I]JТypМy свoеi мaйбщньoi <.стoлицi>. 25 вepeсня 19l8-гo у Гуляil-
Пoлi мaхнoвцi вбили П'яTЬoх пoлiцейських iз слiдчoi кoмiсii.

.Цля пiдгoтoBКи <(yДapу зсеpе.цини>> лo Гyляй-Пoля бyлo спpя-
MoBaHo кiлькoх мaхнoвцiв jз вoзaми гвинтiвoк. Чеpез кiлькa
днiв y не.цiлю (зa свiдченнями - 27 веpесня), KoЛи нa бaзapi
бyв яpмapoк, нa яpМapКoBy IIЛolцу виiхалo кiлькa вoзiв, y яких
пiд дapaми Пpиpoди бyли зaхoвaнi кyлeмети тa гвинтiвtоl. Дядь-
ки з вoзiв неспo.цiвaнo вiлкpили BoгoF|Ь пo гpyлi aвстpiЙських
сoЛДaт. Чaстинa пepеЛJIKaниx aвстpiйсьKиx сoЛДaT, пiднявш.tи
pyKи нaД гoлoвaMи' ryKaJIи: <Уpa Maxне!,>

Цiei x митi пoчaв бити .цзвiн ryляйпiльськoi цepкви. !o
цeнTpy сeЛa ПoПpяMувыти ryляЙпiльцi, oзбpоснi Мaxнoм. Зaгiн
Мaхнa Ta сeляни oToчи;Iи кaсapнi aвстpiйцiв, poззбpouIи вap-
ТoBиx. Пiсля кopoткoi сщi;tянини aвстpiйuiв oхoлилa пaнiкa, i
вoни кaпiтулЮBЕulи. 3a o.цними ДaI7ИМуl, Пoлo}Ie}Iих бyлo 200 vo-
лoвiк, зa iнrшими - ЛиПIe 85 oсiб.

Ha великoмy мiтинry в центpi селa Мaхнo зaКJIиKaB сеJUIll
дo бopoтьби пpoTи гlTьмaнa' нa мiтинry бyлo oбpaнo нoвий
Гyляйпiльський pевкoм. Пoвстaнцi зaхoПиЛи aвстpiйськy бpи-
гa'ц}Iy Kaсy' чaсTинy гpotшей Мaxнo poЗ.цaв пoлoнrним BoяKaM
<Ддя пpидбaнFшl KвитКa лoлdмy>.

3 ГyляйпiльсЬKoгo телегpaфy Мaхнo poзiслaв пo всiй Укpa-
iнi телегpaмy пpo пеpеМory пoBсTaння в Гyляй-Пoлi, пpo встa-
}IoBJIенн'I Tyг pa.цяtlськoi влa,ци, зaКлиKaBПIи всix селян i poбiт-
никiв Укpaiни пoчaTи зaгaJIЬtIе ПoBсTaнtUI, нaсЛЦyЮЧи ПpиKJIaд
Гyляй-Пoля. oднaк нaсTyПнoгo дrrя знaчнi сиЛи aBсTpiйськoгo
вiйськa вибили пoвстaнцiв з Гyляй-Пoля.

Cеpйoзнa сyгичКa мiл< мaxнoв|JЯNIИ ̂Ia Зaгoнoм вapти i aв-
стpiйцiв вiдбyлaся 26 вepecня 6uтя сёлa Mapфoпiль. Kiлькa .це-
сяткiв aвстpiйцiв бyлo вбитo й пoлoненo. Пoлонeнi yкpaiнui-
IaЛl.lЧa:нИ1 кoтpi були y сшaдi aвстpiйських чaсTин, нa BиМory
Мaхнa HaПИcaЛИ вiдoзвy дo aвстpiйськиx вoякiв iз зaкликoм
вбивaти свoiх oфiцеpiв тa ПoвеpTaтися нa бaтькiвш{инy.

Пiсля цьогo Мaxнo Знoвy пoДaBся в paйoн fiнiпpoвсьlс.lх гшaв.
.нiв (80 Kм нa зaxiд вiд Гy.пяй-Пoля), спo.ЦiвaючисЬ ПoпoBHити
свiй зaгiн нoBиMи ПoBсTatIцяМи. 3a йoгo.цaHими' тaм пеpебрaв
зaгiн aнapхiстa €pмoкpaTЬlвa' кoфий нapaxoвyBaB пo[Iaд сoTню
пoвстaнцiв i вже кoнщoЛюBaв кiлькa пpилнiпpoвських сiл. oд-
нaк цей зaгiн незaбapoм бр poзбитий KapaЛЬниM зaгoнoм, i Дo
Maхнa пpиrднaJlисЯ ЛуIuIэ 8 чoлoвiк iз селa Tеpнiвки нa чoлi з
€pмoкpaтьеBиМ Ta кiлькa poззбpoсних вoякiв деpxaвнoi вapти.
€pмoкpaтьев бр лвopянинoМ' мaбyгь, r.циниМ сepед, тoДituнiх
мaxнoвЦiв oфiцеpoм.

Чepез ДeякиЙ чaс Мaxнo зi свoiм ЗaгoнoМ зHoBy Пo.цaBся.Цo
Гуляiт.-Пoля, пo дopoзi oбстpiлявtши нiмеЦькy кoлoнiю N9 2,
пiсля чoгo кoлoнiсти y вiдпoвiдь o1стplltяли мaхнoвЦiв. 3a щaсть
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нiмeцЬKиx КoлoнiсTiв y KapaJIЬниx pейдaх Мaхнoвцi poзсщirшли
30 кoлoнiстiв i peквiзyва.пи yсix кoнeй кoлoнii Ns 2.

Bнoui пepeд нoBиМ lllТypМoМ Гyляй-Пoля Maхнo BJIaЦITy-
Bав oгляД свoж сил, якi бyли poздiленi нa чoTиpи coтнi. 16xoвт-
ня l 9 1 8-гo, сKopистaвшись вiдсyгнiстю oснoвниx aвсщiйських
сил y селi (каpальний aвсщiйський зaгiн виpyшиB y pейд пo
HaBКoЛи[Iнix селax, зulJIиIlIивlIIи в ГyляЙ-Пoлi лиrше 100 сoл-
.Цaт), мaxнoвцi нaпали нa Гyляй-Пoлe. Мaxнo стaB гoспoдapeМ
сеЛa нa тpи днi, y пoлoн дo МaхнoBцiв пoщaпилo 83 aвсщiйui
тa BapтoBиx;

Ha мiтинry y Гyшй-Пoлi Мaхнo ЗаKпиKaB сеJIя}l дo збpoi,
poзсилaB тeЛегpaМи з пpoхaнням пЦтpимaти йoгo пoBстaння.
B мiсцевiй дpyкapнi бyлo нацpyкoвaнo кiлькa тисян листiBoк,
кoщi невдoвзi бyли poзIloBсю.цxeнi y стenoвих сeлaх вiд.{нiпpa
Дo Дorry. У цих листiвкaх Maxнo зaзнaчaв' щo ниМ ствopeний
Peвoлюцiйнo-пoBсTaнський rштaб, якиЙ oчoлив пoBсTaн}Iя нa
Пiвднi Укpaiни i нaвкoлo яKoгo МaЮTь oб'сднaтиcя всi пoв-
стaнськi зaгoни. Мaхнo xBzlлиBся Tим' Щo poзбив y Гyляй-Пoлi
зaгiн aвстpo-yl.opськиx сoлдaт y 200люлeй, xoчa цей зaгiн бyв
yдвivi мeншим. У Гyляй-Пoлi щtя кepiвництвa мiсцевиМ жиT-
тям бyлo oбpaнo paйoнний prBKoм.

oднaк нaсTyп знaчних сиЛ сyпpoтиBHиKa нa Гyляй-Пoле
змyсиB Мaxнa пiсля кiлькox гoдин бoю зaлиrшити сeлo. Пpиvo-
мy кiлькa сoтеtlь пoвстaнцiв, сxoвaвrши збpoю, знoBy пepeтвo-
p|4лИcЯ нa звичaЙних MеIIIKa}Iцiв сeлa, збepiгaюvи пpи цЬoмy
пiдпiльнi 3B'язКи.

|9-2| )кoBтня кiнний зaгiн Мaхнa пpoвiв свiй пepшrий дa-
лeкиit peЙД y paйoн Юзiвки_Мapiyпoля.

Bислизнрrпи iз oтoчeнoгo Гyляй-Пoля, Мaxнo iз сoтнeю
пoвстaнцiв пpибyв дo сeлa fiiбpoвкa, в paйoнi яКoгo з тpaвн,I
l9l8 poкy дiяв нrвeликий пoBсTaнсьКий зaгiн пiд кepiвництBoм
Мaтpoсa-aнapхiстa Бpoви. Уxoвтнi 1918 poкy кoMarЦиpoп{ цьoгo
зaгoнy стaB мaтpoс Фeдip (Фeoдoсiй) Щyсь'. Пiзнirшe Мaхнo
тaк хapaктеpизyBaB II.{yся: <....3a нaтypoю сBoeю' зa мyхнiотю
i звитягoю нaйслaвнirшa лЮдинD>.

I II!усь Фedip (ФеoдoсiЙ) _ нapoдився y 1893 poui y бiлнiй сerинськй poди-
нi y с. fliбpoвui (с' Bеликa Mихaйлiвкa oлeксаrцpiвськoгo пoвiry). У l9l5 poui
бр мoбiлiзoваний дo вiйськoвoi сiry>кби нa флoт. 3 l9l7 poкy _ aнapхiст, пe.
рбyвaв Дeяwfil чaс y зaгoнaх Чеpвoнoi гваpдii, opгaнiзaтop .{iбpoвськoi гpщи
анapхiстiв. 3 vеpвня l9l8 poкy _ кoмa}Циp пoвст.lнсЬкoгo зtlгo}Iy, щo бopoвся
пpoти г€тьмaнa тa iнтеpвентiв. oдин iз найблил<чих дpрiв Мaхнa i нaйтaлaнo-
витiших йoгo кoмalrдиpiв' У 1919poui кepрaв yсiею кiннотoю apмii Мaхнa,
кoмa}Iдиp кiннoi бpигaли.У |920_|92| poкaх _ цtен штaбy махнoвськoi apмii,
наvштaбy гpщи. 3aгиrryв y бoю з чеpвo}lими y vеpвнi 192l poкy нa Cрlщинi.

У веpeснi l9l8-гo y гaзeтi <.Пpи.цнепpoвский кpaй)> з'яB}LIIo.
ся пoвi'цoмлrHня, щo пoвiтoвoю BapтoЮ зaтpимaний <<MaфoC
Щyсь'', якиЙ лiсля зaгибeлi мiсцевoгo пoBстaнсьКoгo вaTaxKa
Гoнvi-Бpoви <<сTaв нa чoлi ШIaйKи>... I{я iнфopмaцiя бyлa фадь-
ll]иBKoю' як i пoстiйнi пoвi.цoмлeння oфiuiйнoi пpеси Пpo 3aги-
бель Мaхнa тa пpo <<poзгpoМ йoгo бaнди,>.

Пpoте вapтo вiдзнaчиTи' щo кoЛи ЗaгoHи Maхнa (l20 бiй.
uiв) i tl{yся (53 бiйцi) oб'rДналися, oстаннiй ДeякиЙ чaс не Bи-
знaBaB Maхнa KoМa}ЦиpoM i ix обoх ввaхaЛи Кolv{aн.циpaми.
Чoтиpи Днi зaгiн Maxнa-Щyся IrpocToяB y fiiбpoвui' i зa цей
Чaс .цo Йoгo склa.цy BItИ]IacЯ сoтня мiсцеBих сеJIян. oДнaк i влa-
дa raB не ЛoBиJIa... oднiеi нoнi fiiбpoвкy бyлo oToчeнo зaгoнoМ
y 300 сoллaт з aвстpiЙцiв, гeтЬМaIIсьKиx BapтoBиx, МiсцeBих Пo-
мiulикiв тa нiмецьких кoлoнiстiв. BийLшoвrпи непoмiтнo внoчi
iз селa, мaxнoвцi нa свiтaнкy' KoЛи селa зaйrrяли пepшi гpyПи
Bopoгa' paпToвo НaПulИiвlдбили 4 кyлемети тa 20 кoней, зaхo-
пиBllIи 80 чoлoвiк y пoЛoн. Taким чи,HoМ' сKopисTaBЦIись фaк-
тopoМ paптoвoстi i yдapoм З TуIIIУ, Maхнo пpoвiв BДаJIy oпepa.
uirо i poзгpoМив ЗHaЧнi cили пpoTиBHиKa. Успiх y uьoмy бoю
стBopиB слaвy Мaxнoвi сеpед пoвстaнцiB, i впеplrlе сaMе To.цi'
пiсля бoю, Boни нaзBUIи йoгo <.бaТЬКoм'>. З тoго чaсy цe сЛoBo
сталo невiД,.цiльним вiд Мaхнa, i ceлЯни пoбaчили B нЬoМу сBo-
гo oбopoнця i виявляли дo ньoгo Пoвary тa вiЛl'(aнiсть.

Haстyпнoгo Дня Дo Bopoгa надiйtшли ДoДaткoвi пiдpoздiли
нiмецькoгo тa aвстpiЙськoгo вiйськa (ше 300 нoлoвiк) з бaTape-
сю' яKa Пoч.UIa сисTеМaтичний apтoбстpiл пoзицiй пoвстaнцiв.
Cитyaцiя сTaлa KpиTич}toю' пoвстaнцi нe виТpиМaJIи нaтискy й
пoчtUIи pозбiгaтися. Iз 300 чoлoвiк пi.ц кoмaндoю Maхнa й IIJyся
зiuIиllIиJIoся лишe 30, якi paзoм iз кoмaнДиpaми oбoporrялися,
вi'цхo.цячи в глиб лiсy. Aвcтpiйцi пoчшtи apтoбстpiл i спiльнo з
вoякaМи BapTи ПoчаJIи йoгo пpoviсрaти' 3алиrшюt пoBстaнсьКoгo
зaгo}Iy в>ке гoTуъaЛИсЯ Дo зaгибелi. II{yсь зaпpoпoнyвaв бopo-
TИcЯ Дo oстaнньoi кpaгшi кpoвi aбo )K яKиМoсЬ чинoм yниKнyги
бoю. Maхнo Bсe x тaКи ПopеKoнaв ПoвсTaнцiв, щo He Bсе Щr
BTpaченo i с мoxливiсTЬ BиpBaтиcя з <<Boгнeнногo мiurкa'>. Иoгo
пrpеКoнJlивa eмoцiйнiсTЬ, несaмoBитa вi.цвaгa Пеpе.цiUIися Пo-
BсTaнцяМ, i вoни виpirпи.пи HaсTyПaTи, пppгo''IoсиBпrи Maхнa
КoмaндиpoМ с.Boгo зaгoнy i <.бaтькoм,) пoвсTaнцiв. Ця знaменнa
пoдiя стaлaся l0 хoвтня 1918 poкy.

Maхнoвцi нeспoдiвaнo нaлeтiли нa .цiлянкy oтoЧенн,l' яКa
сK]lс.ДaJIaсЯ з гетЬМaнсЬкoi вapти. Пpopвaвшись кpiзь лaнцюг i
нe BTpaTиBltIи xoдtloгo бiilllя, мaхнoвцi З TиЛy BДap\4ЛИ Пo poз-
ryблениx BapToBиx i змуcили ж .цo втeчi. Чеpез кiлькa гoдиrr
Мaxнo зiбpaв пoвстaнцiв, щo пopoзбiraJwIcЯ пo стeПy, i влapив
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пo Дiбpoвцi, де aвстpiЙський зaгiн oхopoн'lв ПoЛoнeних. Bц-
сЦ/ПaЮчи iз сeлa, aвстpiйцi пiдпалили бaгaтo хaт.

У fiiбpoвui, щo ПzUI'шa' мiсцeвi ceЛ'гнИ нa мiтинry пpoгoлo-
сили Maхнa.ПеpеМoхця свoiм <.бaтькoм>. Biдтoдi пo всiй Укpai-
нi пoча:Iи |IJИpИTИcЯ ЛrгеHДи пpo <(бaTЬKa'> Мaхнa, яK пpo зaхис-
ниKa сKpиBДxеHих' яК пpO.циBo-KoзaКa' яKoгo нi кyля, нi шaбля
не беpе, який мoхe сTaTи невидимим aбo x oбеprгщися BoBКoМ.
I{е бyлo схoxе нa стapi yкpaiнськi Легeн.ци Пpo ЗaПopo)olя-xapaК-
Tеpникa. !дя тиcян сеrrян Maхнo сTaB l{еЗaПеpечниМ aBтopите-
тoм, пoлiтичниМ Ta вiйськoвим лiдеpoм, yI{иTеЛеМ жиTTя.

Maхнo пo€.цнyBaB y сoбi непеpесivнy хopoбpiсть, apTисTизМ
iз пеpевтйенtI'IМи тa теaтpалiзoвaниMи Дiйствaми. Taк, з ме-
тoю poзвiдки <<бaTЬKo>> iнo.цi з,являBсЯ нa ryляЙпйьськoмy бa-
зapi, пepеoДягнений y сеЛ,IнKy. Bиpitпивlши y сеpпнi l918.гo
пiдipвaти aвстpiйський штaб y Гyляй-Пoлi, Мaхнo з Iсидopoм
Лютим пepеo.цягЛися y ПaннoчoК' сxoBaBШIи пiд спiднИЦЯ|\|II
бoмби' fule пiдipвaти rптaб тaк i не B.цzUIoся' бo пеprшoгo paзy
вiн був пopoхнiй, a нaсTyпнoгo дня бiля ньoгo бyли xiнки й
дiти, i Maхнo вiдмoвився вiд гшaнy' BB.DКaючи' Щo Bи HЬoгo
Мo)(yгЬ зaгин}ти I{eBиннl.

[ля тoгo, щoб непoмiтнo пpoбpaтИcЯ Дo сiл, мaхнoвцi пе-
peoДягaЛися в дядькiв, кoтpi вибpaлИсЯ Нa бaзap, aбo x зoбpa-
ха.пи вeсiльний кopтex, ПpичoМу o.цнoгo paЗy <<нapеченoю,> бyв
сaм Мaхнo. Пpo.lцдхaючи ПoBз вiйськoвий rптaб, yraсники
TaKoгo <<BeсfUIя,> BихOIIлюB'UIи з возiв KyЛеМети й бoмби i зни-
ЩyBzl.,Iи oкyпaнтiв.

.{iзнaвrшись вц poзвiдникiв, щo нa oднiй зi стaнцiй стoiть нi-
мeцьlо,tй rЦIeлoн з нaгpaбoвaним дoбpoм, <.бaTЬКo,> poЗПopядиB-
ся сфopмрaти з кiлькoх тoBapних вaгoнiв пoiзд. PoзмiсTиBIIIи в
ниx пoBстaнцiв, вiн усКoчиB y кaбiнy мaшинiстa, нaкaзaв пi,ц,-
жaти дo еIIIелoHy i зyпинитися пopyч з }IиМ. Hiмецькi вapтoвi не
звеpнyли I{a нoBoПpибулиЙ пoiзд нiякoi рaги. Cкopистaвшиоь
iз цьoгo, мaхнoвцi oбеззбpoulи lx i зaхoпили еlIIеЛoн. Чaстинy
щoфеiв мaхнoвцi poЗ.цilли мiсцевoмy HaсеЛeннЮ' a oсI{oBнy Мaсy
дoстaвили y Гyляй-Пoле. Hiмецьких сoЛдaT Мaхно нaкaзaв вi'ц-
tryстити' видaBuIи Ha Baгoн Пo Tpи гвинтiвки. oiдьте ДoДoмy po-
бити pевoлюЦiЮ>, - сКaзaB <.бaTЬKo'> пoЛoнениМ.

o.цнoгo paзy Мaхнoвцi, видaючи ceбe зa гетЬМaнцiв, poз-
стplляли з кyлeметiв спpaвхнiх гетьмaнцiв, a пoтiм, ПepeoДяг-
I{yвIIIись y фopМy Зa6Итих, ПoДaJтИcЯ Дo caДиби пoмiщикa Mиp-
гopo.цсЬKoгo. Maхнo Пepeoдягнyвся y фopмy rштaбс-кaпiтaНa' a
Щyсь y фopмy ПopytlниКa. B тaкoмy виrляДi Boни oПиниЛися
нa святi y пoмiщикa Зa oдниМ сToЛoМ з aвстpiйськими тa гeTь-
мaнсЬКиМи oфiцеpaми. I кoли бyлo вигoлo[Ieнo ToсT зa якнaй-

шIBи.цшy зaгибeль <..бaн.цитa Maхнa,>, Heстop, нaЗBaBш]и сBoe
сПpaBxн€ iм'я, кИнyB y бенкeтникiв бoмбу.

У дpyгiй пoлoвинi xoBTня l9l8-гo МaхHoBсьKий зaгiн зали-
rшив fiiбpoвкy i pейлvвaB МapшIpyгaми Гaвpилiвкa-Iвaнiвкa-
Koмap-Бoгaтиp-B' Янiсoль-Bepемiiвкa-fliбpoвкa. Пеpесрa-
ЮчисЬ y цьoМy paЙoнi, мaхнoвцi poзopиЛи кiлькa нiмeцьких
кoлoнiй (нaпpиюlaд Brселий Kyг), пoмстиBlIIисЬ кoлoнiстaм зa
сПzrЛeння fliбpoвки, де з тисячi хaт бyлo сПul,'Ieнo 600, зa Tr' щo
giмЦi - кoлoнiсти зн ищ}ъали дpiбнi пoвстaн с ькi Загoни. М aхнюв-
цl сTpaTиЛи K1ЛЬKa .цесяTKIB KoЛot{1сTlB-ЧoЛoB1КlB, спzUIиЛи шн1
бyлинки i вилщили BeЛикy кiлькiсть збpoi.

Пoпoвнення МaхнoBсЬKoГo Зaгoнy безпoсеpe.цнЬo Зzulех<zшo
вiД нaявнoстi збpoi, ТoМy oДtlиМ З гoЛoв}lих зaB.цaнЬ МaхнoBцlB
бyлo здoбyrтя тpoфейнoi збpoi тa BиЛу{еHHя ii y пoмiшикiв i
ЗaМo)Kних сrЛян. Пpи зaхoпленнi зaмoxних xрopiв мaхнoвцi
HaKЛaДaJтИ кoнтpибyцiю Ta BиЛ}чaЛи збpoю, o,цнaК Мaхнo пиль.
[IyBaB' Щoб це вi-цбyвалoся без свaвoлi i пi.ц нaглядoМ Кoмaнди-
piв. Koня pеквiзoвyвaлИ ЛИLne y ToМy гoспoдapсTBi, де бyлo не
Мrншe чoTиpЬox кoней. У гoспoдapствi, де бyлo менш.Iе voти-
pьox кoней, ЗaЛИ]]]aJШ7 BToМлeнoгo МaхнoBсЬКoгo кo}Iя, беpyvи
взaмiн свixoгo сeЛянсьКoгo. Зa кoxнy.цoбpoвiльно вi/ti.цaнy гвин-
тiвкy гoспo.п.apевi видaва-ltoся 3 тисячi кapбoвaнцiв iз сyми кoн-
тpибyцii. o.цнaк яKЩo у пoмirцикa чи КypKyJIя знzlхo.цили схo-
вaнy збpoю, йoгo poзстpiлювали сaМoЧиHtlo aбo зa BиpoKoМ
сlJlЬсЬKoгo схo.цy.

B кiнцi хoBтtIя мaxнoвцi y сюraдi близькo 500 чoлoвiк дiяли
вxе в Бaxмщськoму' MapiупoльсЬKoМy, БepД,янськoмy, Пaвлo-
гpa.цсЬKoмy пoвiтaх, poззбpoююvи дpiбнi зaгoни aвстpiйськoi
apмii тa вapTy. Мaхнoвцi КypсуваЛи пoблизy Гyляй-Пoля -
I{apевoкoстянтинiвки, з.цiйснюючи нaПaди нa ст. Гaйvуp, Чaп-
Лине' ПoЛoги, нa мiстrчкa Гpиtшине тa Cлaвгopoд, pyйнyюvи
за:liзничнi кoлii тa пyсКaючи пiд }кiс rшIелo}tи з aвстpiйцями'
Бiля с. Cтapий Kpемeнvик Boни poзГpoмиЛи BеЛикий зaгiн вap-
тoBиx, зaхoПиBlIIи тpи KyлеМеTи. Мaхнoвцi тaкoж зуПиниЛи дBa
rtrlелoни з бiлoгвapлiйцями, кoтpi tхали нa .[oн' тa pозстpi.ltяли
всiх oфiцepiв, зокpемa членiв floгoвipнoi кoмiсii мix Укpаiн-
cЬКoю .цеp)KaBoю Tа дo}IсЬKим ypЯдoМ.

30 хoвтня Мaхнo знoв yвipвaвcя дo Гуляil,-Пoля. fleмopaлi-
зoвaнi aвсTpo-yгopськi сoлдaти вiДмoвилися BoюBaTи з МaхнoB.
цяМи' знaЮчи' Щo ПoЛotlегIих МaхнoBцi вiдпyскaють нa бaть-
кiвщинy i непoгaнo дo них сТaBII'tTЬсЯ. Зaйrrявпrи селo, Мaхнo
пo тeлeгpaфy oГoЛoсиB yЛЬTиМaTyМ пoвiтoвiй вл.aлi в oлексarrд-
piвськy З BиМoгoю звiльнити з в'язницi Caвy Мaхнa, Фeдopa
Kpaтa, Пaвлa Kopoстl,l,тьoвa, oлексiя Kалaшникoвa, oлексarцpa
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Шpaмкa. У paзi вi'цмoви Maхнo пoгpo:КyBaB нaпaдoМ нa oлек.
сaндpiвськ. Koмен'цaнт мiстa, Зa}IеПoKorниЙ ультимaTyMoM'
пooбirlяв, щo ryляйпiльцi не бyдyгь poзстpiлянi i .цoлю iхню
незaбapoм бyле виpilпенo. Але нa пoчaTКy ЛисToПaдa мaхнoвцi
в vеpгoвий paзбуливибитi з Гyляй'Пoля.

У пeprшiй пoлoвинi Листoпa.цa 1918-гo 300 мaхнoвськиx кiн-
нoтникiЬ ПpoвoдяTЬ pейд пo Лyкaшiвськoмy, Бpaзoлiвськoмy,
PiзДвянськoмy paйoнaх oлексaндpiBсЬKoгo пoвiry, BсTyПaЮчи
y сyгичKи iз зaгoнaми нiмцiв-кoлoнiстiв тa 1кpaiнськoю зaлiз-
нич}loю вapтoю генrpalla oсецькoгo'

Aвстpiйське KoМa}tДyвaння Ta гeTЬМaнський ypяД Ки}IyЛи
пpoти Мaхнa знaчнi cили, ЗoкpеМa чaсTини 12-гo Aвстpiйськo-
гo lqopПyсyтa 8-гo кopпyсy.гeTЬМaнсЬKиx вiйськ] Цi сили витiс-
Hили Мaxнoвшiв з paйoнy Гyляй-Пoля, i Maxнo знoBy BиpyшиB
дo .Цiбpoвки, ,Цe ,Цo нЬoгo Пpис.цнaвся зaгiн пiд кepiвницTBoМ
aнapхiстa Beльгeльмa'

11листoпaдa нaст. Гaйuyp мaхнoвцi зулllнЙли пoTяг' Iцo
йtпoв iз Беpдянськa, i, вбивlпи rшiстьox oфiuеpiв ia oxopoнцiв,
зaхoПиЛи кaсу з 53 тисячaми кapбoвaнuiв

ГIpи спpoбi ЗaxoПиTи пoiз.ц 3i збpoею нa ст. Hoвoryпaлiвцi
мaxнoвський кiнний зaгiн бр poзгpoМлrниЙ cилaми геTЬМaн-
цiв тa нiмцiв. Пiд"Мaхнoм був убитиiт кiнь. fuiе в сepeдинi
листoпa.цd ryбеpнський KaтеpинoслaB oхoпиJla пaнiкa, сПричи-
}Ieнa чyгКaМи, щo <,бaндa Мaxнa,> ]нaстyпar нa мiстo i вxе зaхoп-
лeнo BoKЗ.ш...

У нiч нa 15 листoпaдa вiдбyвся oстaннiй знaчiтий бiй мaх-
нoвцiв з aBсTpo-yгopсьKиМи ЧaстинaМи 6ilя.с. Teмиpiвки. Max.
нoBцl' KoTpl спаJIи пlсля ще.цpol IIияTиKи l нe пoтypoУBаJ||4cЯ
пpo нaдiйнy oхopoнy' знeнaцЬКa бyли aтaкoвaнi yгopськими
сoЛдaTaМи. Чaстинa йaxнoвськoгo Зaгoнy poзбiгiaся, iнtпi не-
BrлиКиМи гpyпaMи }Iaмaгzulися бopoнитися. 10 пoвотaнцiв нa
чoлi з Мaхнoм були oтoненi нa oкoлицi селa. <.Бaтькo> .з pщ.
ниM KyлеМeтoM B pyКax OшaB ByЗенЬKиMи ByЛиtlКaМи l вlДстpl-
люBaBся' пoки нe бyв пopaнений. Щyся бyлo пopaнeнo в oби-
двi нoги, i вiн не мiг кepyвaти бoем. З ДecЯTkl, пoвстaнцiв, кoщi
ЗaЛИпIklIIИcЯ з Maхнoм, сейеpo бyли вбитi, a o.цин' щoб не з.цa-
BaTИcЯ' зaсTprЛиBся. Мaхнo, який сгшtивaB Kpoв'ю, тaкox виpi-
IrrиB зBeсTи paхyrrКи з xиттяМ' poзyмitovи, щo з oтoченI1Я BvI-
pBaTися вiн уxe нe змoxe. Maхйoвцi, щoб не пoтpaпиTи до
пoлot{y' ПoчzLIIи сТpxLЯTИсЯ.. :

Aле стapi дpyзi вpягyвaлиЙor6. Лютий, Пещeнкo й Мapueн-
Ko, t{езBaxaючи нa ш.алeний BoгoЕIЬ' пpoбpа;rися.цo <.бaтькa'> й
ПepeTягли йoгo дo TaЧaHKИ, пoсaдиBulи нa,схpеЩrнi гвинтiвки.
B цьoмy бoю зaгинyли й пoтpaпvIJII4 B ПoЛorl Пoнaд пoлoви!{a
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пoвстaнцiв (близькo 200 чoлoвiк), .цесь iз сoтrrя пoвстaнцiв poз-
бirлутcя пo дoмiвкaх... У 20-х чисЛaх ЛисToпa'цa 1918-гo геть-
МaнсЬКa пpoпaгaндa пoЩиpиЛa Ч/TKи' щo <...Maхнa вбигo, aбaн-
дy йoгo.poзЦpoмЛенo>.

Bеликi вТpaти TиМчaсoBo демopa,riзyвали й пoхитнyЛи aBTo.
pитeт Maхнa' 3алиrшю,t мaxнoвцiв пpoбpaлися .цo Михaйлoвo-
Лyкalrteвськoi вoлостi, a звiдти дo flнiпpa, де poздoбyли 8 кyлe.
метiв. HезaбapoМ мaхнoвцi зaйняли C.лaвгopoд тa ст. )(еpебець,
a oкpемi гpyпи N,Iaшroвцiв,yя<е Дlялинa пpaBoМy 6oui.[нiпpa.

Tим чaсoм y свiтi вщбyлЦся вaхливi пoдii, кoтpi дoкopiннo

сЬKoю Poсiсю>.
.Kеpiвники Ант1нти Bи}4aгuUIи Biд гетьмaнсЬKoгo ypяДy <<e.ци-

нoi непo.цiльнoi Poсii>, i тoмy <Гpaмoто геTЬмa}Ia Cкopoпад-
сЬКoгo вi.ц 14 4и.qтollaдa 1918-гo пpo федqpaцiю з небiлЬIIIoви-
цЬKoю Poсieю бyладaнйнoю 9aМе шнiм вимoгaм. I{е oсTaToчнo
пiлipвалo пoлiтtтннy ситyaцiю..в Укpaiнi i викликшlo вибщ нe-'
B^цoBoЛrння з ooКy вс1х yKpaшсьKих ПoЛlTичних yгpyпoBaнь.
Укpaurсью,tй нaцioнальний сoюз пovaв вiдкpшry збpoйнy бopoть.
бy пpoти геTЬМaнa. Укpaiноькi сoцiaл-.цeмoKpaTи Cимoн Пет-
Люpa Ta Boлoл.имиp Bинн.иченкo в сеpe.циЦi листoпa.цa l918.гo
oчoЛ}UIи BсeyкparнQЬKе llapo.цнe ПoвстaHн,I пpoTи гeTЬМaнсЬКo-
гo pежиMy.

Цi зaгальнi змiни в Укpaiнi, pевoлюцiйнi пoдii тa poЗвirл
Bлади ДoпoмoгЛи МaхЦoBсьKoмy зaгoнoвi, яШЙ y сepединi лис-
тoпa.цa 1918-гo oПиниBся нa Kpaю зaгибелi, 'BИ)КklTvI' зpoсTи
й пpoдoвхити бgpoтьбy зa oвoлoдiн}Iя . qРpilvl .paйoнoм.

KaтepинoслaвсЬкий ryбеpнський стapoстa y xoвтнi пoвi-
.цoN{,Jlяв дo Kиrвa,. щo <...зJIoчинна дiялbнiсть'бarrД в oлeксarЦ-
piвськoмy пoвiтi нaстiльtоl сеpЙoзнa, щo бу.п,ь-яке звoлiкaння



y BiДПpaвцi }IaДiйних вiйськoвих зaгoнiв для лiквiдaЦii ж мoxе
ПpизвeсTи .цo Т'DKKих нaслiдкiв,>. Ухе 19 ЛисToПa.цa 1918 pокy
Kaтepинослaвський ryбеpнськиЙ сTapoсTa ПoBiдoМЛяB гrТЬМaн-
сЬKoМy ypядoвi: <Haстpiй ryбеpнii тpивoxний, мiсцевими си-
лaми лiквiДyBaTи пoBсТaнськi Зaгoни, кoтpi poзpocЛI4c'r, неN4aс
МoжЛиBoсT1)>.

У листoпадi 19l8 poKy KaTepиF{oсЛaBсЬKa гaзеTa ..Пpи.цнеп-
poвский кpaй> oпyблiкyвшra стaTтю <.ПoхoДxeння Мaxнa'>. Boнa
пoвiдoмлялa' iцo пpo Мaхнa BПeptrlе зaгoBopилИ щe y l905 poцi,
кoли вiн нa чoлi <бaнди,> aнapхiстiв гpaбрaв екoнoмii oлек.
сarцpiвськoгo пoвiry, зa Щo й бyв зaсyдxений нa 20 poкiв...
Гaзeтa.цeТaЛЬHo oписyBaЛa кpивaвi зЛoЧиHи мaхнoвЦiв у ЛисTo-
пaдi l9l8-гo: стpaTy мaxнoBцЯМи кiлькoх Десяткiв кoлoнiстiв,
вoЛoсFIих писapiв, ЗaМo)Iсrlих сеЛяH' евpеiв... Aвтop стaттi твеp-
.циB, щo бaгaтьox З ниx BЛaснopyчнo poзсщiляв Maxнo, щo <.бaть-
кo> noгpaбyвaв кiлькa пoiздiв'

2,| листoлaДa КaТеpинoсЛaBсьКa гaзеTa <.CлoBo,> писшla: ..Щo-
.ценнo.цo нaс y pедaKЦiю ПpихoДЯTЬ Лю.ци З бoxевiльними oчи-
мa, з TpеМTiнням y гoлoсi - бiхeнцi з тих мiсць тa з iнruих
пoвiтiв гyбepнii. Boни poзпoвiдaють Пpo Tr, щo бaчили i пеpe-
ЖИлИ) i питaють: ..ЧoМy нiхтo не зaсToсoвy€ нiякиx зaхo.цiв .цrrя
викopiненrrя цiсi кpивaвoi пщavoвщини? Дe y Baс Tyг влaДa?
Xтo влa.цa?''... Чoмy x ДемoKpaTичнa BЛaДa нiчoгo не B)киBae
ПpoTи МaxнoвUiини? Чoмy нe хoч.yгЬ BиKopисTaTи нiмeЦькy силy,
Щo Пpo.цoвХyr ЗaЛиЦ]aтися тщ? Ii слiд зaстoсрaTИ ДДЯ BстaнoB-
леtl}lll ПopядKy. Aле якщo цЬoгo Hе Mo)КyгЬ нi гeтьмaнськa, нi
.цrМoKpaТичнa BЛa.цa' тo xTo ж це зpoбить? oчевиднo' це Mo-
xtдь здiйснИТИ ЛИIIJэ сoЮЗниKи...>

Cyдячи зi спoгa.цiв B. Bинниченкa, кеpiвники flиpектopii
не МzlЛи чiткoгo yяBлrн}ш пpo Maхнa i кiнцевy меry йoгo бopoть-
би. <.HемoхлиBo З пeBнiстto скaзaти нiчoгo, - ПисaB гoлoBa
.(иpeктopii, - нaвiть Пpo тaKy вiдoмy ПoсTaTЬ y ПoBсTaнсЬKoмy
pщoвi, як Maxнo. З.oпoвiДaнь oдHих - вiн щeiтниЙ aнapxiст,
свiдoмий.yкpaiнeць' з poМaнтичниМ yсTpo€М сBoгo вiйськa, нa
зpaзoК зaПopoЗЬKoгo; з oпoвiдoК дpyгих '- це Пpoстo бaндит,
бeзпpин ши п ниЙ aнтиу кpaiнеЦь'>.

25 листопaдa l9l8-гo пoвстaнцi ЗaхoПиЛи зaлiзниuнy стaн-
цiю Пoлoги, вiдiбpaвш.ти У KacИpa Bиpyчкy. Алe гporui сoбi не
BЗЯЛИ, а oфopмили вiдпoвiдний .цoкyменT Пpo кoнфiскaцiю
55 580 кapбoвaнцiв. Тoдi ж бyлo <.дo oсoбливoгo poзпopяDКeн-
ня> зaTpимaнo Пaсaхиpськi пoiзди, щo iхали з Бep.Цянськa. Aле
Мaхнo дaв вкaзiвкy всi гporшi пoвepн},Tи l(aсиpy i пoнoвити pyx
ПaсaxиpсЬKих пoiзДiв, .цo Toгo >K ЗaЯBИB' щo бiльшrе rrе BTpr{a-
TиMеТЬся y poбory залiзницi.

27 лиcтoпaДa Мaхнo iз зaгoнoм y 800 пraбель тa бaгнетiв зa.
хoПиB Гуляй_Пoлe' opixiв, Гaйvуp, Hoвoкapлiвкy тa нaвкoлиrшнi
сeлa i зaтвеp.циBся цЬoгo paзy Тyг нaдoBгo. B Гyляй-Пoлi влaДy
з MaХнoBсЬким штaбoм пoдiлив вoлoсниЙ pевКoм нa чoлi з кo*
BzUIeМ Левкoм Kopoстильoвим.

AвсщiЙськi BoЯKи вiдмoвилисЯ вoЮBaТи ПpoTи мaxнoвuiв;
вiдuyвaюvи слaбкiсть свoгo сyпpoTиBtIиKa' мaхнoвцi виpirпили
йoгo poззбpoiти. Ha ст. Hoвoryпaлiвкa мaxнoвцi oтoчили нi-
мецький rПIrЛoн' пopТaвиBlIIи BиМory ПеpeДaTи всю збpoю пoв-
сTaF{цяМ' B ПpoтиBlloмy paзi пooбiцяли ПpoTapaниTи rшIrЛoн
IIapoвoЗoМ i пiлipвaти кoлiIo. fliстaвrпи вiдмoвy, мaхнoвцi зi-
IIIToBхнyли еlllелoн З ПapoBoзoм, шtе нiмЦi зyмiли BToKTи' зuUIи-
IIIиBII]и великyкiлькiсть збpoi, нaбoiв, aмyнiцii тa хapviв (vaстину
хapviв Мaхнo poз.цaB мiсцевим селянaм). Пoблизy ст. Cинель-
tIиKoBе мaxнoвцi тaKoХ Mа,Tи сyгичКy з oкyпaцiйниМи чaсTинa-
ми i змyсили iх .цo втeчi. 29 ЛисToПa.цa l9l8-гo Мaxнo ви'цaв
нaKaз пpo зaГzulьнr ПoBсTaннlI y <(BiЛЬнoМy paйoнi'> i пpo пoxiд
IIpoTи бypxyaзii, зaKrIиKaBшIи селян Укpaiни взятиcя зa збpoю.
Тoдi ж Maxнo видaв вiдoзBy дo нaсеЛeшНя' У якiй нaкaзaв пi'ц
сTpaxoM poЗсTpL'Iy т|pI4IIИHI4TИ ПияЦTBo Ta ryЛЬнЮ.

B тoй xе.raс y Kиевi геTЬМaн Cкopoпaдський виpitшив oб,е.ц-
lнaTуI зусИЛIIЯ свoei apмii з.Цoбpoвoльчoю бiлoгвapдiйськoю ap-
мiею тa apмiею Biйськa floнськoгo i зaпpoсити жнi чaстини
для бopoтьби з <.внyгpirпнiми бiльrшoвиKaМи)> B Мe)Kaх Kaтеpи-
нoслaвoькoi тa Хapкiвськoi ryбepнiй. У сepeдинi ГpyДня 1918 poкy
з Kpимy Дo Пiвнiчнoi Taвpii тa з !oну дo Дoнбaс}z BиpylпиЛи
нeвeликi бiлoгвapдiйсьКi зaгoни. Kpiм Toгo' B Kaтepинoслaвi
пoЧzuloся фopмрaння знaчнoгo Зaгoнy бiлoгвapдiйцiв.

Ha пoчaтoк ГpyДня 1918-гo apмiя Мaхнa в)(е сKJIaДaлaсЯ З
З-4тиcяч пoвстaнцiв пpи 30 КyЛеМeTaх тa 6 гapмaтax. Мaxнo
зДiйснив pеopгaнiзaцiю свoгo вiйськa, нaМaгaЮчись iз дpiбних
зaгoнiв (y 50-100 voлoвiк), кoтpi пepевzlжIlo сКЛa.цaлися iз oД-
нoсельЦiв, сTвopиTи <вiльнi бaтальйoни> plя фpoнтoвих дiй. Цi
бaта;lьйoни мulи 6уи пpив'язaнi дo пeвниx тepитopiй тa oПе-
paTиBнo були 6 пoв'язaнi з кiннo-тaчaнKoBиM MaневpениМ зa_
гoнoМ' кoтpий би здiйснювaв pейди Пo Bopoxих TИлaX.

!o Гyляй-Пoля пpибyли IIoBстaнсЬкi зaгoни з iнrшиx теpe-
нiв: Лепeтчeнкa з-пiд Пaвлoгpaдa (близькo 200 бiйцiв), бpaтiв
Kopoльoвих з с. Koмиlшевaxa (близькo 100 бiйuiв), зaгiн з юзiв-
сЬКoгo paйoнy (близькo 200 бiйцiв). Пpибyв .цo Maxнa тaКoх
знaчний i лoбpе opгaнiзoвaний зaгiн с. Hoвoспaсiвки (600-
700 бiйцiв) пiд кoмaн'цyBaнн'IМ B. Kypиленкa тa Л. Бgндapця i
члeнiв мiсцевoi aнapxiстськoi гpyпи. Ще y xoвтнi l9l8poкy
ceЛяlнИ сeлa Hoвoспaсiвlоl IIoвсT€UIи ПpoTи oкyпaцiйнoгo вiй.
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сЬкa Ta геTЬМaнськoгo pe)шмy. Ha пoнaткy листoпa.цa, пiсля
тpидeннoi oблoги HoвoспaсiвKи, aBстpo-угopсЬке кapшlьне вiй-
ськo зaxoпЙo сrлo i пoчшto мaсoвi екзекylдii' Близькo 50 селян
бyли стpavенi' 3aгiн пoвстaнцiв пoдaвся дo Aзoвськoгo лiсниц.
твa, a пoтiм .цo Мaхнa i стaв y Мaхнa скJIa.цoBoЮ чaстинoю йoгo
apмii.

Гyляй-Пoле сTaJIo ценTpoм не тiльки МaхнoBcьКoгo pщy, a й
yсЬoгo pевoлюцiйнoгo pyхy Kaтepинoслaвщини тa ПЬнiчнoi Taв-
pii.Tyг бyли yгвopенi opгaни yпpaшiнrя теpитopiею, пiдкoнщoль-
нoю пoBсTaнцям, тa KеplвниltгBo сaмиМ pyxoМ - peвoлюцlЙнa
paйoннa pадa i шTaб пoвстaнцЬ. Мaхнo бр oбpaний КoМal{Дtsa-
.reм yсiх пoBстaHсьKиx зaгoнiв Ta нaчaЛЬникoм шrгaбy, a йoгo вй-
сЬKo сT.lЛo lFraзИBaTИcЯ <(мЕlxHoBLtями>. [Птaб пoвстaнсЬI(LIх сI{л
сK,Iaцaвся зi стapюt ДpyзiB Мaхнa: Ф. II{yся, o. Чyбенкa, B. Бiлa-
пIa, C. Kapетникa, o. Мapненкa, I. Лютoгo, B. Kypилeнкa'.

1 Бiлаш Biкmop Феdopoвuч _ нapoДуlься y с. Hoвoспaсiвка у 1893 poцi, ма-
rпинiст пapoвoзa. Aнapхiст з 1908 poкy. opгaнiзатop пoBстaння y Hoвoспaсiвui y
xoвтнi 1918poкy.'У мaхнoвщинi нa кoмarЦнiЙ, штaбнiй poбoтi. 23Brpесня
1921 poкy зaapеrцтoвaниЙ чeкiстaми нa Kyбaнi. У |92|-1923 poкaх пещбрaв y
тtopмах ЧK, ле нaписaв змiстoвнi спoгaди _ <Iстopiю мaхнoвlцини>. Aмнiстoва-
ний, пpацloвaв нa зaвo,ц:rх Хapкoвa. Знoвy зaaperштoвaний y 1937 poui, нaстyп.
Hoгo poкy закатoваниЙ y тюpмi.

Kаpеmнuк (Kapетникoв) Cемeн Murcumoвиv (у мaхнoвськoф вйськy вiлo-
мий як Kартникoв) _ нaрoдився y 1893 poцi в с. Шaтapoве пiл Гyляй-Пoлем y
poдинi нaймитa, aнapхiст з 1917 poкy' }дraсник <Чopнol гваpдiiЬ, кoмarциp Гy-
ляйпiльськoгo зaгoнy y l9l8 poui' y l9l9 poui - KoMarulиp JvraхнoвсЬкoгo пoлKy.
У 1920 poui _ пoмiчник Mахнa, член вiл'цiлy pади pевoлюцiйних пoвстaнцiв.
У хoвтнi 1920 poкy _ кoмаrrДyвaч oсoбливoi кpимcькoi гpyпи вiйськ Maшa, y
листoпaдi 1920 poкy poзсщiляний чrpвoними. Мaв мoлoдцroгo бpaтa _ Пaнте-
лй Kapетникa _ кoмa}Циpa Мaxlloвськиx зaгoнiв з пoчaтKy Maх}IoBсЬкoгo pyry'
в 1919 poцi _ кoмaнДиp мaхнoBсЬKoгo пoлкy. Пaнтелiй бр pепpeсoвaний вxе
у 1938 poui oлеськoю ЧK.

Mаpнeнкo-IIIевценкo oлeкciй Ceменoвuч _ нapoдився y 1893 poli в Гyляй-
Пoлi в бiднiй селянськiй poДинi, мoлoдrший щтep-oфiшep poсiйськoi apмii в
vaси Пеpuroi свiтoвoi вiйни. З 1917 poкy - aнapхiст, нavurraбy бpигали Пoв-
стaнськoi аpмii, кoмaнДиp кaвалеpiйськoi гpyпи, oдин 3 кpaщих МаxнoвськI,D(
кoмarциpiв. Зaгинр y бolo з чepвoними y сivнi l92l poкy }ra Пoлтaвщинi.

Люmuй Icudop сDedopoвuч - rrawД'l1Bcя в Гyляй-Пo;ri в 1893 poцi y poдиЕi
бiднякiв. 3 paнньoгo дитинствa _ сЙpoтa, пpoйш.toв сoJцlaтoм Пеpшry свiтoвy
вiйнy. Член aнapхiстськoi tpyпи з 1917 poкy. Зaгинр y бoю з бiлими пiд Умaн-
нюyвеpеснi 1919poкy.

Kуpuленкo Bаcuль Bacuльoвuч _ нapoдився y 1891 poui y poлинi нaймитa
с. Hoвoспaсiвкa. Чoбoтаp, з 1910 poкy _ анаpxiст Hoвoспaсiвськoi гpyпи. Beтe-
paн Пеptпoi свiтoвoi вiйни, гoлoвa пoлкoвoгo кoмiтеry в l9l7 poui. Koмarциp
пеpIIIoгo Hoвoспaсiвськoгo загoнy пoвстaнЦiв. У пepпriй пoлoвинi l9l9 poкy _
кoмa}Циp 8.гo мaхнoвськoгo пoлкy. З веpесня 1919 пo квiтrнь 1920 poку - нa
кoМa}ЦнrD( пoсaJlaх y Чеpвoнiй apмii' 3 щaвня l920 poкy пoвеpн}ъся y МaхI{oв-
ськиЙ pут _ гoлoва a'Цмiнiстpaтивнo-opгaнiзаuiйн619 giпЛiл} aрмii мaкroвdв.
Зaгинр y бoю зa ст. Лoзoвa y rrипнi 1921 poку.

<.Maxнo, - згa.цyвaB П. ApпrинoB' - зaB)к.ци зHaхo.циB з I]iB-
гoДини-гo.циHy чaсy' Щoб пoбрaти нa сеJUIнсЬKoМy BeсiЛлi, КyДи
МoЛo.цi ЗaПpoшryвilJlи йoгo зa2-з TDкHi. 3 селянaми вiн пiДтpи_
МyвaB KoлиuIIri MyхицЬKi стoсyнKи' бyв увaжни]\,{ .цo Hих i xиB
зaгuuloМ TиМ )Kr ПpoсTиМ )KиTTяМ, щo й Bo}tи>. Cпpaвдi' Maхнo
дiлиB з oднoсеЛЬцяМи i paДiстЬ, i гopе. Koли oкyпaвTИ cflaлИЛИ
йoгo бyлинoK' a пoтiМ' BисaдивlIIи B пoвiТpя сТiHи' ЗpiBHяЛи
oселЮ iз зeмлeю, Мaхнo жив, яК i pештa ПoгopiЛЬЦiB.

<,У дaнvтЙ MoMент' - ГIИc,ula гaзетa <.ИзBестиЯ'>' - po.ци}Ia
Мaхнa знaйП]Лa пpитyлoк y Tiснiй xaTi сTapшoгo бpaTa. Мaхнo
мiг биBrIGiзрaти нaЙKpaщий бУдинoк y бaгaтoМy Гyляй-Пoлi
дЛя сBOri сiм'i. Aле BitI цЬoгo нr poбиТЬ' нr бalкaючи, Щoб xTo.
HебyдЬ МaB пpaBo сKaзaти' Щo Biн виKopисТaB BЛaД'y ДЛЯ BЛaс-
нoгo зиcКy>' Пapтизaнськi apмii нa Укpaiнi oб'е.ц,нyва,'la нe стiль-
Kи BiйсЬKoBa .цисциплiнa, сKiЛЬKи oсoбисTa сиМпaТiЯ Дo сBoж
кoМaн.циpiв' .цo Toгo чи iнIlloгo <.бaTьKa>. Toмy великa ПoпyЛJlp-
нiсTЬ сеpe.ц сеJlяFIстBa даJIa Мo)KJIивiсть Maxнoвi ствopити нaй-
бiльпt числеIIнy й нaйсильнirшy пoвстaнсЬKy apМiЮ.

Пpивaтнe, сiмейне >K|ITTЯ Heстopa Мaхнa влiтКy 1918.гo
пiшIлo lпКеpeбepть... Biн вTpaTиB Пoчyггя .цo сBo€i .цpy,кини...
Иoгo rша,rенoю KoxaнКoю сTа'лa pевoлюцiя. floдeйкyвали' щo
.цpp{и}ry вiн бoявся <(пpитяryвaтидo IIoBсTaнtш)>, тa й сaйa Haстя
бyлa xiнкoю Дrl(e дaJIеKoIo вi.ц poмантики бopoтьби. B чaси
битви.за Гуляй-Пoлe y Hестopa з,явилacя бoйoвa Пo.цp}'гa -
тeлeгpaфiсTKa Tiнa. Boнa paзoм з Hестopoм бpa.пa щaстЬ y Мaх-
нoBсЬKих pellДax, пo.цiляючи iнтepеси <.бaтЬкa,>. Aлe цeй peвo.
люцiйний poМaн тpиBaв нr бiЛЬшIе чoтиpЬoх-мiсяцiв...

Глава 6
БЕ3BIIAДДя У ЦЕIITPI УкPAiIIсЬкoi PЕсIIУБ.JIIKи

(9 epуdltя 1918 _ 14 ciuня 1919)

10-11ЩУдrrя 1918-гo зaгiн peспyблiкaнськoгo вiйськa УHP
Bигнaв 8-й дoбpoвoлЬчий бiлoгвapдiйсЬKий Kopгryс (2 тиcж бar -
нетiв) З Kaтepинoсл aBa Ta poззбpoiB зzUIиIIIKи aBстpo-HiМецЬкo-
гo вiйськa B Miстi. Зaлиrшки бiлoгвapлйuiв пoпpямрfu'Iи.цo Ka-
хoBКи' Дe бУЛИ poзбитi peспyблiкaнсьКиМи зaгoFlaМи oTaМaнa
пoвстaнцiв Хеpboнщини Гpигop,евa. У Kaтеpинoслaвськй ryбеp-
нii встaнoвилacЯ BЛaДa flиpекгopii Укpaiнськoi Hapoлнoi Pес-
пyбЛila{, i мaюtoвськиЙ paЙoн фopмальнo oпиниBся y ii склaлi.
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Дo 14 гpyДFlя чaсTИt{и !иpектopii, щo сКJIaДaЛися y бiльlшo-
стi iз селян-пoвстaнЦiв, ЗaЙНяли мaйxе Bсю TеpиTopiю Укpai_
Hи' зa Bи}UlTKoМ Cхiднoгo loнбaсy тa мiст ПpиaЗoв'я, де Bxe
гoсПoдapЮBaли бtлi KoзaKи та дoбpoвoльцi. Флoт i вiйськo Aн-
TaнTи BичlKyBfu'Iи' не нaBaХyЮчисЬ BTpyчaTися y бopoтьбy пpo-
ти .[иpекгopii УHP. У тoй )ке чaс лiдеpи Aнтaнти poзpoбляли
ПЛaI'I oKyПaцii Укpaiни. Ha Cxoдi Укpaiни, y бyфеpнiй зoнi мix
Укpaiнoю та Рoсiсю, aкгивiзyвaлися неpвoнi пoвстaнцi, opгaнi-
зoвaнi бiльtшoвикaми y двi yкpaiнськi paдянськi дивiзii.

l4 .pyд* вiЙськo !иpектopii пiоля Двoти;<невoi oблoги мiс-
тa yвiйrшлo дo Kиевa. Гетьмaн Cкopoпaдський зpiкся влaДи, Й
виixaв Зa KopДoн. Пoчaлoся бyдiвництвo нoвoi Укpaiнськoi
Hapoднoi Pеспyблiки. oднaк }Dке чrprз кiлькa днiв без oгoЛo-
llIеFlHя вiйни PaДянськa Poсiя пoвеЛa нaсTyп, кощий пoЧaBся
iз зaхoплeнrтя oбopoннoi нeЙщальнoi зoни y нaПpяМКy нa Хap.
кiв. KoмaнДyBaч чеpвoнoгo вiйськa, Щo ПpoсyBaJloся нa Хapкiв,
Boлoдимиp Aнтонoв-oвсiснкo poзiслaв диpекTиBy yсiм пoв-
сTaнсЬKиM зaгoнaм Укpaiни, BиМaгaЮчи вiд ниx пiдщимaти пpo-
с}.BaItня Чеpвoноi apмii в нaПpяМКy нa Kиiв тa KaтеpинoсЛaB'

[ля пoвстaнцiв KaтеpинoслaBсЬKoi гyбepнii диprKтиBoю
пеpедбaна:toся ЗaхoПllеHня oлексaндpiвськa, CинельникoBoгo'
Пaвлoгpaдa, Hiкoпo,rя. Aнapxiст Чepедняк зi свoiм КaTrpинo-
сЛaBсЬKиМ aнapхiстськиМ ПoЛKoM (близькo 1 тисячi бiйцiв), кoт-
pий фоpмшrьнo бр пiдпopядкoвaниЙ чеpBoнoМy KoМaнДyBaI{-
нЮ' Зz}xoПиB мiстa i стaнцii: Hoвий oскiл, [Пебекине, BoвЧaнськ,
poззбpoiвtши нiмeцькi ЧaсTини. I{е бyлa o.цнa з ПеpII]иx ПepeМoг
чеpBoниx в Укpaiнi.

Hезaбapoм, 2сiчня l9l9poкy зaгiн Чepeднякa, iгнopyюvи
нaKaЗи чеpBoнoгo KoМarЦyBaння' сaмoЧи}tнo Зaхoпив Хapкiв,
зMyсиBIl]и вoякiв flиpектopii мaйxе бeз бoю ЗaJIуIIIIуITиI цей вe.
лllкуtЙ l]poМисЛoBий центp. oднaк зa цЮ ПеpеМory чеpBoне кo-
мa}IД}ъaнHя oгoЛoсЦлo Чеpеднякa зaKoЛoтниKoМ' ПoЗaяК пoбoю.
Bilлoся Пoсилrння вrUIивy aнapхiстiв. З дoпoмoгoю нiмецькиx
сoлдaтiв, КoтpиМ бyлo oбiцянo негaйнy вiдпpaвкy дo Hiмеч-
ЧИII|4' зaгiн Чеpeднякa був poззбporниЙ, a caм Чеpедняк -
зaapепIToвaний. oДнaк незaбapoм йoмy тa чaстинi Kaтepи-
нoслaвсЬКoгo aнapхlсTсьKoгo ПoЛКy BдzUIoся вTеКTи з Хapкoвa
дo Мaxнa, дe цей зaгiн стaв бoйoвoto o.циницrю мaхнoвськoi
вoльницi, a сaм Чepeдн,IК - КoМaндиpoМ ПoЛKy' ЗгoдoМ Кoмaн-
.циpoМ бpиraди'

l0 сiчня 1919 poкy vеpвoний зaгiн Пaвлa !ибенкa пpибyв у
poзПopя.цжeння Aнтoнoвa-oвсiенкa i взяв пiД КoнтpoЛь Хapкiв,
сTaвПIи склaДoвoЮ чaсTинoю yгBopенoгo 6 сiчня 19l9-гo Укpa-
iнськoгo фpoнтy, вiйськa яКoгo Пpoтягoм 5 мiсяцiв були вiй-

сЬKaMи Укpaiнськoi Hapoлнoi Pеспублiки, пiдпopядкoByЮчисЬ
нr ЛиIlIе Tpoцькoмy Ta KoмaH.ц}tsavy BaцeтiсУ, rё й PHK Pa-
дянськoi Укpaiни. Зaгiн flибенкa бyлo BIОIIЮчeнo дo гpyпи Хap-
кiвськoгo нaПpямКy (кoмaндyвav'B. Ayссем), якa pцалaся B нa-
пpяMКy Лoзoвa-Пaвлoгpa.Ц-Kaтеpиt{oсЛaB.

Hеспo.цiвaний нaпaд pa.цянсЬKих вiйськ нa УHР, сyПеpеЧ-
к.r в .(иpекгopii негaтивFIo пoЗHaЧиЛvlcЯ Нa KoМaндyвaннi вiйськ
.Циpекгopii тa .цiях гoлoвtloгo oTaМaнa Петлюpи. Пiсля втpaти
Хapкoвa чaстини вiйськa УHP пpaгнУЛи yHиKнyги виpiшаль.
нoi битви i вiдстyпaли' ПpичoMy не стiльки вiд нaтискy неp-
Boних, скiльки вiд пoвстaнь i безлaддя в TиЛy. Бiльпroвицькa
aгiтaцiя y вiйськax flиpeктopii ПpизBеЛa .цo Toгo' Щo бiльtшiсть
yкpaiнських Чaстин вi'цмoвилaся BoюBaTи ПpoTи Bopola' oгo-
лoсиBlllи <нейтpалiтеT>, aбo )к, яK ЧaсTИtIIl oтaмaнiв: Гpигo.
p,lBa, Зeленoгo, Cтpyкa, пpи€.цнzrлися .цo чrpBoних вiйськ.
Пoлiтики .(иpектopii нaмlaГытИcЯ BpяTyBaти стaнoBище диПЛo -
MaTичHиМ lllпяxoм' KидaючисЬ вiд спpoб пopoзyмiння з бiль-
lIIoBиКaМи дo Пpoxaння .цo AнтaнTи пpo .цoПoМory y бopoтьбi
пpoTи чеpвoних. o.цнaк вiйськa Aнтaнти тa Пoльщi, пiдтpи-
мyвaнoi фpaнцyзaми ' 

B apvIIIИ B спинy УHP. Фpaнцyзьi<i вiй.
сЬKa тa пoльськi легioнеpи .цoПoМoгли бiлoгвapлiйuяМ ЗaхoПиTи
oдeсy, пoльськi вiйськa poзПoчaЛи вiйнy пpoти УHP нa Зaxц-
нiй Boлинi.

Лиrпе 18 сiчrrя 1919 poKy ypяд УHP oгoлoсив сTaн вiйни з
PPФCP. А.пе цeй cпpoTиB бр .Цoсить с1пlнiвним. Чеpвoнi пiдi-
йtшли Дo Kиевa мafuкe бeз вщaт, вiйськo УHР, кoщe сКIIадzlJIoся
гoЛoвниМ чинoм iз пoвcгaнсьюaх зaгoнЬ, poЗBа,'IюBaЛoся нa oЧzlx.
У пеptulо< чисЛzlхЛI0Тoгo 1919.гo yкpaiнсью,rй ypяД ЗaJIиIl]ив Kиiв.

Б iльrпoвики yсiмa силaм vI нaмraГ ыlИcя сПpяМyBaTи ПoвсTaн -
цiв Мaxнa нa poзBiUI мoлo.цoi Укpaiнськoi Деpжaви, i iхня пpo-
пaгarЦa Мzula Tимчaсoвий yспiх, пoзaяк нi yкpaiнськi pеспyблi_
кaнськi гa:}eти' нi aгiтaтopи не Дiстaвaлися Дo.цiUIrKoгo сTеПoBoгo
Гyrrяй-Пo.lш' a I\,IaхнoBцi-aнapхiсти НaДaBuтИ yвaги ЛиIlIе Пpo-
пaгaн.цi сoцiа.пьнoi piвнoстi. B тoй же чaс сaМe гaслa сoцiальнoi
piвнoстi Bикopистoврали бiльшroBИKИ y пpaгHeннi вгшинщи
нa мaxнoвцiв.

II]е лo пpибyггя !иpекгopii дo Kиrвa y гpyДнi 19l8-гo vеp-
вoнi бiльrцoвицькi Пapтизaни зa нaKaзoМ iз Мoскви ПoчzUIи
бopoтьбy пpoти пoвстaнцiв flиpектopii. Цe бyлa бopoтьбa вvo-
parшнiх пpoтивникiв CкopoпaдсЬкoгo oдин пpoТи oднoгo' Зa
спa.цщинy oстaтoчнo щe не ПoBzulеtloгo гrтЬМaнa.

Ha пovaткy гPУдllя l918-гo якiсь пepeгoвopи зaв'язaлися мix
бiльtшoвицьким пИпi.rulям тa Мaхнoм щo,цo спiльнoгo нaПaДy
нa гapнiзoн гетьмaнцiв y oлексaндpiвськy. БiльпroвицьwтЙ зa-
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гjн Koлoсal, Щo дiяв бiля Пaвлorpaдa, у Пеpших чисЛaх гpyДня
захoПиB ст. Гaйvуp,, зituтoвxнyвlшись iз Bapтoю мaхнoвцiв. Ko-
лос вiдiслaв .цo Maхнa pозвiлникiв, агiтaтopiв, a ТаКo)K лoвipе-
ниx oсiб ДЛя BеДеFIHя пеpегoвоpiв. 9 гpyдня l9l8-го Koлoс i сaм
пpибyв лo Гyляй-Пoля, ,цe.цoМoBиBся з Мaxнoм пpo спiльнi дii.
У ryбеpнськoМy prвKoмi, ствopeнoмy бiльrпoBиКaМи ДJlя бo.
por.ьби ПpoTи гeTЬМaHa' oдне мiсЦe бyлo вiддaне NlaхнoBсЬKoМy
ПprДсTaBникoвi o. Mapvенкy.

o.цнoчaснo мaлa мiсце спpобa tlzl.IaгoДxeHня зв,язкiв мiх
Мaхнoм тa вiйськoм flиpектopii i нoвoю aдмiнiстpaцiею Kaте-
pиHoсЛaвa, Де ТиМЧaсoBo ПpoТЯГoМ кiлькox днiв iсrтyвaлo oДtlo_
чaснo ДекiльKa BJIaд: ЗzlЛиlllки авсщo-нiмеЦЬKих вiйськ, бiлoгвap-
дiЙcькиЙ КopПус тa yкpaiнськi чaстини нa чoлi З oТaМaнoм
Гaвpилoм Гopoбцeм, кoтpi oгoлoсили ceбe пpихиЛЬниKaми [и-
pекгopil. IJей ГopoбецЬ MaнеBp}ъaв мbк нiмцями тa бйoгвapдiй-
Цями i HaМaгaBся нaвiть нzUIaгoДиTи ЗB'яЗoК iз Дoнським генеpa-
лом Kpaснoвим. oднaк мaхнoвцi ЗaapеПIryвaЛи пoслaнця вi.ц
гeнеpаЛa Kpaснoвa, i всi вимoги Гopoбця пpo йoгo звiльнення
yспiхy не МzUIи. Bтiм, ГоpoбеЦЬ ЗaПpoПoнрaв Maхнoвi вiйськo-
вий сoюз ддtя бopoтьби Зa BoЛЮ Укpaiни ПpoTи бiлoгвapдiйцiв.
Мaхнo вiдпpaвив дo KaTеpинoсЛaBa свoж пpеДстaвникiв Чубен.
кa тa МиpгopoдсЬKoгo для збopу iнфopмauii Пpo сTaнoBище B
мiстi, лpo зaKoни Hoвoгo yкpaiнськoгo кеpiвництBa Ta сTaн Кa_
ТepинoсЛaBськoгo бiлoгвap.Цiйськoro Зaгoнy. Пiд вгutивoм лiвoгo
yкpaiнськoгo сoцiа,тiстa oТaмaнa Pyденкa oTaМaн Гopoбець пo_
сTyПoBo пoлiвirшaв. I{е Й виpirшиЛo дoлю бiлих дoбpoвoльцiв
Kaтеpинoслaвa, кoщi пiсля коpоткoгo бoю бyли вигнaнi з мiстa.

IJi <дoбpoвoльцi> сфopмУBaJШIcЯ y Kaтеpинoслaвi нa ПoЧaT-
Кy гpyДrrЯ 19l8-гo з oфiцеpськoгo сInTa'цy 8-гo KaтеpиFIoсЛaB-
сЬКoГo KopITyсy apмii гeтьмaнa СкopoпaдсЬKoгo' пiД opyДoю ге-
неpaJla Baсиленкa.

l3 .pyд* l9l9 poкy oтaМaн Гopoбець ЗaПpoПoнyBaB Мaх[IoB-
цям пИпи9aти вoенний сoЮЗ ПpoTи бiлoгвapдiйцiв тa.цoнськиx
кoзaкiв. Maхнoвськa .целегaцiя (Чyбенкo' Mиpгopодський,
Хеpсoнський, Гopев) 15 гpyлня 1918 poкy пiДписалa yгoдy з
КoМaнДyвarrням yкpaiнсЬI{t{х чaсTиH Kaтеpи нoслaBщини' зa яKoЮ
мaхнoвцi МаJIи opгaнiзyвaти фpoнt ПpoTи 6ilлих' ПpиKpиBaю-
ни зi схoдy тa пiвдeннoгo cхoДy Kaтеpинoслaв i oлeксaндpiвськ.

I Koлoс (Koлoсoв г'o.) - бiльtuoвик, гoлoвa пpoфспiлки залiзничникiв
Kатеpинoслaвщини' гoЛoвa залiзничнoгo реBкoМу Ha пovaткy 1918 poкy стaв
кoмaндиpoМ пoвстaнсЬKиx зaгoнiв бiльпroBицЬKoгo нaпряМl(y нa Kaтеpинoслaв-
шинi (близькo 2 тис пoвстанцiв). У 1921 poui бpaв ytaстЬ y лiквiдaцii Мaюloв-
сЬKoгo pyхy як нaчaлЬник вlллiлy з бopoтьби з бaндитизмoм нa Зaпopiлor<i.

Зa yгoлoю мaxнoвцi ДaBaЛИ мoxливiсть.цЛя Мoбiлiзaцii нa сво-
iй теpитopii вoякiв лo apмii УHP. Зi свoгo бoкy ПpедсTaBниKи
apмii УHP пooбiцяли пoсTaчaTи мaxнoвцiв збpoeю, нaбoяМи,
aмyнiцiеro. Toгo x дHя мaхнoBцi oтpимали вiД peспублiкaн-
цiв вaгoн нaбoiв тa пiввaгoнa гвинтiвoк i вибщiвки, Tpoxи aмy-
нiцii.

B тoй жe Чaс oтaМaн apмii Гyлий-Гуленкol бр пpизнavений
КoМa}I.циpoМ Пiвдeннoi гpуПи, яКa yгpиМyBaЛa фpoнT Пpoти
Мaхнoвцiв, чеpBoниx Ta бIJ|уIх нa pyбexi oлeксaндpiвськ-Cи.
нeльникoве-Ясинувaта.

Бiльlшoвики Kaтеpинoслaвщини бyли нaлякaнi цим сoю-
зoМ, BиМaгaючи вiд Мaхнa Пoзбутися нoвиx <,Дpyзiв>... Мaх-
нoвцi зaспoKoюBtlJIи чepBo}Iих, зaпеBн'IЮчи' lцo сoюз з apмiсю
УHP потpiбrн MaхHoBцяМ ЛиIше дЛя oтpиМaнrш збpoi тa нaбoiв.
Ha .цoкaз цьoгo вotlи здiйснили нaПaД нa сT. Cинrльникoвr,
BиIбИBЦI:I4 звi.цти невеличкий зaгiн fiиprкгopii. ПoгipшlrнrUl сTo-
сyнкiв мЬ< мaхнoвI\ЯNlI4 Ta cИЛaМv: flиpекгopii вiдбyлoся пiсля
|IoД1Й 20-21 .pyд'" l9l8-гo, Щo МаJIи мiсце в Kaтеpинoслaвi.
Taм вiдбyлисявибopи нoвoi pa.п,и, aЛе ПеpшIr ii зaсiдaння бyлo
poзiгнaнe вoякaМи oтaп{aнa Гopoбця, бo йoмy зДzuloся' щo це
зaсiдaння MzUIo oпoзиц IйtниЙ нaстpiй. Poзгpoмили BoяKи Гopoб -
ця TaKox i кoмiтет Ta peBкoМ бiльrпoвикiв, зaapeЦIтyBaJlи TpЬoх
бiльlпoвицьких кеpiвникiв. Пiсля цьoгo лiдеpи бiльrшoвикiв yгeк-
Ли дo сyсiдньoгo Hиясньo.цнiПpoвсЬKа' a в Kaтеpинoслaвi пo-
.raвся сщaйк нa знaK пpoTrсTy прoTи poзгoнy pцци. 25 гpyДня
1918 poкy ryбpевкoм oгoЛoсиB yЛЬTиМaTyNl oTaMa[Iy Гopoбцевi з
BиMoгoЮ звiльнити зaapеIIIToBaниx бiльrпoвикiв, Пoгpo)KyЮчи
пpи цЬoМу пoBсTaнHяМ poбiтникiв мiстa.

Цi безглyздi вчинки мiсцeвoi peспyблiкaнськoi влa.ци B oсo-
бi oтaмaнa Гopoбця oсTaтoч}Io вiдпrтoвхнyли Maхнa яK Пpи-
хуUIынИКa paдянськoi фopми сaмoopгaнiзaцii нaселенrrя вi.ц кoн-
тaкгЬ з пpeдстaBниКaМи УHP. У вiдпoвiдь нa лii Гopoбця Мaхнo
ПoчaB Bo€ннi лii пpoти чaстиtl УHP нa KaтеpинoслaвЩинi. Aген-
ти Koлoсa тa Aнтoнoвa-oвсiснкo зyrrliли пеpeКo}raTи Maхнa в
<{aнTинapg,ц'нoстi тa бypxyaзнoстi'> fiиpeкгopii УHP тa i] ypядy.
Maхнo TaKox oзнaйoмився iз <.МaнiфeсToМ> TимчaсoBoгo pa-
дянсЬКoгo ypядy Укpaiни (вш 14/хП 19l8 p.)' кoтpий зaкJIиКaB

I Iулuй-Iулeнкo АнОpiй oлeксiЙoвuч (Tимirп) (1886 _ лicля |926 p.) - вете-
pан Пеpruoi свiтoвoi вiйпи, rrпaбс-кaпiтaн. 3 1917 poкy y вiйськy {енща.пънoi
Pади. opгaнiзaтop пoвстaння пpoти геTьмaнa Cкopoпадськoгo тa загoнiв УHP нa
Кaтеpинoслaвщинi. Гeнepал.хopyrпшй. B 1920 p. - кoМaндиp Зaпopiзькoiдивi-
зlr,в |92| poцi _ кoмaндиp Бессapaбськoi гpyпи. B 192|_|922 poкaх _ вaт:Dкoк
пoвстaнсЬкoгo aнтибйьшoвицькoгo pyxy нa Хеpсoншинi. B 1922 poui пolpaпиB
y пoлoн дo чекlстlв.

!
I
I
I
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yKpaiнсЬKий нapoД дo бopoтьби ПpoTи !иpектopii тa oбiцяв пpи
цЬoМy нapo.Цoвi yсiлякi свoбo.ци й пpивiлеi. Дo <.бaтькa,> пpибyв
пprдсTaвник KaтеpинoсЛaвсЬКoгo ryбеpнськoгo кoмiтery. бiль-
lIloBиKlB З МеToЮ сПpяMyвaTи мaхнoвськi Зaгollи нa Kaтеpинo-
сЛaB' пpoTи чaсTин oTaМaнa Гopoбuя.

Ha oстaтoчниЙ вибip Maхнa сиЛЬF{o BllЛинyлo те' rцo бiль-
lIIoBиКи йoмy зaпpoпoI{yBаJIи гщнy i, нa йогo ДyМКy, BисoKy Пo-

вoerlнoгo сoюЗy з Мaхнoм.
Мaxнoвrць o. Мapvенкo оTaB KoopдинaTopoм спiльних Дiй

мaxнoвЦiв Тa чеpBoниx пoвстaнцiв Пpoти сиЛ !иpектopii y Hш<-
ньoднiпpовсЬКoмy peвкoмi. Bвe.repi 26'pуд"" l9ls-гo дo HIп<-
ньоДнiпpoвсЬКa, дe пepeбрaв пrтaб неpвoних l]oBстaнЦiв, пpи-
були Maхнo, Щyсь, Kалaшrникoв з Mztх}IoBським ГyляйпiльЪьйм
бaтальйoнoм (500 пiхoтинцiв тa вrprшникiв, 6 кyлёметiв). o 22-Й
гoДин1 poЗпoЧaJlaся нapa.цa КoМaнДнoгo скrraДУ чaстин' Щo Мtulи
бpaти y.raсть у нaстyпi нa KaтеpинoслaB. Усюнiч щивалo oбгo.
Boprння мaйбрнiх бoйoвиx дiй.

Bнoчt27 гPУдня vеpвoнi тa Maхнoвськi кoмarциpи poзpoби-
ЛИ ПЛaН спiльнoгo нaстyПy нa KaтepинoсЛaв. У vepвoниf пoв-
стaнсЬKих зaгoнzlх бi'тtя HoвoмoсКoBсЬКa тa Hиxньoднiпpoвськa
бyлo дo 3 тис. бiйцiв. Boни зztxoпиJlи Kaм'янськ. Hoвoмoйoвськ.
HижrьoднiпpoBсЬК' Пaшloгpaд, алe в тoй Хe чaс видlлили uй
нaсTyПy нa Kaтеpинoс.ЛaB ЛиПIe 800 бiйцiв. 3aгiн мiсцeвиx KaTe-

BoKзuUI l ЗненaцЬКa зaxoПиB йoго. Бaтapeя вiйськa !иpектopii,

f

i t

I

яКoЮ KoМaндуBaB хopyнжий Mapтиненкo i якa пеpейшrлa нa
бiк пoвстaнцiв, вiдкpилa нищiвний BoгoFIЬ пo пoзицiях Bчo-
parшнix свoix' ПoчaBся зaBзяTиЙ 6inт у мiстi. Пpинaiвшrись у
бyДинкaх, нa гopищax i в пцвйaх' BoяKи УHP poзстpiлювали
мaхнoвцiв y спину. Пpoти пoвстaнцiв BI4cTуrIИЛИ oфiцepи, юн-
кеpи, гiмнaзисти. Бiй тoчився бyква,'tьнo зa кoxний бyдинoк,
зa кoжниЙ KBapTaл.

Пiл веvip 27 
'pудn" 

ПoBсTztЛими булo зaхoпленo бiльurу va-
сTи}ry мiстa. ПpoтягoМ HaсT}'Пних дBoх дiб бoi пpo.цoв)КyBaлиоя
y пepедмiстях Kaтеpинoслaвa. oсoбливy,xopoбpiсть y бoях ви-
ЯBуг|И петлюpiвськi oтaмани Бoжкo тa Mелaшrкo. Лиrпе нa pa-
нoк 30 гpyДrr{ стpiЛянинa y мiстi лpvIПИHИлacя. BoяKи flиpек-
тopii не бyли гoтoвi .цo oбopoни Мiстa, ПoзaяK не Мztли чiтких
вкaзiвoк iз Kиевa пpo сTaBJIeння дo бiльшroвикiв, a B.цeнЬ ulтyp-
мy Bжe пoчaJIи сBяTKyBaти Piздвo. Мaхнoвськi Зaгoни пiД чaс
I]]TypМy ЗaxoПиЛи вeликi тpoфеi: l0тисяч гвинтiвoк, 26кулe-
метiB, 4 гapмaти... Coл.цaти {иpекгopii, кoщi зшtипrили мiстo
30 гpyлня, зa мiстoм нiким нe пеpеслiдУBaJIИсЯ.

З пeprшими yспiхaми пoвстaнцiв Пoч.tЛися й пеprшi кoнф-
лiкrи. Мaxнoвцi виpirшили чaстинy тpoфrcйнoi збpoi тa нaбoiв
негaйнo BивезTи зaлiзницrю дo Гyляй-Пoля. Мiсцeвиtl бlль-
rпoвицький prвKoМ нaмaгaвся ПepeПIKo.цити цЬoмy' зaгнaB[Iи
Baгoни iз щoфeйнoю збpoею в Ц/TIик. I-{ей ryбеpнський pеBKoМ
сKпaдaBcя iз 10 кoшгyrriстiв тa 1 мaxнoвrlя (o. Мapvенкa), кoт-
poгo.цo ;I<o.цниx BDкЛиBиx сПpaB не пiдпyска.llи.

31.pyд* l918-гo Мaхнo виtryсTив вiдoзвy, в якiй гoвopи-
лoся: <.Пpи зaйнятгi мiстa Kaтepинoслaвa слaB}tиМи ПapТиЗaн-
сьKиMи pевoлюцiйними вiйськaМи y бaгaтьoх чaстинaх мiстa
ПoсИrlvIIIуIcЯ гpaбyнки, poзбiй i нaсильствa. Tвopиться ця BaК-
хaнaлiя B cWIу Певtlиx оoцia,чьних пpичин (aбo uе vopне дiлo
кoiться KoнTppевoлюцiйними eЛrl\,{енTaМи З Метoю пpoвoкaцii).
B yсякoмy paзi, це poбиться iм'ям сЛaвних пapТизaнiв-мaхнoв-
цiв, щo бopються зa нез€UIrжнiсть, ЩaслиBе xиTTя BсЬoгo пpo-
лeтapiary i тpудoвoгo сrлянстBa. Щoб зaпoбiГTи цьoМy poзryлo-
вi пaскyдствa' щo чи}IяTЬ безчеснi лю.ци, якi гaньблять всiх
чrсFIих pевoлюцioнepiв, нeзa"Цoвoлeнi свiтлими зaвoЮBaнняМи
pевoлroцiйнoгo нapoдy' я iм'ям пapтизaнiв yсix пoлкiв oгoЛo-
шIyю' щo всiлякi гpaбyнки, poзбoi Чи нaсиJIЬствa нi в якoмy pазi
.цoПyсKaTись не бyДщь у дaниЙ МoмeнT мoсi вi,цпoвiда:lьнoстi
пrpeд peвoлюцiею i бyдyгь МнoЮ IIpplIIИIt'tTуIcя y кopенi. Ko-
xeн ЗЛoчи}leць, якиЙ Bчинив ЗЛoчин взaгалi i, oсoбливo' пiд
iм'ям мaxнoвцiв aбo iнrшиx peвoлюuiЙниx зaгoнiв, Щo тBopяTЬ
peвoлюцiю пiл poзyмiнням вiДнoвлeння paд,IнсЬкoгo лaдy, бyдe
нrщaДнo poзстpiлювaт ИcЯ, Пpo Щo oгoЛolшyю вс iм ГpoМa.Ц'я FIaM,
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зaKтIиКaючи ш тaкox бopoтися з циМ ЗJIoм' щo пЦpивaе в кo-
peнi не тiльки зaBoюBaнrш pевoлюцii, aлe i взaгалi xиття чeс-
нoгo тpyдiвникa. Гoлoвt{oкoМaн.цyючий бaтькo Мaхнo,>.

Мaхнo, як KoМarЦyBaч yсьoгo пoBсTaнсЬKoгo вiйськa, виМa-
гaB oднaКoBoгo пpeДстaвництвa y KaтеpинoсЛaBсЬKoМу peвкoмi
вiд бiльrпoвикiв, лiвиx eсepiв тa мaхнoвцiв-aнapхiстiв..Але бiль-

вy нa poбiтниKiв, не BBеЛи свoi сeлянськi зaгoни .Цo мiстa, a
ЗaЛkILIIИЛИ ж y poбiтничиx пeрrдМiстяx. Taм )Кe BoI{и пoчй,

сTaнцlB чиняTь кoнтppеBoЛюцioнеpи, кoтpi бyдщь бeзxaлiснo
poзстpiлювaтися.

Пiсля poзгpoмy Мaхнa в Kaтepинoслaвi, коли бiльtшoвицькi
Зaгoни не Лиlrle не дoПoМoгЛи мaxнoBцям в oбopoнi мiстa, але й
poбили все, щoб нr.цaТи iм евaк}тoвaTИcЯТa BиBезТи збpoю, стo_
сyHKи мix Maхнoм тa бiльtшoBиKaМи TиМчaсoBo зlПсувzl,'Iися.
(o,o" нa пiдкoнтpoлъниx Йoмy теpитopiяx пovaв poззбpoювaти

дpiбнi мaxнoвськiЪaгoни, пolllиpюючи чyгKи' Щo Maxнo зpa.цив
pЪвoлюцioнеpiв i з йoгo вини Kaтepинoслaв зaЙняltи чaсTиtIи

!иpекгopii. iaме Koлoс ПepПIиМ сеpeд чrpBoниx ПoЧaB фop'"гy-
Ьi', 

''..*"вний 
oбpaз Maхнa яК зpa,цникa, КoнTppеBoлюцioне-

paтaбaндитa. Poзipвagши сToсунKи з Мaхнoм, u',oшroвцxи <<зa

З3CЛ}ГИ>> нaгopo.цили Koлoсa ЗBaнняМ гoЛoBнoКoМaHдyBaЧa ПoB-
стaнЪoкoгo вiйськa Kaтеpинoолaвщини. Ha стaнцii Cинельникo-
ве Мaхнo зulхoпиB штaбний пoiзд i Bою дopoгy <(...лaяB бiльtпo.
викiв i гoBopиB' щo щебa дo бiсa Пopoзгa}Ulти всi бiльшroвицькi
пITaби, тo.цi пoвстaнцi бyдyгь З нaMи)>.

Бaтькo Мaxнo Ha ПoчaTКy сiчня 19l8-гo пoвнiстю вiдмoвив-
ся вiд спiвпpaцi з бiльшroвикaми, кoтpi ЗДaBaJIИ вiйськaм !.и-
pекгоpii воe нoвi й нoвi пoзицii: Cинeльникoве, HиxньoДнiп-
poвськ, Hoвoмoскoвськ, Пaвлoгpaд. Дo Toгo x Пpи сTBoprннl
Ьyдu-"*,* кoа,riцiйниx opгaнiв бiльrпoвики BиМaгzulи 'д,ля себе
пЬдвiЙнoi пepeBaги B циx opгaнaх' сTaBJUIчи iнrшi пoлiтичнi сили
пiд свiй пoвний KoнтpoЛЬ.

Мaxнoвцi poзпyсTI{JIи i свiй пеprший кoa;riцiйний пoвстaн-
ськvlЙ шrтaб ryляйпiльськoгo paйону: КoMaн.цyвaЧ - Мaхнo''
нaнпrтaбy - Чубенкo, чЛени rштaбу: Хepсoнський (бiльшroвик),
Миpгopoлський (лiвий есep), Гopев (aнapхiст). H_oвий пrтaб мaв
oстi'oчнo oб'е.цнaти poзpiзненi Зaгoни пiв.цня Kaтеpинoслaв-
щини' чиi <.бaтьки)>-KoМaHдиpИ IIe BИЯBЛЯЛи BеЛиКoгo 0€DKaння

пiдкоpятися Maхнoвi. Koмaндиpи циx зaгoнiв' вiдиyвали себе
пoBHиМи гoсПo.ц'apяМи y сBolх paйoнax, poз''txлxали Ha ТaЧaH-
Kax' .цeKopoBaних пepсидсЬКиМи KиJIиMaМи Ta yгеIUIeн1i 

l:P1
Ha|vIL\ чaстеtlЬкo KoМarЦyючи свoiм вtЙськoм <(ПlД гpa.цyсoМ>.

Пiвнiчнoю Мr)кeЮ сBoгo BIUIиBу Maхнo BBaхaB pivку Caмa-
py, в paйoнi якoi дiяли aнapxiстськi пoвстaнськi зaгoни сaМap-
Ъiкoi .aнap*iстськоi opгaнiзaцii, piзнoмaнiтнi дpiбнi зaгoни лi.
виx есepiв, зaгiн oтaйaнa Бpoви. Ha пovaткy сivня 1919 poкy

Maxнo u'p"д'" зaгiн Пещенкa (800 бiйuiв). нa пiвнiч тa пiвнiч-
ний схiд KaтepинoслaBЩИ|I|4' з МеToЮ зaКplпиTи цl TrpиTopll тa

t
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пpиr.цнaTи TaМTеltIнi ПoBсTaнсЬкi зaгoни дo apмii мaхнoвцiв,
зaбезпечивrши сoбi тlгt з пiвнoчi. Пещенкo Bиpylllив y нaпpямi
нa пiвнiч вi.ц ст. Чaплине.цo ст. Лoзoвa, зaйrrяв стaнцii Мaчет-
нa, Mехoвa, УДaчнa, poззбpoiвurи пo дopoзi зaгol{и пeтлюpiв-
цiв та нiмeцькi чaсТини' щo еBaКyюBыlиcя,|

Ha ст. Лoзoва мaxнoвцi нaПaПи нa чaсTи}lи flиpeктopii -
З-Йraйдaмaцький ПoЛК oTaМaнa Boлoxa Ta нa Зaгoни 36-гo Пoл-
тaвсЬКoгo ПoЛКy. Алe 7 сiчrrя 1919 poКy пeTЛюpiвцям yдzuloся
вибити мaxнoвцiв з Лoзовoi. B тoй )Kе чaс нa сT. Миxaйлiвкa,
щo КoЛo HoвoмoскoBсъкa' мaхнoвцi бyли poзбитi чaстинaми
4-гo 3aпopiзЬкoгo ПoЛKy iм. БoгДaнa Хмeльницькoгo. l0 сiчня
KoМarЦyючий вiйськoм !иpeктopii нa Лiвoбеpехоl<i УHP пoл-
КoвI{ик Петpo Бoлбoчaн звiryвaв Cимoнy Пrтлюpi, щo Maх-
tlo <(...ПpиМyu]ye Мeнr видiляти мiцний зaгiн .цrrя бopoтьби з
HИМ>. У тoй чaс кypiнь вiльниx кoзaкiв apмii УHP зaйняв Ho-
BoМoскoBсЬк тa CинелЬHиKoBе.

15-l8 сiчня мaxнoвцi щe кiлькa paзiв poбили спpoби зaхo-
пиTи сT. Лoзoвa, алe пeтлюpiвцi вiдбили всi нaпа'ци нa стaнцilо.

Ha пovaткy сiчня 1919-гo y Kaтepинoслaвi щe тpиMirлaся
зItaЧнa гpyпa вiйськ УHP: KaтepиFIoслaBсЬКий кirш oтaмaнa Гy-
лoгo-Гyлeнкa - |-il пoлк сiчoвиx стpiльцiв - вiльних кoзaкiв
oTaМaнa Caмoкишa, кypiнь кoзaкiв .{oнeцькoгo кpяxy, кiннa
сoTtIя, зulлиII]Kи Бoгдaнiвськoгo тa 36-гo пoлкiв. У oлексarrд-
piвськy ЗнaxoДиBся oлексaндpiвський пoлк Уf{P, сoтня вiль-
ниx кoзaкiв, y Bepхньoднiпpoвськy - Bеpхньoднiпpoвський пoлк
УHP, y HиxньoднiПрoBсЬКy - кypiнь кoзaкiв CЪмapськoi пa-
лaнКи. Bсьoгo в paйoнi Kaтepинoслaвa apмlя УHP малa не бi.
ЛЬlllе Двoх тисяч бaгнетiв тa rцaбeль.

10 сiчня l919-гo пoсилений зaгiн ПещeнKa зaхoПив Пaвлo-
Щa.ц тa знoву aTaКyвaв Лoзoвy, яl<y щe бopoнив БoгДaнiвсьlс,lй
пoлк apмii УFIP. БiЛя ст. ouеpетнa зaгiн Петpeнкa впeprше 'зi-
TKнyBся з бiлoгвapлiЙт\ями генepaлa Maй-MaевсЬKoгo' кoтpi нa-
сTyПzulи нa Kpaмaтopськ.

HевДалo скJIaBся HaстyП мaхнoвцiв пpoти зaгoнiв нiмець-
ких кoлoнiстiв, opгaнiзо вaниЙ y дoбpoвoльvy €геpськy бpигaдy
(3 тис. бiйцiв), oзбpoенy нiмeцьким вiйськoм тa бlлимi, Бlля
кoлoнiТ Блюмeнтaль мaхнoвцi У гpyднi 1918 _ сiннi 1919 poкy
3aв,яЗли y ТpиBaлиx бoях. <.БaтьKo)> нaKaЗaB Щyсlo зiбpaти кoн-
щибyцiю з кoлoнiстiв, кoщi МеIIIKzUIи нa oКoлицяx Гyrrяй-Пoля,

l Poззбpoююvи нiмцiв, кoтpi eBaКyюв:UIися' Пeтpeнкo не лиIIIе забиpaв у
них збpoю, але й poздягaв iх.цo бiлизни.,{iзнaвшись пpo Це' Мaхнo пpибЬ д6
зaгoнy Петpeнкa i, пpигpoзивrши йoмy зa тaкi дii poзстpiлoм, виплaтиi нiмцям
130 тис. pyблiв кoмпeнсaцii зa виrгщенi pеvi.

в poзмipi 50 тисяч кapбoвaнцiв. oдеpxaвrши нeoбхiдну сyмy,
шiyсь oЪз будь-яких пi.цстaв poзсTpiЛяB 8 чoлoвiк. Чеpeз Дeякиil

"aё 
кpи"aвy aKцiю бyлo пoвтopенo. IIJусь пpинiс Maxнoвi отo

тисяч i voiиpнaлuяiь пap voбiт, знятиx з убитих. Mешкaнцi
нiмeцькoi кoлонii БлюменталЬ BисTyпиЛи ПpoTи МaхlIo^BlrJB.
<.БaтьKo,> виpirшив негaйнo poзПpaBиTися.з бyнтiвнvIKaМИ i 9 сiч-
ня 1919-гo poзпouaв нaсTyп нa кoлoнiстiв. Алe тi вчаснo пi.цгo-

цьoгo Мaxнo }raпpaBиB пpoти чеpBoниx пoвсTaнцlB ЧИМaIIИИ
зaгiн ПiД KoМaн,цoю бpaтa Пeтpe}IKa' КoTpий звiльнив ЗaapеuI-
ioвaнoгo бpaтa i poзiгнaв бiльtпoвицький штaб y Гpиlrtинoмy..
Зaгiн мaхнoвrц Kapпeнкa, нaсTyПaючи нa сxlд, дoсяг paиoнy
Kpaмaтopськa., 

У сepе.Цинi сiчня 1919 poКy скJIa'цнi стoсyнки сКIIаJIисяy Мaх-
нoвцiв iз cилaми УHP. Cеpйозних бoйoвих дiЙ пpoти oснoвних
сил flиpeкгopii (6 тис. бiйцiв)' щo знaхoдуIЛИaЯ в Kaтеpинoслaвi

теpинoслaвЩинi.

tl

1l

l Мaхнoвцi зaпpoпoнyвilли тpудящиМ Гpишинa opгaнiзрати <.BЙьt{y pадy>

нa зpaзoK Гуляйпiльськoi paли i видaли rм нa це 20 тисян pyблiв.
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Пiл пpaпopaми Мaхнa у сepeдинi сiчня l919 poкy бyлo вxе
пoнa.ц |5 тиcяч пoвстaнцiв (зa зaвищeнИNIvI Дa:нИN|уI в. Бйarпa -
29 тисяu),.цo Toгo x Деякi мoбiлiзoвaнi бlлими сeJUIни стaли iз
збpoeю B pyKax пepeхoДиTи нa бiк <.бaTЬKa,>.

зuuIиПIaBся KoМaндyвачeМ yсЬoгo вiйськa. IПтaб мaв зJIиTи зaгo-
ни B ПoлKи, фopмрaти нoвi чaстини' КepyBaTи бoйoвимй oпе-
paцiями. Cк.гtадним BИДaBaлocЯoбмеxlгги.cвaвi.пля oтaмaнiв мiс-

знaчaЮчи зa KoжHoю ЛЮ.циHoЮ piвнi пpaвa нa у{aсTь в ypiх
гzuryЗях нoвoгo сoцiа.ltьнo-гpoмa'цсьKoгo бyдiвницгвa тa oбoв'язoк
зaхуIсTlrITИ йoгo>.

Бyлo ствopенo 5 пoвстaнсьKlD( пoлкiв iменi бaтькa Maхнa:
_ |-tI - iз пoвстaнцiв сiл Hoвoспaсiвки, Boзнeсенtса, Kiнсьlоlx
P-oздopiв, yсьoгo 2500 бiйцiв пiд кoмarЦoю Удoвичeн кa, вaзi-
I{apeвoкoстянтин iвка.

2-Й - iз пoвстaнцiв ст. Пoлorи, ciл Kиpилiцки, Cеменiв-
ки - 1l00 бiйцiв, КoMatЦиp {еpмeюкi, бaзa-- Пoлoги:

li

i'

3-i| _ iз пoвстaнцiв сiл Бaсaнi, Петpoпaвлiвки, Bеpхiвки -
1200 бiйцiв, кoмaнДиP Пaтaпaxa, бaзa _ с. Бaсaнь.

4-Й _ iз пoвстaнцiв сeлиЦ opiхiв тa Мaлий Toкмaк -
1100 бiйцiв, Koмaн.циp oнищeнкo, 6aзa - opiхiв. .

s-il - iз пoвстaнцiв сiл ХepeбецЬ тa Koмишrевaхa _ 500 бiй-
цiв, кoмaндиp - Зубкoв, бaзa - с. Хepебець. Пoлк, як пpaBи-
Лo' скJIa.цaBоя iз щьoх бaтальйoнiв, бaтальйoн - iз тpьoх poт.

Kpiм uиx чaсTин' пpи Мaxнoвi щe знaxo l4BcЯ oсoбливий
Гyляйпiльський бaтальйoн <(чopнa сoтня)> - oсoбистa oxopoнa
Maхнa, кiнний зaгiн Ф. Щyся, бaтapеi тa piзнi штaбнi слyхби.
Iснyвaв тaКo)к pеЗepB чaсткoBo oзбpoених пoвстaнцiв. Уcьoгo
мaхнoBсЬKе вiйськo нapaхoByвzulo близькo 10 тисяч чoлoвiк.

Пiсля pеopгaнiзaцii oтaМa}Iи' кoщi залиrпуIIIИcЯ без кoмarЦ-
ниx пoсa.ц, oтpиМaJlи мiсця пpи rштaбi, oсoбливo це сToсyBaJIoся
нaйбiльшr IIeзaJIe)G.lих вiд Maхнa oтaмaнiв, KoTpих виpirшrши тa-
киМ чи}IoМ вiдipвaти вiд свoiх чaсти}I. Haчшtьникoм фoplryвaн-
н'l l{oBI,D( Чaстин стaв I. Hoвикoв, йoгo пoмiчникoм - C. Пpaвдa.

Kpiм цьoгo, мzlхнoBсЬKий фpoнт пo.цiлявся нa 4 oснoвнi Дi-
IIЯI|K|4:

l-шa _ мix сeлaми Бiлoцppкiвкa-Kapaкщa (кoмarциp Ky-
pилeнко).

2-ra - мix селaми Пoпiвкa_Петpoпaвлiвкa (кoмaнлиp Ko.
ЛяДa).

3-тя - нaвKoлo мiстечкa opiхiв (r<oмarциp oнищeнкo).
4-тa - HaBКoЛo мiстa oлeксarцpiвськ (кoмaндиp Зyбкoв).
Мaхнoвський фpoнт IIpиКpиBaB <вiльний paйoн> iз зaxo.цy

тa пiв,цeннoгo з:жoдy вiд тискy бiлoгвapлiйuiв.

Глава 7
<БIЛA IIЕБEЗIIЕкA> I сoЮ3 3 ЧЕPBOIIуINIIт

(15 civttя - 9 беpeшя 1919)

У кiнцi гPУдня 1918 poкy ЧacTllnvl.[oбpoвoльvoi apмii висa-
ДwI:,4aЯ в Гeнivеськy, Мapiyпoлi, Беpдянськy i зaхопили Пiв-
.ценний .Цoнбaс тa yзбеpeхо<я Aзoвськoго мopя. Piзнi джeprЛa
пo-piзнoмy oцiнюють cили бlлих y Пpиaзoв,i: вiд 5 дo 20 тисяl
бiйцiв - кpaшi бiлoгвapдiйськi тa ,цoнськi пoлKи. .(o .[oбpo.
вoльчoi apмii пpиед НaJIИcЯ бiлoгвapлiйськi чaстини Kpимськo -
Aзoвськoi.цoбpoвoльчoi apмii, висyнщi з Kpимy дo Meлiтoпoля
i Kaioвюr. Boни oб'eдHuIИсЯ з кpaщиМи бiлими ПoлKaМи' щo
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oКprМих tIoлKiB.

80

д,

Гyляй-Пoле. Tисячi вoзiв з бiл<eнцями пoПpяМyвaЛи з <.BiЛьнo.
гo paйoнy,> на пiвнiч...^oбopЬнa 

ГуляЙ-Пoляу сiuнi 1 9 l 9-гo стмa нaЙбlльru гepoiv-
ним епiзo.цoм МaхнoвсЬKoгo pyхy. <.Bсi, хтo ЗДaтен TpиМaTи
збpою, встyпaйте дo ПoBстaHсЬKих пoЛKiв!> _ ЛyнaЛo fуляЙ-
Пoлeм... 1921-гo бyлo взятo ст. Гyляй-Пoле, y бoю зa стaнцiю
зaгинyЛo дo 250 мaxнoвцid, з них 50 мaхнoвцiв iз сaпеpнoгo зa-
гoнy Ензaшrвiлi. HeзaбapoМ' зa нaKaзoМ Maxнa, Ензaшвiлi бyлo
сTpaчe}Io Зa <ПaнlКy Ta lшПиryнсTBo)>.

Haстyпнoгo дtlя З-Й бiлий eскaдpoн Пopyчикa ПoДyпlкiнa
yвipвaвся y селo Гyляй-Пoлe. Kiлькa paзiв Гy.гшй-Пoле Пеpехo-
Дилo iз pyK в pyКи. Пiд чaс бoiв зa селo Гyrrяй-Пoле зaгинyлo
дo 300 мaхнoвцiв. У циx бoяx yпеplпе vepвoнi iз зaгoну 3yбкoв-
сЬКoгo билиcя paзoм iз мaхнoвцями.

Бiлi пoчали свoi вiдвiдини Гyляй-Пoлh з кpивaBoгo Tepopy
пpoти сеJUIн. Бyв стpa.lениiт бpaт Hестopa - Kapпo - бaтькo
.цев'ятьoх дiток. B тoй xr чaс.цo мaхнoвцiв ПoBepцyвся Гpигo-
piй Мaxнo, якиЙ cтaв oдtlиМ З Koмaндиpiв пoвстaнцiв.

Cпpoбa сTpиMaTи бiлoгвapлiйшiв бля Гyляй-Пoля_ }Iе B.цaлa-
ся, xoЧa нaвКoлo сеЛa MaхнoBЦi й викoпали rпaнцi' He мaючи
.цoсTaTнЬoгo oзбpoенrrя, вбifrfulлvl pезеpвнi мaхнoвськi зaгoни З
BИЛaN]И, списaМи' сoKиpaМи. Maxнoвськe кoмatЩyвaння виpi-
lIIиJIo Зa бyдь-якy цiнy вiдстoяти <<вiльний paйoн'>. Ha пiвнiчний
зaxiд вiд Гyляй.Пoля бyлo спopyдкенo нoBy лiнiю oбoporl|4, BИ-
pитi шraнцi. 2З ciчня нa цЬoмy pубеxi бyлo зyпиненo нaсЦrп бi-
лиx. Фporп стaбiлiзрaвся BздoBХ лiнii ст. Mexoвa-ст. Гaйнyp-
Успенйкa_Hoвo- Микoлaiвкa-Bеликa MюtaIlлЬкa. Фporrг тягся
.цесЬ }Ia 220 вepcт i yгpимryвaвря п'ятЬмa МaхнoвсЬKиМи ПoЛкaМи.

2З ciчня l9l9.гo lreПoДаЛiK вlд фpo}ITy B сeлi BeЛиКa Михaй-
лiвкa (fliбpoвкa) вiлкpився пеpший з,iз.ц сeлян i пoвстaнцiв <<вiль-
нoгo paйoнy>. Biн бр opгaнiзoвaний мaxнoвсьIоrм rптaбoм i мaв
виpirшити пиTaнн'l пpo вiдбиття нaсЦrпy бiлeж. Ha з,iздi бyли
пpисщнi близькo 100 делегaтiв (пo oднoмy вi'ц вoлoстi aбo пoв-
сTaнсЬКoгo зaгoнy). Гoлoвoю з'iздy бyлo oбpaнo ПoвсTaнця K. Гo-
ЛoвKal члeнaМи пpезидii бyли oбpaнi мaксимшliсти (K. Гaнxa,
I. Koзлeнкo) тa лiвий ecep - Лaвpoв. Мaхнo нe бр пpисщнiй нa
цЬo}vry з'iз.цi, бo пеpeбрaв нa пepeдoвiй i вiв y бiй пoвстaнцiв.

З'iзд щвалив piпreння пpo мoбiлiзaцiю.цо МaхнoBсьK}D( пoЛ-
кiв yсiх фpoнтoвикiв iмпepiалiстичнoi вiйни. Пiсля зpади фpoн-
тoвикiв нaвеснi 1918 poкy aнapхiстськe кеpiвництвO iм нe .цo-
вipялo. oсoбливi ЧacTИIIИ iз фpoнтoвикiв виpitпенo бyлo не
сТBopюBaTи' poзЧиниBIlIи iх цiлolo пoBсTaнсЬKoю мaсoю. З'iз.ц
пpийrrяв pезoлlоцiю нa пiдтpимкy МaхнoBсЬKoгo p}Dry i пoстaнo-
BиB сTвopити в paйoнi нa oснoвi вiльнoгo BoЛeвиявJIенlIя Tpудя-
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щиx <<Biльнy paДy> (BолЬньIй сoвeт) i пiдтpимyвaTи BJIщy Tpy.
дящиx сиJIoю збpoi. Пpи дoпoмoзi <<Biльних paД> дeлегaти.цy-

пepoтBopилa зеМJIю нa сyцiльнy неПpoЛaз}ry кaшry, кoнi вибутвa-
лиcя iз сил, пiхoтa IUIеHт:UIaсЬ' ледЬ ПepесyвaЮчи нoги. Maxнo
нaкaЗaB poзiбpaти зшtiзницю, зaсиПaв[Iи ii lпiстьмa вaгoнalии
пiскy, щo cToЯIIkI B тyпикy. Чyбенкo нa чoлi 500 пoвстaнцiв пoвiв
нaсTyП нa стaнцiю Гyляй-Пoле. Hев.цoвзi TУДи x pyIlIиB зi свoiм
зaгoнol\,{ Мaxнo. Пo кoлiнo в снiry вiн йuroв y пepЦIих Лaвaх
нaсЦ/пaloчих, пiдбaдьopюIочи ж xapтaми i мiцними сЛoвeчкa-

пoМщaTисЯ бiлим, дe б вoни нe бYли.
2| ciчня 1919 poкy .tеpвoнi чaсiини Пaвлa .Цибeнкa зaxoпи-

ли ст. CинелЬниKoBе i надiслали MaxнoвцяМ Teлегpaмy з Пpo-
пoзицiями пpo пeprгoвopи Пpo Boенний сoюз. ЧaстинйДиoён-
Ka сTaнoBили тoдi МeHЦIy' нix мaхнoвцi, силy, - 4туlcячi
пiхoтинцiв пpи 50 KyлемeTiж i 18 гapмaтax, в iiньoмy ск,пaлi бр
aнapxiстський зaгiн М1гvсi Hикифopoвoi (200 бiйцiв), кoтpйй
пeplrlиМ yвipвaвся дo KaтеpинoслaBa.

26 ciчtlя ЧaсTИIlу- !ибeнкa вибили з KaтеpинoслaBa зaгoни
apмii УHP i зyстpiлися iз пoслaнцями мaxнoвцiв. .Цибeнкo i
МaxнoBсЬКий пoсланeць Чyбенкo зyстpiлися y Cинeльникoвo-
мy i склали yгo4y пpo спiльнy бopoтьбy з !иpектopiею i бi-
лoгвapдiйцями' 28 сiчня мaхнoвський rштaб пo пpяйoмy пpo-
вoдy oTpиМaв iз CинeлЬниKoвoгo вiд Чyбeнкa пoвiдoмлейrrя

пpo yKпaцецy Borннy yгoДy з чaсTинaми Чеpвoнoi apмii, зa якoю
мaxнoвцi пi.цпopяДкo BУBaЛИсЯ oп ep aтиBнoIuy Koмaн.цyBaнню
Пaвлa.[ибенкa, збеpiгaюни сBoю Bнyгpilпню стpyкгypy i нeзa-
ле)KнiстЬ' вибopнiсть, сaмo.цисциIlлiнy, сaмoнaзвy, vopнi пpa-
noo6o,,u* 

пpи пrpIIIих зycщiuaх мaxнoвцiв З чaстинaМи Чepвo-
нoi apмii i неpвoними пapTизaнaми Пoч'lJIися непopoзyпliння Й
кoнфлiкги. Koмaндрav чepBoниx пoвстaнцiв Koлoсoв, cтapиЙ
оyпrpник Maxнa зa BIIЛиB нa ПoBстaнцlв' ПoчaB poЗпoвсЮ.ц}кy-
Baти BигадKи пpo зpaдy мaxнoвцiв пiд чaс бoiв y Kaтеpинoслa-
вi, вiв пpoTи Мaхнa aКTиBHy ПpoпaгarЦy. Biн нaкaзaB зaTpимa.
TИ Нa сi. Чaгulине rшrлoн з нaбoями i спopядкенtlям, який
мaхнoвцi BезJIи y свiй paйoн, ЗaЯBиIBI'IIИ, щo цi вaгoни з нaгpa-
бoвaним мaйнoм poзбiйникiв.

Пpil взяггi ст. Cинельникoвe спiльH|4NIvI зУcи:iШ'lми чaсTи}Iи
.Цибенкa i мaxнoвцЬ зa нaКiшoм чеpBol{oгo КoМДиBa зa <<сaIvtoчин-
нi кoнфiскaцii i poзкpaдaнIlя eЦIeлoнiв з вoeнними тpoфеями,>
бyлo poЪсщiянo 20 мaхнoвцiв, a rхнй кoмaнДиp бр з пoгpoзa-
ми вйгнaнйй зi стaццii. Ha цeй iнц}ЦеFIT Мaxнo вiдпoвiв oбype-
tloю теЛeгpaМoю' zUIе [ибeнко тaк i не вибaчився зa свiй злo-
чин. 3iткнеHня y мaхнoвцiв cTaЛИcЯ i з пaвлoгpaдсьКиМи тa
юзiвськими кoмyнiстиvниМи Зaгo}Iaми. Бiльпroвики вi.цмoвляли
МaхHoBцям y пpе.цсTaвництвi в yгBopюBa}I}D( нa мiсцях pеBKoмirх., 

У кiнцi сiчня 1919 poKy мaxнoвськi aгiтaтopи сПpoBoI(yBa,Iи
в гapнiзoнi Пaвлoгpa.Цa стиxiйний BисTyп бiйцiв пpoти peвКo.
мy, пpoте цей вистyп бр шrвиДкo пpи.цyllrний. HaчальниК гap-
нЬнy Koтoв (лiвий есep), зaбpaвЦIи з сoбoю 8 мiльйoнiв pуб.
лiв з мiсцевoгo бaнкy, зHик y мaхнoвськiй бpигaлi. Bтiм, взaeмнi
oбpaзи згaсaли пepе.ц лицeМ нeбeзпеки спiльнoгo Bopoгa.

Ha пoнaткy люToгo l919-гo мaхнoвцi бyли цiлкoм зa.цoвoЛе-
нi, oтpимaвши вiд Кoмaн.цyвaння yкpaiнсьKих pa.ц'яноЬKиx чaс-
тин9 тиcяl гвиHтЬoк, 20 кyлeметiв, бaтapею тpидюймoвиx гap-
мilт, пaнцеpниЙ пoтяг <.CпapTaK,>, тpoхи aмyнiuii щ гpoЦIrй.

1лютoгo сиJlи мaхI{oвцiв yдapили пo зaгo}Iy Biткoвськoгo,
щo щe yгpиМyBaB Пoлoги. Бoi зa Пoлoги тpиJaли цriсть дiб.
Знeкpoвленi бiлi вимyrшeнi бyли змiнити зaгiн BiткoвсЬКoгo нa
гвap.Цiйський зaгiн генepаJla Ti.lшo (1,5 тисячi бaгнетiв Ta ПIa-
6eль,6 гapмaт). Aлe зaгiн Ti;шo вxе 7 лютoгo вiдстyпив з пoзи.
цiй i здaв Пoлoги тa Kiнськi Poздopи. 3гoдoм зaгiн Ti.rшo зaй-
rrяв фpoнт бiля Mалoгo Toкмaкa_Hoвoпoлтaвки. Деякi BoяKи
iз зaгoну Ti.lшo пepейLIIЛИНa бiк Мaхнa...

У сiчнi l9l9-гo пoблизy Мелiтoпoля бр сфopмoвaний пoв-
стaнсьIс,tй зaгiн aнapхiстa Зyбкoвa, Щo oтoЧиB нlМецЬKy Koлo-
нiю ЕйгенфeльД i вi'Цтягнр нa себe чaсти}lи нiмeцькoi сaмo-
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oбopoни Ta KiннoTy KиpaсиpсЬKoгo ПoЛКy Kpимськo-Aзoвськoi
apмii бiлих.

Haсцтlнi бoi пoчалися 10 квiтня, KoЛИ тpи тисячi МaхнoB-
цiв пoчали нaсTyПaTи нa Mелiтoпoль. Hе BитpиМaBши нaсTyПy
Мaхнa, зaгiн Tiлло пoбiг Дo Kpимy. B тoй xе нaс .raстини.{oб-
poвoльvoi apмii були вимyш.Iенi вiдxo.цити нa Юзiвкy.

Maхнoвцi ЗaхoпиЛи opiхiв, Гpиruине, I{apевoкoстянтинiв-
кy, Bеликий Toкмaк, спiльнo з чеpBoними ЧaсTинaМи fiибeнкa
зaiняли oлексatцpiвськ. 31 сiчня 19l9-гo пaнцеpний ПoTяг КoM-
.цивa 3a.цнiпpoвськoi paдянськoi дiвiзii Дибенкa пpибр нa сTaн-
цiю Пoлoги' .цl нa йoгo честь мaxнoвцi BЛaпIтyвaЛи пapa.ц свoгo
вiйськa. Зyсщiти KoМдиBa пpийпrлo }IaсrЛення нaвкoлишlнiх сiл.
У цей чaс Пaнцеpний пoтяг бiлих пpopвaB МaхFIoBсЬкий фpoнт.
Ha лirgiдaцiю пpopивy бр спpямoвaний пaнцеpний пoтяг.[и-
бeнкa i ryляйпiльцi, oзбpoенi щoйнo пpиBeзениMи KoМДиBoМ
кiлькoмa тисячaМи гвинтiвoк. Пеpемoгa нaI, бlлими, ЗaхoIIЛен-
rrя iiньoгo Пaнцеpнoгo пoтягa тa близькo сoтнi пoлoнених' щo
бyли пpивезенi .цo Гyляй-Пoля' BикJIиКzl,'Iи зaГЕLЛЬнr пiднесен-
rш y <.вiльнoмy paйoнi,' i cлpияли схиЛЯHHю мaxнoвцiв дo сoЮ-
Зy З чеpBorrими. Maxнoвцi.дoбpе ЗIIaJl.И, ЧиМ зaГpo)q/Bа,тo iм
зaxol]Лrнн't Гyляй-Пo.irя бtлимllt. Пoвстaнцiв бiлi в пoлoн не
6pыlи, a вilпали lз.цoык доpiг aбo poзсщiлtoвали в балкaх, .цe цi
тpyпи IIIМaTyBаЛи з.цичaвiлi сoбaки.

Ha пеpегoвopaх у Гyляй-Пoлi з .Ц'ибенкoм Мaxнo ЗaЯв;vIB
Пpo сBoе мO)(JIиBе ПЦПopядI(yBaнн'I КoмдиBoB1 Ta KrplBницTBy
Чеpвoнoi apмii, пoгoд ивcя лpиЙняTи Пpизнaчeних кoмiсapiв нa
чoлi з пoлiткoмoм Петpoвим, сTBopиTи пoлiтвiДцiли y I]oЛKaх з
пoлКoвиМи кoмiсapaми Coлoвйoвим, Kapпeнкoм, Koнeвим тa
iн. €.цинolо чaсTинolo' щo не лpиЙнялa комiсapiв, бyлa кiннa
гpyпa IIJyся. ..БaTЬкo'> нaстiльки ПpoHиKся лoвipoю /].o ЧrpBo-
ниx' щo вiДклaв свoе вeсiлля з Гaлинoю Kyзьменкo, ЗaПpoПo-
нyBaB[Iи flибенкoвi нaсЦIПнoгo лнябуи на сBo€Му весiллi пo.
сa.lкениМ бaтькoм, i пoдapрaв ocTa}IнЬoМy Kpaщoгo щoфейнoгo
aнглiйськoгo сKaKy}Ia.

oднак !ибeнкo нe BTpaTиB пильнoстi i poзiслaв TeЛeГpaМи
.цo свoix чaстин' .це BKaзyBаJIoся, щo сTaBлення .цo Мaxнa мae
бщи <нaйoбepеxнitше,>, бo <...пiд МaсКoЮ Мo)t1'TЬ Д'iяти елeмeн-
ти зi злими нaмipaми>.

Poвесник Maxнa Пaвлo Дибенкo бyв типoвиM aвaнTЮpис-
тoм. Як i Мaхнo, вiн бyв iз сeлянськoi бiднoi бaгaтoдiтнoi po-
.цини. Pевoлюцiйнa xBИлЯ BI4:нecЛa Дибенкa Ha BисoTy вoжДя
мopякiв, HapKoМa вiйськoвo - мopсьКиx cил P aДЯнcькoi pеспуб -
лiки, vленa Пеpllloгo ленiнськoгo ypяду. Aлe ця хBИЛЯ лeдве нe
пoглиHyЛa йoгo сaмoгo. 3a нев.цaлi дii в бoях IIpoTи нiмeцьких

лoнтaй, Члrнoм ЦK i BЦBK' тaKoж, дo pеvi' oПаJIь}tиМ нapКo-

KoМaн.циpa гpyПи вiйоьк KaтepинoслaBсЬKoгo нaПpямКy' Пoт1М
Пepшoi Зaднiпpoвськoi дивiзii. Ha нoвiй пoсaдi вигнaний З гIapTti
бiлilпoвик (пoнoвлений y пapтii лиIIIe B 1922 poц1) <пopoзyмнi-
ПIaB,> i, щoб випpaвДaти.Цoвipy, ПoчaB aКTиBнo зaapешIтoвyBaTи

1919 poui. B 192l poui.(ибенкo яK кapaтель Kеp}ъaв пpид}.lIIенняМ кpoнII]тадт-
сЬKoгo МaТpoсьKoгo пoBстaння i aнтoнoвськoгo селянсЬкoгo p}Dry.

*i
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сBolx нeдaBнiх спiв.lщливцiв-aнapxiстiв, лiвиx есepiв, нe гpебy-
ючи пpи цьoМy poзсTpulaМи <{нrпoKlpних>'

B кiнцi гpyД}rЯ 1918 poкy.(ибенкo бyв зaмiшaний y тeмнiй
iстopii з лiвoeсеpiвсьюrй зaКoлoтoМ y Kyп'янськy. 3axoпивtши в
кiнцi 1918 poцy Kyп'янськ i Bалyйки, лiвoeсеpiвськi пoвстaн-
ськi зaгoни нa чoлi з Caбaлiним i Caxapoвим opгaнiзрaли пoвi-
тoвий prBКoм з двox лiвlд< есepiв, мaксима.lliстa, aнapхiстa, yКpa-
iнськoгo лiвoгo eсеpa' тpЬoх ПoBстaнцiв вiд тpЬox пoвсTaнсьKих
пoлкiв. Cтвopення pеBKoMy без бiльlпoвикiв бyлo пoцiнoвaнe
oстaннiми яK ЗaKoлoT' кoтpий тpeбa бyлo нeгaйнo пpидylЦI{ти.
Лiвi есеpи бyли звинрavенi y спpoбi сTBopити в Укpaiнi свiй
ypЯц, y нaMaгaнH,Iх зв2язaтися з лiвими есrpaМи' KoМaн.циpaМи
Ciвepсoм тa Kiквiдзe. oтxе, бyдь-якi спpoби фopмщaти нaвiть
пoвiтoвy шaдy бeз бiльtшoвикiB o.цp:By x BикJIиК€Iли гpoми й
блискaвицi. .{екpет Tимчaоoвогo poбiтни.lо-сел,IнсЬKoгo ypяДy
Укpaiни дoКJlapyвaв сTBopeнFI,I зaмiсть paД peвкoмiв. Лiвi есеpи
нa тoй нaс, мaбщь, poбили сTaBKy нa flибeнкa, aпr вiн Bчaснo
вi.ц них вiдхpестився, 3a Щo oтpимaв пiд свoе кoМaндyвaнI{Я
пoлк. Пiсля цЬoгo' y ЛIoToМy 1919 poкy, деMoнсTpyюни вipнiсть
бiльuroвикaм, Пaвлo flибeнкo BJIaЦ]тyBaB y Лyгaнськy спpaBx-
ню вaIо(aнаJIiю poзсщiлiв yсiх <.пiдoзpiлиx>.

oтxr, y лютoмy t9t9-гo Maхнo B.цpyгe o.цpyxився. Йoгo дpy-
xиHoю мaйxе нa дeсятЬ Haстyпниx poкiв стшla Гaлинa (Aгa-
фiя) Aнлpiiвнa KyзЬменкo' щo :яapoДИЛacЯ 28.pyдtrя 1896 poкy
y Kиевi y poдинi rw:rcapЯ xa}IдapМсьКoi пiвдeннo-зaxi'цнoi за,riз-
ничнoi кaнцеrrяpii. Згoдoм бaтькo Гыlини пoBеpнyBся дo pщ-
нoгo сeлa Пiщaний Бpiд, де ПoчaB гoспoдapЮBaтИ Ha землi.
Гымнa у 1916 poцi зaкiнчилa floбpoвелиvкiвськy BчиTелЬсЬКy
сeмiнapiю. 3 вepесня 1916 poкy Boнa пpaцюBzula y ruкoлi Гyляй-
Пorш. Haпpикiнцi l9l7 poкy Галинa BсTyпиJIa .цo Kиiвськoгo
yнiвеpситеry Cвятoгo Boлoдимиpa нa веvipнe вiццiлення' B тoй
чaс Bo}ta вt,гlчyвшa себе yкpaiнсьK9ю peвoлюЦiонepKoю' вiтaлa
Унiвеpсали {eнщшIьнoi Paди. oveвиднo, Гulинa тoдi спiвuy-
вшla yкpaiнсьКиМ eсеpaМ aбo налexалa дo УПCP.

B епoxy l{ентpaльнoi Paди Гшtинa пpaцЮBaJIa в сeкpетapiaтi
УHP, алe пiсля зaхогuleння Kиeвa чepBoними ця пoсaдa бyлa
лilоiДoвaнa. He знaйшлa вo}Ia сeбe i зa чaсiв гетьмaнary Cкopo-
пa.цсЬKoгo.

У сepпнi 1918 poкy Галинa пoBepTa€тъся лo Гyляй-ПoЛЯ ЯK
yчиТrЛьKa yкpaiнськoi мoви xiнoчoi гiмнaзii ToBapиств;l <.Пpoсвi-
тa'>. Уxoвтнi 1918 poкy Heстоp Мaхнo BПepшe пoбaчив МoлoДy Ta
I(paсиBy BчиTeльI(y ГшIинy i зaкoxaвся .цo HесTяМи. Зyсщiv 

.шня

вiдбyлaсь y пpимiщeннi Гyляйпiльськoi гiмнaзii. Зaйrшoвrши ryДи
y сyпpoвoлi Лютoгo, Heстop, щoб пpoдемoнсTpyвaти сBoIo еpуДи-
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цiю, пouaв BимaгaTи в yчитeJIЬКи якyсь yнiкальFry lсlиry. Ta вц-
пoвiлa, щo BpЦaHЕUl нaстiльtс,t yнiкшlьне, щo зa меxi бiблioтeю,r
нr BI4.цaeтЬся. <.БaтЬKo,>, якиЙ нe зBиK .цo 3aПеpеЧеHь' пoчaB щe
нaстиpливirше BимaftrTи BидaIIrrя. Toдi Галинa' яКa Tе)( yгpaтилa
сaМoвJIaдaншI' тaк ЦIщ/pнyлa Kниry' Щo тa пoлeтiлa нa пiшtory...

Чеpез тlокдeнь Maxнo вiдзнaчaв свiй цeнь нapoДкeн}и. У poз-
пaл ryJUIнКи з'яBилaсь Гшlинa 3 величезним TopтoM i, пpивiтaв-
шIи <.бaтЬкa,>, BpУЧИлa йoмy пoдapyнoк. Haстщнoгo paнКy Maхнo
ЗaЯBИB' щo вiдтепеp Галинa Kузьменкo - йoгo дpy;кинa. Мaй-
жe oдpaзy пoвстaнцi Пoч:lли НaЗИBaТI4 ii <<мaтip'ю>. 3 тoгo vaсy
Гшинa бpшa щaсть y всix пoхo.цirx мaxнoвськoi apмii i мaлa
вeлиwтЙ вплиB нa piшreння <.бaTЬKa,>. B apмii вoнa зaймaлacЯ ЯК
кyлЬTпpoсBiтниЦькoю тa rшкiльнoю poбoтoю, тaк i opгaнiзaцieю
poзвiдю,r тa КoнTppoзвiдки.

БiлoгвapдiйсьКa Пpесa зoбpaжалa Maхнa небaченим poзПyс-
ниKoM. Aнoнiмний oчеBиДецЬ пиоaB y гaзетi <(KJ{eBltянин>' 1цo
Мaxнo мaв l1 ,цp}DКиI{' Koжнoгo paзy вiнvaюuись opигiнальним
спoсoбoм. Taк, зaхoпиBlllисЬ B o.цнoмy пpoвiнцiйнoмy мiстенкy
мiсцевoю свpeйкoю, вiн всa'цoвив ii в свoю тaЧaнКy i, тpинi
oб,rхaвrши нaBKoлo цеpкви' нaзBaB дpy)шнolo. Пoтiм, BлaшITy-
BaвПIисЬ з неЮ в шaщi нa ценTp'lJIьнiй плoЩi, HaКaзaB eвpeй-
сЬKoMy нaселенню нrсти пoдapyнюI y poзмipi вiд 5 дo 90 тисяч
кapбoвaнцiв. Toй, хтo йoмy пoдoбaBся' oтpиМyвaв ЧapКy сaмo-
гoнy' pelцTa x - Кaнчyкlв...

Ha пoнaткy лютoгo 1919-гo бiлi чaстини гeнеpzula Bинoгpa-
.цoвa вдaJIися дo tloBoгo BeлиKoгo нaсTyпy нa Гyляй-Пoле. Aле
мaхнoвцi виTpимaли цeЙ нaсryп i вiдбили йoгo. Пiс.lш зaхollЛен-
шI чepвoними Лщaнськa B лЮTolvty 19l9.гo бiлi чaстини геHеpa-
лa Мaй-MaеBсьKoгo ПеpeдисЛoKyBaЛИcЯ нa схiд; дo Юзiвки тa
Maкiiвlоl, пpaг}ryчи нe.цoпyстити чepBoниx y.{oнбai (3-тя дoб-
poвoЛЬчa дивiзiя).

Tодi x стaBоя кoнфлiкг Kpимськoгo кpaйoвoгo ypя.цy i Ko-
МarrДyвaння floбpapмii нepeз pitшенн,I KpиIvlЧaн пpисДHaTи дo
сeбе .цвa пoвiти Пiвнivнoi Taврii. Koнфлiкг зaйrшoв тaK Д;шrкo'
щo .цoбpoвoльцi зaapeштyBaJlи пpeдстaвникiв Kpи}vIсЬKoгo ypя-
дy в Мeлiтoпoлi.

14 лютoгo l9l9 poкy в Хapкoвi мix кoмaндyвaн}UlМи Чеpвo-
нoi apмii i мaхнoвцiв (B. Aнтoнoвим-oвсiенкoм тa B. Бiлaшeм)
бyлo пiдписaнo oфiцiйнy щoДУ. 3a цiеlo yгoДoю мaхновськi пoл-
ки Bxo.цили дo Пeprшoi Зaднiпpoвськoi дивiзii (кoмaндиp П. Ди-
бrнкo, гpyпи вiйськ Хapкiвськoгo нaпpяМI.y), як 3-тя prвoЛю-
цiйнo-пoвстaнсЬКa бpигaдa iменi бaтькa Maxнa, lцo сKтIaдiUIaся
3 тpьox пoлкiв. Koмбpигoм бyв зaтвеpлxeний сaм Мaхнo, i всi
вибopнi пapтизaнськi KoМaн.циpи ЗaлvIlIIIlJI|4cЯ нa свQ.iх мiсцях.



fo мaхнoвськoro штaбy й пoлкiв, з oбов'язкaми пoлiтичнoгo
BиxoBaнн'I ЧaсTи}I l KortTpoЛЮ зa BПpoBaДхенtUIМ poЗПopяджeнЬ
Центpy, бyли нaпpaвленi пoлiткoмiсapи. oпepaтивне й aдмiнi.
сTpaTиBttе пiдпopядкyвaн}Ul нaч.цивy fl ибенкoвi i кoмaндyвavy
Aнтoнoву-oвсiенкy пеpе.цбaчалo збepеxення aвтoнoмii внyгpirш-
ньoi opгaнiзaцii бpигaди, вибopнoгo КoмaнД}ъaнrrя, дoбpoвiльнoi
мoбшiзaцii, сaМoДисциПЛiни, пpaвa бpигaди ЛиIIIIИTИIЬ у Пpи-
aзoв'i i збepexeнrrя чopFIих пpaпopiв ЯK сиМBoлy мaxнoвцiв. Усi
мaxнoвськi чaсTиtIи ЗЛИBaJIИсЯ B ПoЛKи' пi'цпopя.цкoванi штa-
бовi бpигaди, бpигa.цa x oTpипfyвtшa вiйськoвe спopяД)Keнн'l, пpo-
дoBoЛЬсTвo' фypax, гpotшi зa шTaTHиМ poзЮlадoМ чaсTин Чepвoнoi
apмii. Пoлiтl,тчнi пlшaння, y зв'язКy з opгaнiзaцiсю кepiвницгвa
<.вiльним paйoнoМ>, знiмалися. Хoчa мaxнoBсЬKa,цеЛeгaцiя нaма-
ruIacЯ ПoсTaвиTи ж пepед Aнтoнoвим-oвсiенкoм, вiн вi.цмoвrшв-
ся ix poзглядaти. Пеpед МaхнoвцяМи бyлo пoстaвлeнo зaB.цaнF{'I
зaЙняти фpoнт ПpoTи бiлиx yпpoдoвх 180 км i пoвести нaсryп
нa Poстoв-нa-!oну.

12-|6ЛЮT0г0 19l9-го у Гyляй-Пoлi вiдбyвоя JI з'iзД пoв-
стaнцiв i селян 35 вoлoстeй, .целегaтiв мiсцевих paд. Цей з'iзд
збиpaвся для зaTвеp.цxrнн'I сoюзy з Чеpвoнoю apмiею. 3,iзд
б}ъ.цoсить Пpе.цсTaBницЬKиМ - 245 делeгaтiв' були тaкox пpед.
сTaBниКи вiд конфeдеpauii <.HaбaT'> - A. Бapoн, М. Чеpняк.
Гoлoвoю з'iздy бyлo oбpaнo Б. BepетельHикoвal. !o пpезlшii
рiйrпли Мaхнo, Щyсь, Чopнoкниxний' Лaвpoв, Cеpьoгiн, Бoй-
кo, Kyпrнapьoв, Хepсoнський'

Мaxнo y встyпнiй пpoмoвi ЗaKJIиKaB .цo сoЮзy з Чеpвoнoю
apмiсю,.ц.o с.цнoстi всiх pевoлюцiйниx сил. Aнapxiст Мaкс Чеp-
няк пiдтpимaB це гaсЛo, зaкЛикaBПIи пpисщнiх не дotryстити
<.бpaтoвбивvoi вiйни мix poбiтникaми i сеЛ,IнaMи)).

З'iзд y цiлoмy схBzuIиB BxoДKе}Irш мaхнoвцiв.цo сKIIa.цy Укpa-
iнськoi Pa.ц'янськoi apмii. Але в xo.цi з'.t.здy впеprпe BvIЯBvIIIИcЯ
сyПepечнoсTi мi;< тoталiТapизMoм i Дeмoкpaтизмoм, кoщi кorп-
TyBaJIи пiзнiпre бaгaтьoм уlaс}rиKaМ з,iздy xиття. Чopнoкни;<-
ний, Бoйкo, Лaвpoв, Cepaфимoв, Бapoн y свoж висryпaх пi.Ц-
дaли ниЩiвнiй кpитицi бiльпroвицьКy диКTaTypy i встaнoвлeння
влa.ци нiким нe oбpaнoгo Paднapкoму УкpaТни. Лaвpoв, кoтpий
бyв y сюraдi мaхнoвськoi .цeлегaцii ДJи пepегoBopiв з ypядoМ y
Хapкoвi, зaяBиB пpo вiдмoвy бiльtпoвицЬKoгo ypяДy Укpaiни
зyстpiтися з пpе.цсTaBHуIКaNIИ пoвстaнцiв i зaю'lикaв нe BиЗнaBa-

I Bеpemeльнuкoв Бopuс - iз солян ГуляЙ-Пoля, poбiтник Пщилoвськoгo зa-
вoдy в Петpoгpадi, лiвий есep. !iяв в oДесЬкoМу пiдпi.ьri в 1918 poui. B кiнцi
1918 poкy пpиiзДить лo Гуляй-Пoля, стaе aнapхiстoм. opгaнiзрaв aнархiстськy
земельнy кoМyнy. Мaв лoбpi opгaнiзатopськi тa opaтopськi здiбнoстi.

Tи )KoДнoгo УpЯДУ, кpiм oбpaнoгo Зaг'шЬниМ гoлoсyвaнням. Biн
oxapaKTеpизyвaB уpяд бiльuroвикiв яK уpяд <сaMoзBaЧцiв-пpи.
знavенцiв>, у яКoМy неМaс нi poбiтникiв, нi сeлян. Иoгo пiд-
TpиМaB Чopнoкниxний: <.Ми нe ДoПyсTиМo нoBoгo зaкpiпavен-
ня, BЦ якoi б тo пapтii Boнo не йtплo...>>

Чepняк зaKJIиКaB ПеpeПI Кo.цити бiльl-lloв изaцii мiсце вих p aД.
У свoiй пpoмoвi Пpo ПoToЧний мoмент Hестop Maхнo BКaзaB'
щo пеpеслiДyBaння aнapхiстiв у PPФСP' зaKpиTTя iхнiх гaзeт,
Пpи.цytПeннЯ збpоею вист}тliв TpyДЯrцих Пpoти ДиКTaTypи - BесЬ
цей poсiйський дoсвiд Hе ПoBиHен ПoBTopиTися в Укpaiнi. Biн
пiдкpеслив, щo яKщo бiльrцoвики <....й,цyгь .цoПoМoГги нaМ y
бopoтьбi З КoнTppеBoлюцiею' ми пoвиннi сКaЗaTи: <.Лaскaвo пpo.
сиMo, .цopoгi бpaтгя!> Aле якщo вoни йдщь сЮ.ци З Mетoю Mo-
нoпoлiзyвaти Укpaiнy, Ми сКaxeМo: <.Pyки гeть! Ми сaмi зyмi.
смo niдняти Ha висoTy звiльнeння ТpyдoBoгo сeлянствa, сaмi
зyмiемo BЛaшIryвaти сoбi нoве xиття!>>

Пoзицiя з'iз.цy вi'цбиЛacЯ У pезoлюцii, ле бр вислoвлений
пpoTесT ПpoTи бiльпroвицькoi <мoнoпoлii нa pевoлюцii'>, пpoти
oбмеxrнrrя сaмoстiйнoстi мiсцeвих paД, ПpoТи стaвлення бiль-
rпoвикiв .цo iнaкoмислeння яK .цo КoнTppeвoлюцii, пpoTи apешr-
тiв i poзстpiлiв пpeдстaвникiв <.prвoлюцiйних opгaнiзaцiй'>. З,iз,д,
зaKлиKaB <(ПpLIIЬ}'{o сTе)кити зa дiяМи,' ypяду, oб'сднaтися I{aBКo-
лo <(BiЛьних paд> i сaМим бyдyвaти вiльнe сyспiльствo - бeзв.пa.ц-
не i депoлiтизoвaнe.

Beлике зFIaчeннЯ мa,ro pilпенrш Пpo сTвopення Biйськoвo-pе-
вoлoцйнoi pа,ди <,вiльнoгo paйoнy,>, кoщa ма;la б BизнaчиTи Зaг.ulЬ-
нy пoлiтикy paйoнy. Членaми BPP бyли: Bеpетельникoв (лiвиЙ
есеp), ХеpсoнсьIоtй (бiльшloвик), М lжaЙпoв- Пaвпrнкo, Baсшtьев,
Чеprяк B., Чеpняк A., Мaкесв, Чщкo (aнapхiст), Шapoвський.

Гoлoви Pади - Мaхнo i ЧopнoкнlокrrиЙ (л\виil eсеp)' секpе-
Tap - Якoвлсв-Koгaн (лiвий есеp). L{е бyли пpедстaвники вiд
пoвстaнцiв i селян нaBКoЛиIIIt{iх вoлoстей Тa МaхнoвсЬкoi apмii.
Hезaбapoм .цo BPP (мaхнoвцiв) бyли oбpaнi ceЛЯlяvI., Koва,ть, Ka-
poбoт, Гopпиниv, Bисoцьlоtй, Lllaбaнoв, IIIyльгa, Бaтмaн, Tю*
TЮнtIикoв, Пясoвицa, Чaкo, Пискytl, oлeксarцpoв.

Cтвopeння paйoннoi aнapxiстськoi влaди бyлo дyхe небез-
печниM .цJIя диктaтopськoi влaди бiльrшoвикiв. 32 вoлoстi, якi
pепpeзrнTyBaЛИcЯУ МaxlloBсЬКoмy BPP, це бyлa B)Кe нeBeличKa
<(ДepжaBa y деpxaвi>. Toмy гoлoвнolo вимoгoю чеpBoнoгo кеpiв-
ницTBa .цo Мaхнa бyлa лiквiдaцiя мaхнoвськoi pa.п.и, ЯKa BИсЛo-
BИЛaaЯ пpoTи бiльlпoвицьКих paД, кoмiсapiв, пpиЗFlaчeнцiв, ЧK
Ta чepвoнoгo Tepopy.

МaxнoвсьIс,tй з'iзД зaTBеpДиB ypiвнений poзпсlлш землi мix
сеJUIHaМи, виpilпив виМaгaTи вiд Цeнтpy aвтoнoмii <.вiльнoгo
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paйoнy> (для шьoгo.цo хapKoBa бyлa пoслaнa делегацiя), oгoлo.
сив дoбpoвiльнy мoбiлiзaцiю y N,IaхнoBсЬКy бpигaдy нaсrЛенн'l
paйoнy. Бyлo пpoгoЛollIенo' щo KapoЮ зa гpaбyнки' нaсIUIЬcT-
вa, свpейськi пoгpoми бyде poзстpiл нa мiсцi.

Piзкi pезoлюцii стoсoвнo нoвoi влa.ци, кoмiсapiв, ЧK мали
пiд сoбою сepйoзнe пцгpyнтя. Змiцненrrя нoвoi влади суПpo-
вoД)ryBaЛoся pепpесiями стoсoBнo iнaкoдумцiв' B Укpaiнi бyлo
ствopенo ЧK, a тaкoх ryбеpнськi, пoвiтoвi, фpoнтoвi i oсoбливi
вiйськoвi тpибунaли. Kеpiвник ЧK Ceмен Швapu зaKJlиКaB lte-
щaДHo <(виKopi}IюBaTи' Bип:uIювaTlt' BинищуBaти>... i нe лiцrпe
яBHих вopot.iв, шtе i <пiдoзpiлих'> сotoзникiв. У циx дiях <вiд-
знaчиJIися>> не Лишe чекlсTи'..

Aвеpiнl тa !ибенко пotluulи apеШти в Kaтepинoславськiй
ryбepнii щe27 ciчня 19l9_гo, a 2l лютoгo Пoч.ulися мaсoвi apeIIITи
y Kaтepинoслaвi. Cеpед ЗaapeПIТoBaних бyли 33 лiвих eсepи -
нещoДaвнi сoЮЗI.IиКи чepBoF{их y бoяx зa Kaтepинocлaв,7 aнap-
хiстiв, y тoMy числi видaвцi aнapхiстськoi газети <.HaбaT'>, Кoт-
py, зa нaKaзoМ Aвepiнa, вЛaдa зaKpилa. Aнapхiстськi лекцii i
мiтинги y Kaтеpинoслaьi 6ули зaбopoнeнi. Aверiн y телeгpaмi
дo Х. PaкoвсЬKoгo пoяснЮBaB своiдii aнTиpaдяI{сЬKoIo спpямo-
вaнiстю гaзeТи' яKa HaдpyKyвzula oПoЗицiйнy стaттю TeopeтиКa
aнapхiзмy Apoнa Бapoнa <Ми i вoни> (..Haбaт,>, N9 12).

3 беpезня 19l9-гo y Kaтеpинoслaвi тa oлeксarцpiвськy вiд-
булиcя нoвi apешrти лiвих eсepiв тa aнapхiстiB, сepед oстaннiх
бyв зaapешrтoвaний o.цнo.цylиeцЬ Hестopa Мaxнa, пoBсTaItецЬ'
члeн пoвiтoвоi pa.Ци, гoЛoBa paди Cypськo-Литoвськoi вoлoстi
Петpo Мoгилa. Цi дii <сoюзникiв'> BИKлИKaлИ Зaвopylxенrrя B
MaхнoBсЬкиx IIoЛK.lx i пoгpoзи Мaxнa вiдстaвкoю З пoсaДи КoМ-
бpигa y paзi вiдмoви бiльшroвикiв звiльнити aнapхiстiв.

7 бepeзня l 9 l 9-гo зiбpaлaся poзlllиpе}la Biйськoвo.peвoЛЮ-
цiйнa paдa <(BiЛЬHoгo paйoнy> з ПpедсTaBникiв селянстьa 32 ъo-
лoстей. BPP вимaгалa пpипиtlенrrя <..'.пapтiйнoгo цЬКyBaHня
лiвих пapтiй'> i <....o.цнoгo pевoлюцiйнoгo фpoнry всiх пapтiй нa
плaтфopмi спpaB)<нЬoгo paдянсЬKoгo лaДy>. Мaxнoвцi BизI{aчa-
ли цей ЛaД, ЯK систeМy <(BiЛЬHих pад,>, полiтиtlних свoбoД Для
ПpoПaгaн.ци лiвих пapтiй' нrдoПyЩення в paйoнi пapтiйнoi дик-
TaTypи' зaмiни ЧK тpибyналaMи Пpи pa,цaх. Tpибунaли пoвиннi
бyли <.pозстpiлювaти гpaбixникiв бiднoти> i кoнтppeвoлюцio-

| Авepfu Bасuль Kузьмoвut (|884-|945) _ oдин з лiлерiв кaтepинoслaвсЬtо,tх
бiльtllовltкiв, vлеrI пapтii з 1903poкy, poбiтrIик. У.pyд*'i 1917poкy _ гoлoвa
urтaбy бiльruoвицЬкoгo IloBстаt]Ilя y Kaтеpинoслaвi. Ha пo.raткy 1918 poкy _
.urен KaтеplIl,loслaвськoгo г}бкoмy i кoлегii BЧK, нaча.lIьник пoлiтвiдцilry УlФaiн-
ськoгo фporlry' в 19l9-мy _ нлен ypялy Pадянськoi Укpaши, нapкoм вrгyгpir.шнix
спpaв i гoлoвa Kaтеpинoслaвськoi paди, ylloвнoвa>кrний Pали oбopoни УCPP.
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неpiв, a Нe KapaTИ peвoлюцioнеpiв. Maхнoвцi вимaга:tи ЗaTBep-
ДКенн'{ вибopнoстi в yсiх paдянсьKих opгaнiзaцiяx i свoгo пpед-
сTaBницTBa вiд BPP в oлексaндpiвськoмy викoнкoмi pa.ц. Пpaг-
нуlи oбмеxиTи пoBнoBaженн'I MaхнoBсЬKих КoМaндиplB l пIтa-

бiстiв' BPP пpиЙняB BиМory пpo ЗaTBеpдХення свoсi звеpхнoстi
в oргaнaх BЛaДи <(BiЛЬнoгo paйoнy,> i y пoвстaнсЬKoМy urтaбi, з
ПpaвoМ Bил}^Ieння з вiдпoвiдaльI{иx Пoсa.ц невi.цпoвiДних oсiб.

Сeляни Пiвдня Укpaiни Bopoxr cПpLltrtнЯЛИ }TBеpДxrн}UI
xopсткoi vepвoнoi ДиKTaTypи' BЛaДи <(пpиЗнaченцlB-КoМlсaplB)>
y paДax, prBКoМaх' кoмбЦax; opгaнaх yпpaвлiнrш.

Cелянський з,iзД oлексaн.ЦpiBсЬKoгo пoвiry висЛoBиB не.цo-
вipy ypядУ УсPP, oбpaB Дo BиКoHKoМy пoвiry 32 лiвих есepiв,
aнapхiстiв i спiвvрaючих i лиtше 3 кoмyнiстiв. Зa нaкaзoм Aве.
piнa з,iзд бyлo poзiгнaнo, a зaмiсть pa.ци бyЛo зaTBep.фкeнo oлек-
сaндpiвський pевкoм, щo скJIaДaBся BиКJIючtIo з бiльпroвикiв'
Toдi в бaгaтьox селaх Пiв.цня вiДбУлиcя збopи селян' .Ц'e Bи-
сЛoBлюBzUIaся недoвipa Paдянськoмy ypядy i визнaва,тaся HeЗa-
лeхнiсть oсoби вiд влaди (с. Bapвapiвкa). Бiльшroвицьюtй ypяд
зiткнyвся не ЛишIr зi стиxiйним aнapxiзмoм сeЛЯIt' але й зi сти-
xiйним aнapхiзмoм y чеpBoнoapмiйськиx yкpaiнських чaсTинaх.

Пеprшa бpигaдa гpyПи вiйськ loнськoгo нaпpяМIry BvIяBИЛa
aнapхi.lнi нaсщoi. Пеprший Bалyйський pевoлюцiйний пoлк бр
зBинyBaчений y нrзaкoнних KoнТpибyцiяx, бaнДитизмi, ПияцтBi,
зa щo йoгo KoМarЦиp i rптaбiсти B ЛюToмy 1919.гo бyли poзстpi-
лянi. ПoвiдoМJlяЛoся Пpo <<... ПoBtly .цемopалiзaцiю i нeмox.ltивiсть
poбoти кoмiсapiв у 42-Й.цивiзii> (кoмarциp Ф. flибeнкo).

Bсi цi фaкш свiДчaть Пpo Tr' щo ypядoвi Pa.цянськoi Ущaiни,
KoМaнД}ъaншo УкpaiнсЬKиМ pадянсьrсам фpoнтoм з пеplших днЬ
свoгo кеpЬницTBa дoBелoся зirrrтoвхrгщися з aктaМи непoКopи,
нrпiдпopядкyвaння i неBизнaHtUI бiльпroвицькoi влaДи. Пoдii y
<(вiЛЬнoмy paйoнi'> мaхнoвцiв нe бyли чимoсЬ oсoбЛиBo Bин'IтKo-
BИ|\1ДIЯ Укpaiни, цr бyЛa теrЦенцiя бypeмнoi веоFtи 1919-г0.

Глава 8
ДIЙсш ПEPЕMOги TA BигAДAниЙ зAкoЛoT

(9_31беpезня 1919)

l0 берзня 1919 poкy ПoчaBся }Iaстyп Пеpllroi Зaднiпpoвськoi
дивiзii y Пpиaзoв'i. Пpoтягoм ПrpшIoгo тID'Kн'I нaсryпy бyли
oщимaнi знaчнi пеpемoги нa.ц Kpимськo-Aзoвськoю дoбpoвoль-
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чoЮ apМieЮ 
' 
ЯKaзaJт|4lIIl4лa Пpиaзoв'я - Пiвнivнy Taвpiю. Мaх-

нoвцi зaхoпилиBeликий Toкмaк, Boлнoвaхy, a TaКoж спiльнo з
iнlrтц1,4ц чеpвoниМи чaсTинaМи взяли Hoгaftcьк, cт. Aкимiвкy.
3aгoни Мaxнa ПеpIlIиМи рipвa.пися дo Mелiтoпo Ля' aJIe 2-il уlн-
ний пoлк бiлих тa ПaHцеpFlиK змoгЛи вибити неBeличКy заJIoгy
мaхнoBцrB з Мlстa...

У paйoнi Беpдянськ-Гpиtllине мaхнoBсЬKa apмiя зyсщiлa-
ся iз чaстинaми .{oбpoвoльчoi apмii генеpа.lla Мaй-MaеBсЬКoгo,
Щo Tpимaли фpoнт вiд Aзoвськoгo Мopя .цo Лyгaнськa i мали
BЦ 15.цo 20 тисяч шaбеЛЬ тa бaгнетiв. Чaстини 13-i paлянськoi
apмii тa бpигaдa Maхнa, yсьoгo.цo 15 тисяч бaгнетiв тa шaбель,
y беpезнi 19l9-гo oTpиМаJIи нaКaз aTal(yвaти fioбpoBoЛЬЧy ap-
мiю вiд ст. Pyгчeнкoве флaнг Ta TИЛ.

Звiльненню Пpиaзов'я вiд бiлoгвapдiйцiв спpияЛo мaсoBe
сrЛянсЬKе пoBсTaння в Беp.ЦянськoМy Ta МелiтoпoльсЬкoМy Пo-
вiтaх. Cелa Hoвoспaсiвкa тa Мaнгytш opгaнiзршlи кiлькa Hoвих
пoлкiв пoвстaнцiв, кoщi пpиедНaJтИcЯ.цo Mzlхнoвцiв. Пoвстaння
y Пpиaзoв'i бyлo викликaнe мoбiлiзaцiсю сeлян дo бiлoгвapлiй-
ськoi apмii тa pеквiзиuiяМи ПpoДoвoлЬсTBa i кoнeй.

Пoвстaнцi poзбили .цекiлькa дpiбних КapaЛЬних зaгoнiв бi-
Лиx Ta блoк}ъа.гrи Беp.Цянськ, який бyв здoбyгий МaхнoBцяМи
вxe 15 беpeзrrя 1919 poкy. 28 беpезня Мaхнo зaвiтaв дo Бepдян-
ськa. Мiсцевa бiльtшoвицЬKa pa.П.a opгaнiзyвaлa сBЯТКoBy зyстpiн
Мaxнa i poзмiстилa rштaб пoвстaнцiв y гбтелi <..Бpистoль,>. Ha
мiтинry у мiськомy теaтpi Мaхнo poзпoвiв, яке )КиTTя бyде пiс-
Ля пеprМoги aнapхiзмy. Мaхнoвцi пiдipвaли Беpлянськy Tюpмy;
poзстpi.ltяли 10 пoлoнених бlлих oфiцеpiв, пo мiсry бyв пolпи-
peнпil нaкaз rптaбy Мaxнa: <.Bсiм лiкapнЯМ' aПTeКaм тa мiЩa-
нaм тepмiнoвo З.цaти всi зaпaси сПиpTy в шrтaб Мaхнa'>.

З-пiд Taгaнpoгa' де Taкox пoчaJloся сеJUIнсЬКе пoвсTa}Iня'
Дo Maхнa пpийпroв ПoBоTaнсЬKий зaгiн (близькo 1 тис. бiйцiв),
нa oснoвi якoгo <.бaтькo> сфopмyвaв l-й.(oнсьlс,Iй кoзaчий пoлк
МaxнoBсЬКoi бpигaди'

20 бepeзrrя мaхнoвськi пoвстaнськi ПoлKи пiдiйпrли дo Ma-
piщoля (8-й пoлк КoМarЦиpa Kypилeнкa тa9-il ПoЛK кoмa}Ци-
pa Taxтaми[IeBa' ПaнцepниЙ ПoTяг мaХнoвцiв). oблoгa мiстa
вiдбyвaлaся y BalKKих yМoBax хypделицi й вeликoгo Мopoзy' .цo-
сиTЬ неспoдiвaнoгo д.гtя кiнrlя бepезня B цЬo}fy paйoнi. Kopaблi
фpaнцyзькoi eскaдpи, щo сToяЛи в MapiyпoльсьКoМy пopry, oб-
стpiлюва.пи мaxнoвцiв iз 60 гapмaт. Близькo 5 тисяч бiлoгвap-
дiйцiв, зaTиснytих paЗoМ з Пaнцеpним пoтягoМ y мiстi' здiйс-
нили HизКy вщчaЙдytпних кoнтpaтaк, oднaК yсi вoни зaЗHaЛуI
ПopaзKи. B тoй хe uaс poбiтники зaвo.цiв мiстa пiдrrяли збpoйне
пoBстaHHя пpoTи бiлиx.

29 бepeзня мaхнoвцi зaхoПиЛи мiсто МapiyпoлЬ' а.пе бiлi
нaМaгaлися вТpиМaTи хoчa б пopт, який вoни вiдчaйдyпнo бo.
po}IиJIи. Згo.цoм бiлi зaвaнтa;<ИЛИcЯ нa TpaнсПopтнi сyднa, пo-
ДaЛИсЯ .цo Taгaнpoгa. У МapiylloЛЬсЬKoмy ПopTy зaJIиlIIуIЛ|LcЯ
400 сoл.цaт-чеxoслoвaкiB, щo бyли нa фpанцyзькiй слyxбi' тa
кiлькa .цесягкiв фpaнцузьких мopякiв. Koмaнд}ъaння фpaнцy-
зькoi ескaдpи зaПpoпoнyBаJlo Мaхнoвtlям Пеpeгoвopи. Мaхнoв-
сЬKa дeЛrгaцiя нa чoлi з o. Чyбeнкoм пpибyлa нa фpaнцyзький
кpейсep <<CКapп,>, .цe Пoчzl,'Iися ПrpегoBopи.

Фpaнцyзькe KoMarЦ}ъaннJI зaпpoпorryваJro нaJIaгo.циTи з Мilх-
HoBцяМи тoвapooбмiн, зaбeзпeчиTи мaxнoвцiв збpoею тa нaбoя-
Mи, яKщo вoни не бyдyгь зaЛrхaти вiд кoмaндyвaнrrя Чеpвoнoi
apмii, збеpе>кщь зa фpaнцyзЬKиМи cИЛa|lIуI Мapiyпoльсьюrй пopт
Ta TpиKlлoМеTpoBy 3oнy нaBKoЛo нЬoгo, a гoЛoBне' .цoзBoЛяTь
фpaнцузaм зaбpaти чи To 5, чи тo 15 мiльйoнiв гryДiв дoнецькoгo
ByГi,Uш' кoтpe бyлo iм пpoдaцe ще бiлoгвapдiйсьIсами BJIaстяМи.
Це вyгi.lия пoТpaпиJlo B ЧисЛo МaxнoBсЬКиx тpoфeiв пiс;rя зaхoп-
Лeнrrl мiстa. Bимoги фpaнцyзЬ сyпpoBoДlg/вaлися пoгpoзaми oб-
сщiлювaти мiстo тa пoзицii мaxнoвцiв. Чyбeнкo вiлкиrryв yсi ви-
мoги фpaнцyзiв, зaяBив, шoб фpaнцyзьKa rсKaдpa зaбиpыncя
гeTь' нaгoЛoсиBIIIи' щo мaхнoвцi знaйдyгь зacoби, щoб ii зни-
щиTи. Hезaбapoм нa pеЙпi ЗaЛИПIИIIИcЯлиЦIе 'цBa фpaнцyзькi мi-
нoнoсцi, всi iнlпi сyд}Ia пo.цzl,1ися дo KpиМсЬKIо( пopтiв.

У Мapiyпoлi мaхнoвцi зaxoпI4Ли величезнi тpoфеi: 40 лoкo-
мoтивiв, 4 rapмaти тa 700 нaбoiв .цo tIих' 2 лapoллaви, 2 кaтepи,
пaнцеpний пoтяг <.Bпеpе.ц зa Po.цинy>. .[ибенкo вiдвiдaв Мaх-
нa, якиЙ Kеpyвaв oблoгoю Мapiyпoля, пiсrrя чoгo y свoiх пoвi-
дoМJIеннях дo Центpy вЙзнaчив, щo: <(...бaTЬKo Mar вeличезний
aBTopиTeT>>' <<...стiйкiсть тa мyxнiсть бiйцiв бyли небaнеI{иМи)>'
<(...зBиTя)K[Iий B. KypилeIIКo tlеo.цнopaзoBo вiдзнaчaвся в бoяx,>,
a <....бiлoкoзaки З.цaЮтЬся сoT}Iями)>. Чеpвoний КoМДиB пpoПo-
HyвaB нaгopo.циTи oкpемi ПoЛKи пoчесниМи чеpBoниМи пpaпo-
paNIИ' a Мaхнa тa KypиленKa - op.ценaми Чepвoнoгo Пpапopa.
Tpебa зaЗнaчити' щo y TpaBнi 1919-гo вoни бyли пpедстaвлeнi
дo цих BиоoКих нaгopo.ц.

Пiсля BзяТTя Mapiyпoля бyлo ствopенo мaхнoBськy мapiy-
пoЛЬсЬКy вiйськoвy гpyпy: 4 пoлкй, пaнцеpний пoTяг' Кiннa
гpyПa. Iй бyлo нaKaзa}Io нaсTyIIaTи нa Taгaнpoг. Cтaнoвище в
мaxнoвськiй бpигaлi пiд чaс пepебyвaння ii пpoтягoм пеplllиx
Двox мiсяцiв y склaдi Зaднiпpoвськoi дивiзii вiдoбpaxaлoся y
зBеденIUIх бiльпroвикiв-пoлiткoмiсapiв. Пoлiткоми пoвЦoМJlя-
Ли' Щo в Гyляй-Пoлi <,...кoнтppевoлюцiйний eлемент Пoки щo
не зaфiксoвaНИЙ,>, B yсЬoMy <.вiльнoмy paйoнi> oбpaнi pa.ци тa peB-
кoМи. Пpи штaбoвi мaхнoвцiв фiнaнсoвий, пoстauальний та

92 93



iнпri шrтaбнi вiддiли бyли вiдсyгнi, aле вciмa мiсцeвими спpaBа-
Ми зaпpaBляли poтнi кoмiтети тa вибopнi кoМa}Iдиpи-oтaМallи'
вiдvyвaлaся вiдсyгнiсть фaхiвuiв тa iншиx QуIII, - вiдзнaчали
кoмiсapи, нaгoЛolшyloчи' щo,цo вiльнo oбpaних paд }IaсeлeHIrя
сTaBитЬся 3 Пoвaгoю Ta Щo дисцигшiнa i нaстpiй y ЧaсTинax
'lyДoвi. Алr зв'язкy мix пoлкaми Maхнa пpaкTl{tlнo не бyлo.

Koмaндyвav Укpaiнськoгo фpoнry Aнтoнoв-oвсieнкo нaзи-
вaв тoдi M€lxIloBсЬКий pц <...сepйoзним, piзкo зaгoсщениМ пpoTи
петлюpiвцiв тa Пpoти денiкiнцiв, гepoi.rним y свoiй невпиннiй
бopoтьбi з ниМи>>. Чеpвoне KoмaнДyBaння HapжyBа.Jro тoдi y мax-
нoвцiв дo l l тисяч бaгнетiв тa rпaбель.

Pa.цянськa пpeсa B лютoМy 1918 poкy тaКo)I( ще змiцнювалa
пoвстaнцiв' зaхoIIЛЮючись Bo€tIниМи yспiхaми мaxнoвцiв тa
сTBep.ФKyючи' щo <(...Bсi зBинyBaчeннЯ ii y бaндитизмi - цe
Bигa.цKи... пoлiцiйниx чинiв тa пpaBих сoцiшtiстiв>. [I]oпpaвдa,
цi вигaдюt Blкr poзПoBсЮДКyB:rЛися вiдпoвiда.llьI{ими бiльшro-
BиKaМи Aвepiним тa Koлoсoвим. MoскoвсЬКa <(ПpaBдa>> BMiсти-
лa стaTтю Ю. Гaвенa (вiдoмoгo бiльtшoвикa, пiзнiшe _ нapКo-
мa Taвpiйськoi Paдянськoi pеспyблiки), в якiй вiн писaв' щo
мaхнoвцi _ Зa paДkI i <<тягнУгЬся дo бiльtпoвиKiB'>, a <.бaтьKo,> -
eнеpгiЙний, cмiлИв.иi1 кмiтливий KoМaFIдиp' <.yлюбленeць се -
JIян-пoBотaHцiв'>, кoщий ytntiе встaнoBиTи .цисцI{rшiнy. Koмiсa-
pи пoвiдoмляли' Щo мaхнoвськi пoлки пepeyKoМtlлeкгoвaнi вe-
ЛиKoIo кiлькiстro дoбpoвoльцiв. Haпpиклa.ц' ЛишIe дo 5-гo пoЛКy
Зaпиc€uloся близькo 15 тисяч .цoбpoвbльцiв, a всьoгo .цo Мaх-
нoвськoi 6pиraди ЗarI|4caJlocЯ Дo 24 тиcяч нoлoвiк, aле тiльки
7 тиcяч бyли oзбpoснi, iнtшi жбули Ьiдпpaвлeнi пo дoмiвкax зa
бpaкoм збpoi тa aмyнiцii.

Мix тим, кoмiсapи opгaнiзoвр;lли в мzlхнoBсЬIоlx пoлКzD(
пoлiтвiддiли, кoмyнiстиннi oсеpeдки дlя poбoти сrpr.ц пoBсTaн-
цiв. Пoлiткoмiсap мzlхнoBсЬКoi бpиraдlл виМaгaв pеopгaнiзaцii
штaбy тa yгвеp.цxе}I}UI TaМ кoмy'н.iстiв. Дибенкo BЦpядив пoлiт-
кoмiв KapпеHKa Ta Koнeвa дo бpигa.ци i .цoмiгся вiд Мaxнa, щoб
нaчzulьниКoм штaбy $pИ|aДI4 cTaB вiйськoвий bЦeцiалiст КoМy-
нiст Якiв oзepoвl. Хova vеpeз кiлька тиxнiв пеpебрaння y
Мaхнa oзеpoв сTaB зaBзятим МilxнoBцeм-aнapxiстoм i з пpезиp-
сTBoМ вiдryкyвaвся пpo пiдсryпнe кеpiвництвo PKП(б).

oднaк сyпepечнoстi в oцiнкax сTaFIy спpaв y бpигaдi Мaxнa
зМylIIyвaJIи чеpBoнe кepiвництвo з yпepe.цxeнням стaBитися дo

I oзеpoв Якiв Bacuльoвuч _ сeлянl4}l з Kyбaнi, мaксималiст. IПтaбс-капiтaн
цapськoi apмii. B 1907 poui втiк вiд сyдy в €вpoпy. B 1917 рoцi пoвеprryвся lra
Бaтькiвruинy, займaв кoмarrднi пoсaци в Чеpвoнiй apмii, з l918-гo _ бiльцtoвик,
poзсщiляний ЧK ыtiткy l9l9 poкy. Зa iнrшoю веpсl€ю _ втrк з-пЦ po3стprлу.
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МaxнoвсЬKoi вoльницi, B дpyгiй пoлoвинi бepезня 1919-гo у
Мaхнa пoбрали кiлькa iнопeкцiй' зoKpeМa кoмiсiя КoМarЦyвa-
va фpoнry тa ryбepнськa пaщiйнa бiльшoвицькa комiсiя. Boни
вiдзнaчали знaчний BпJIиB Мulxl{oBсЬKoi пpoпaгarЦи в бpигaлi
тa нa зaйнятiй бpигaдoю тepитopii. Kpiм Toгo, зaзнaч:Uloся' щo
<(...стoлиця Гyляй-Пoле для aнapxiстiв - нaйвiльнirше мiсце в
cвiтi>>, щo <...'ЦДи стiкаються всi пpинlокенi тa скpивдxенi в Poсii
aнapхiсти>. Бiльrпoвики дopiкшIи, щo y шtaбi Мaxнa пpaцюBa-
ли iдейнi aнapxiсти: Bepетeльникoв,,[aнилoв, Cepьoгiн, Михa-
льoв-Пaвленкo, Гpaнoвський.

3a свi.цченнями цих кoмiоiй, yсЬoгo в бpигaлi Мaхнa aктиB-
ниx aнapхiстсЬKих вaтaxкiв бyлo близькo сdтнi, Boни кoнтpo-
лювzulи poбiтниvий юtyб, гaзеry <<Гyляйпiльський нaбaт>, ЯКa
нa всi зaстaBKи лaялa <.кoмiсapo.цеp)GBствo цapiв Ленiнa тa Pa-
KoBсЬkoгo>, TpИмraлkI в свoiх pyKax peвкoм, Iштaб Ta, зprlштoю, i
всe вiйськo. Бyлo ви,IBлeFIo TaKoх <ipoнivне стaBлення> Мaxнa
дo кoмiсapiв бpигaди, слaбкiсть пapтiйнoгo BIIлиBy y чaстин:lх'
пpaгненlш пoлiткoмiв гpaти <(.цемo}IсTpaтиBнy poЛЬ)>, a не виpi-
IшyBaти кoнкpетнi пpoблеми бiльrпoвиць5oi пpoпaгarци.

Бiльllтoвицьке ке'piвництвo бyлo poз.цpaтoBa}Iе TaKoх виве-
зeнtrlм з Мapiyпoля i БepлянсЬKa пpoМислoBoгo yсTaтКyвaнн'I
тa кiлькox вaгoнiв мiдi, шtюмiнiю, за.iliзa, iнсщyментЬ. Мaхнoвцi
спo.цiвшtися BиKopисTaти цi тpoфei.IIJUI тoгo' щoб пepетвopиTи
Гyляй-Пoлe B <нeзaле)кнy пpoмисЛoвy фopтeцю> i ствopити тaм
зaвo.ц, з BигoToBJIення нaбoiв Ta збpoi.

У бepезнi 1919 ркy мa,хнoвсЬКa кorrгppoзвiдкa poздoбyлa свiд-
Че}I}Iя Toгo, щo стaBпrнHя чepBoнoгo KoL{aн.цyBaння дo махнoвцЬ
бyлo далelоtм вiд тoвapисьKoгo. Koшгppoзвiдник Левкo Гoликl
зilяBиB, щo бiльtцoвики чrкaloTь лиIIIе сJIyпIнoi нaгoди для лilоi
дaцii ма,хнoBсЬKoгo p}осy. <.Haс xoчyгЬ TID(o зBrсTи нaнЬeць.., не
пoсTaчaютЬ, нe пoпoB}lюIoIъ, нaKI{дaюTь н.lм y кepiвниrцвo свoж
люДeй, мaючи нa мeтi poзнvl^Нуrгvl i зaмiншги кoмarЦний CКJI?.(>>, _
сTBеpдрКyвaB вiн. Ha.цy.NlКy Гoликa, спpoбa пеpeфopпryвaння бpи-
гa.ци BиKopистoвyеться бiльшroвикaми з метoю пoПoBtIиTи бpигa-
.ry poсiйсью,lм <.пiвнiчнl,п,t вйсЬKoМ>>, вipним Мoсшi.

I lol'urc Лeв _ iз селян Cтapoбiльськoгo пoвф, з 1914 poкy _ тoкap нa
завoдi в Гyляй-Пoлi, aнapxiст. З oсенi l9lE фкy _ гoлoвa кorпppoзвiдlоt мiDGoв.
uiв, зaгинр y бoю пi'ц Мeлiтoпoлем y листoпадi 1920 poкy. Гorп.rк тa Чopнoкних-
ний запевняли, щo'pirшенrrя III з'iЪдy paц Pалянськoi Укpaiни вхoдiть y сyпOprч-
нiсть iз сaмим Дyxoм мaхнoвсЬKoгo pyху. нa нapa'Цi мaхнoвсЬкoгo Koмaнднoгo
склaдy бyлo зpoбленo зaгaльний висIloBoк, щo кoмyнiсти нiякoi бaгaтoпapтiй-
нoстi не пoтеplrлять i poзпoвсюдд1вaнi пpo Мaхнa нaклепи пoтpiбнi iм лля
випpaвдaн}Ul близькoгo пoхo.цy пpoти махнoвцiв. Beртeльникoв заявltяв: tHе-
хaй бiльrцoвики IIе зilвiDкaютЬ нaм, нехай вiдмoвляться вiд rщoгo paйoнy, нехaй
нr нaкиJIають йoмy свoii кoмiсapiв, нехaй знaють, щo ми tlезaлrxниЙ paйoн>.



KoнтppoзвiдKa ПoПrpе.цилa Мaхнa пpo ЗaПЛaнoвaний ЧK
зaмaх нa нЬoгo' ПpиЧoМy вбивствo Мaхнa тa пеpефopМyBaннJl
бpигaди нaмiчaлoся ПoB'яЗaTи з пpиiздoм до БеpдянсЬKa KoМ-
Дивa Дибeнкa. Caмa oхopoнa !ибенкa малa лiквiдyвaти <.бaть-
Кa>. Maхнa ПoПrpr.цXfu'Iи B xo.цнoМy paзi не rxaти дo штaбу
,[ибенкa, де гoTyBiUIaся пaстKa. Пpиiзд !ибенкa в Беpдянськ
вiдбyвся ПoмПе3нo' мiтинги чеpгyвaЛися iз ypovистими збopa-
ми тa бaнкетaми. Ha ПpяМr зaПиTaння Мaхнa пpo пpинeтнiсть
flибенкa.Д.o ЗМoBи З МrтoЮ вбивствa <.бaTЬкa'> KoМДив ЗaпeвниB'
що вiн вiЦцaниЙ дpyг Мaхнa, i якщo.цiзнaсться Пpo яKyсЬ ЗМo-
By ПpoТИ HЬoГo' Тo ПеpllIиМ пoвjдoмить <.бdтЬКa,> пpo цe' oТxe'
BBtDKa€ чyгKи пpo Зaмax нa Мaхнa пpoвoкaцiею.

У беpезнi 1919 poкy Maxнo ще вipив y зaпrBlrrнrш чrpBo-
них KoМaн.циpiв. Biн нaвiть ПoгoД;сyвaвся З ТиМ, щo нaBKoЛo
йoгo urтaбy у Гуляй-Пoлi пoстiйнo вeПIтaЮтЬся piзнi пpoйли-
свiти, y тoмy нислi й aнapхiсти, якi зД'aтнi <пiДвести пiл непpи-
емнoстi,>. Мaxнo ще IIЛeкaB нaДiю дoМoвиTися З чrpBoними,
вipив y е.цнiсть пoлiтичних зaBДaнЬ пiД чaс <бopoтьби з кaпiтa-
ЛoМ>' тиМ бiльшe, щo.Цибенкo у свoiх ПpoМoBilx чacтo KpиTи-
КyBaB .циКTaтopa Tpoцькoгo i poзХBаЛЮBaв Maхнa.

Ha пoнaткy бepeзня l919-гo <.бaTЬKo,> Ще бр y стaнi ейфopii
вiд спiльних ПrprМoг тa oсoбливo ПoхBаЛьних peляцiй з бoкy
дpyзiB-Bopoгiв бiльuroвикiв, Йoмy ЛeсTиЛo Tе' щo вiн стрв oфi-
цiйним кoмaн.циpoм pадянськoi бpиraди, жo.цнoгo .цн,I не слy-
жиBIIJи y pеryляpнoмy вiйськy xoднoi apмii. oднaк мaхнoвськi
KoМaн.циpи бiльшr peaЛЬFlo ДИBИЛИcЯ нa сTaн pеней...

З бepeзня l9l9-гo y мaхнoвцiв ПoЧ€Lllися тpивалi кoнфлiкги
з кoмiсapaми. B БеpлянсЬKy МaхнoвсЬI(y Bлa.цу pепprЗrнTyвaJlи
Kapетникoв тa Чepняк. Пapа-ltелЬнy влaДy сTBopили бiльtпoви-
lса y вигля.цi pеBКoМy-pц\ИTaЧK. KoнфлiКT MaхнoвсЬкoi кoнщ-
poзвiдки з ЧK пpизвiв не лиtше .цo сyПеprчoK, aJIe й .цo взaсм-
ниx apеrштiв. Чеpез кoнфлiкти з бiльIloвикaми Maхнo виpirшив
сТBopиTи oсoбдивий ПoлK - <,зaBiсy'> (кoмaнлиp M. Чеpняк).
Фyнкцii цЬoгo ПoЛKy fIoЛяr:uIИ B ToМy, щoб зaкpитll' <,вjльниil
paйoн,> з пiвнoчi пo лiнii Cинельникoвe-Чaплинe вiд пpoник-
Hrння бiльtпoвикiв, кoмiсapiв тa iхнж зaгoнiв. !o кiнuя квiтrrя
l919-гo цeй пoлк, щo не знaчиBся в oфiцiйних дoкyмeнтax i
бр секpетним (пiллягaв бeзпoсеpе.цнЬo Кo}ITppoзвiдцi), нapa-
хoByвaв l400 мaхнoвцiв.

<.БaTЬКo'> зaяBляB кoмiсapaм: <Haшri пoЛКи звiльняють pa.
йoн, вiн н.шежиTЬ нaм. Koмiсapи не пoвиHнi буи шпиryнaМи
i кoнтpoлеpaМи нa цiй тepитopii, мaе буи пpипинeнa aгiтaЦiя
пpoTи МulхнoBщини' iнaкrrrе iх (бiльrповицькi opгaнiзauii. - Пpuм.
овm.) poзжeнщь. Пpибepiть нaсильникiв, iнaкrшe poзipвемo щo-

дy. Haдaйтe свoбoдy aнapxiстськoму бyлiвниI{TB}...>> fieякi вiл-
пoвИа;lьнi бiльшroвицькi кepiвники oбiцяли Maхнoвi сKopoТи-
ти ЧK, пpoдкoмiтeти, вiйськкoмaти, aлe poбити це .цoвелoся
сaМиМ МaxнoBцяМ.

floки мaxнoвцi вotoвали нa фpoнтi пpoти бuтих, flибенкo
виpirшив oбмeжити ixнiй вгt,тив.у TиЛy. flля цьoгo вiн пoчaв
poзфopмoврaTИ чac.ГИHИ, кoтpi ЗaлИ|]IaJШIсЯ B TLUty нa вiдпoчи-
нoк пiсля бoiв. oсoбистo пpибyвши нa от. Пoлoги, КoМ.циB

'flибeнкo Зaape[ITyвaB кoМarЦиpa 2-гo мaхнoвсЬКoгo пoлкy !еp-
мerrxil i пoчaв poзфopмoвyBaти ПoBсTaнський пoлк Пpaвди2.
IJей пoлк знaxo.циBся пpoTягoм тpьoх мiсяrliв y бoяx i вiдвoдив-
сЯ B TИЛ' дo opiхoвa, нa вiдпoчинoк.

25-29 беpезня 1919.гo вiдбyвся <<!}TИй> зaКoЛoТ Мaxнoв-.
оЬKиx зaгoнiв пiд кoмarЦoю oтaмaнiв Пpaвди, Щеpбини тa pяДy
iнrших. У мaленькoмy мiстеvкy opixiв, .цe ЗHaxoдилися цi зa-
гoни, стиxiйHo ПoчiЦlися мiтинги пoвстaнцiв пpoти пepeфop-
МyBaHHя зaгoнiв, yсy}Ieння вибopних кoмaнл'иpiв' пpoТи Пe-
pедaчi мaх}toвсЬкoi бpигaди Пiвдeннoмy фpoнтoвi. Мix тим,
y пoвiтoвoмy oлексarщpiвсьI(y пpoвoKaTоpalltи llIBиДKo poзПo-
BсIо.ц)(yBaЛися ЧyTKи пpo зaКoлoт мaxнoвцiB' Пpo вбивствa
кoмyнiстiв y iхнiх зaгoнax' пpo гpaбyнoK нaсеЛeння мaхнoв-
цяMи, Пpo ПoГpoмницЬКy aгiтaцiю сеpe.ц Maxнoвцiв. oлексaнД-
piвськi бiльlшoвики TBepдили, щo <<бaн.циTИ)> ПpяMyюTь дo
oлексarцpiBсЬКa, щoб poзгpoмити мiсцeвy pa.цянсЬКy BJIaдy' не
визнaнy PяДoм пoвiтoвиx peвкoмiв Ta paД,, яK <<пpиЗнaчeнсЬKе
кoмiсapoдepxaBсTBo>.

Koмy бyлo вигiднo poзпoвсю.ц)q/вaти цi нщки? Maбрь, тим,
хтo зaKЛиKaB шBидше пoкiнчити з мaхнoBсЬKими <непo.цoбст-
BaМи)>. Miстo oлексaнДpiвськ oхoп}LTa пaнiкa, пiд пapaми сToяЛи
еulrлoни ДЛя eвaKyaцii кеpiвних стpyКтyp пoвiтy. Ha opixiв лля
poзгpoМy <(ЗaKoЛoтy)> бyлo нaпpaBЛенo кiнний зaгiн мiсцeвoтo
пoвiтoвoгo BикoнКoМy. o.цнaк, пpибyвп-rи,Цo opixoвa, бiйцi зa-
гoнy вiдмoв14лИcЯ бopoтися пpoTи мaxнoвцiв i пеpейшrли нa ш-
нiй бiк.

| ,\еpменlrci Пeпpo _ телегpaфiст з Iзмaшa, кoлицrнiй мaтpoс пoвстaнськoгo
<Пoтьoмкiна>. У 1905 poui з кoмa}uloю <.ПoтьoмKiнa'> eмiгpрaв дo Pyмyнii, xив
y Фpaнцii, Iталii, Aнглii. Анapхiст-кoм1тriст. У 1917 poцi пoвrpнрся нa Бaтькiв-
щинy' з oсенi 1918-гo _ чJIoн Гyляйпiльськoi гpyпи aнapхiстiв, кoМa}щиp Мax-
нoвськoгo зaгoнy' нaчaлЬник телегpaфнoгo зв'язкy, Koмaндиp пoлкy. Зaгинр
y бoю в сrpпнi l92l poкy.

2 ПpaвОа Семен - сopoкapi.rний IэIIя:,IуI|Iс. Лroбимiвки, aнapxiст з 1904 poкy.
B 1905 poui, пpaцюючи залiзничникoм, втpaтив нory, пiсля чoгo пеpес}ъaвся нa
миrп,luяt'.{o pевoлlroцij _ xeбpaк-гapмoнiст. Пoвстaнець i кoмarциp загoнy з лiтa
19l8-гo. Зapфaний чеpвoними в бoю в листoпaдi 1.92| poку'
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Чеpвoне КoМaндyBaння, нaПoJUIгaЮчи нa нeгaйних pепpесi-
ях, нaдiслaлo TrЛrГpaМy дo мiсцевoгo кеpiвництвa, в якiй зa-
кJIиКЕuIo BиKopисToвyBaTи дЛя пpидylllення <(ЗaKoЛoTу> <(...ЛиПIe
pociйськi iнтepнaцioнa;lьнi чaстини, бo мiсцeвe вiйськo нe гo-
,циться>. flo oлeксaн.п,piвськa лpибули нaчzUIьник штaбу Зaднi-
пpoвськoi дивiзii Петpенкo, чЛeFIи вiйоькoвoi pa.ци, l00 сoЛ.цa-
тiв-poоiян з фpoнтy тa нaдIiниЙ пoлк. Aнтoнoв-oвсiснкo зpoбив
зaпит Мaxнoвi пpo хapaKTep зaКoлoTy' aлe <.бaтькo)) ПoясtIиB'
щo ЧyгКи пpo зaKoЛoт зaнa.цTo пеpебiльrueнi, щo вiдбyлися де-
якi ексцeси BсyПepeч йoгo вoлi i пIo вoни будyгь пpипинeнi
ЗуI:'rшUIЯN{И МaхнoвсьКoгo rптaбy. Tелeгpaми дo opixoвa i пpи.
бyггя тyди кoмatциpiв дивiзii зaспoкoulи схBилЬoBaних бiЙцiв,
яким бyлo oбiцянo пpипиниTи пepефopмyвaння iхнiх зaгoнiв.
Для пocлaблrнrш нaПppкrн}Iя KoMaHДyвaHн'I звiльнилo Maхнoв-
сЬКoгo КoМaндиpa Дepменlкi з-пi.Ц вapти.

<[стоpiя з нaсTyПoМ нa oлексaндpiвськ, яK з'ясyBaЛoся' _
пpиKpa ДypниtцI, нiхтo не I{aсTупaв' бaтальйoн йшroв нa вiдпo-
чинoК' пaнiчний нaстpiй BигaдaB HaCT!П>>, ПИCoB кoМaндyвaч
Укpaiнськoгo pa.ц,янсЬKoгo фpoнry'

Haвеснi 1919 poкy зaгoсЦ)илися стoсyнКи мaxнoвцiв з чeкiст.
сьKиМи opгaHaми. Hадзвичaйнi кoмiсii нaбули в Уr<paiнi вели-
чrзHoгo i безкoнщoЛЬнoгo BIrливy нa мiсцях i фaкгиuнo стaли
гoспo.цapяМи у пoвiтaх, .цe' нa вiлмiнy вiд PPФCP, бyли ствopeнi
пoвiтoвi ЧK, oкpiм цЬoгo' сTBopюBiUIися paйoннi, пpифpoнтoвi
тa фpoнтoвi ЧK. Щo Дtялocя у пoвiтoвих ЧK, мoхшa дiзнaтися
iз зведень БУП (Бюpo yкpaiнськoi пpеси) УсPP, y яKиx вiдмiчa-
Лися <(нeпoTpiбнi xopстoкoстi в сeлax'>' <(нeoбфyнтoвaнi) poзсщi-
ЛИ ceЛЯН.' пoгpaбyвaння чекiстaми сeJlянсЬКoгo дoбpa.

.(еякi зaгoни ЧK пepeтвopшIklcЯ в мoбiльнi бaнди i теpopи-
зyвали сеJlян нa пiдкoнщoльнiй теpитopii, не дoпyскaючи тyди
свolх кoлег. Taк, <.1gp1я,> мiя( Чеpнiгiвськoю, БaхмщсЬKoю тa
Koнoтoпськoю ЧK пpизвeл6 дo Чaстиx пеpeсщiлoк' спpaBx-
ньoi вiйни. Звe.цeння FIKBс, нaпpикJlaд' пoвИом:rяли, Щo Kpo-
ЛeBrцЬKa ЧK <...poзсщiли здiйснюе недбaлo, яКщo ввrчepi pоз-
стpiляють, TaK лиtrle oпiB.цнi зaKoПyЮTЬ' гoлoBa чK - колиrцнiЙ
гopoдoвий>, <(...y CyМсЬKiй ЧK apelxTи нa гpyнтi oсoбистих pa-
хyнKiB'>, <(зЛoв)киBaнrrя в poзсщiлaх>.

У мaхнoвськомy paйoнi чекiсти ЗaaprшIтoByвали члeнiв ..вiлЬ-
них paд)>' мaxнoвцiв-пoвстaнцiв, pозстpiлювAлИ ceлЯIl' кoтpi не
Здaвaли ПpoдpoзкJla.цкy. Тaк, y CинельниKoBoIvfy ЧK зaapeпrry-
вaлa aнapхiстiв-aгiтaтopiв paзoм з aнapхiстськotо лiтepaтypoю
(2 вaгoни), кoтpy тi Beзли .цo Maxнa. KoМaнДapМ 2-i Укpaiн-
ськoi paдянськoi apмii: Cкaчкo y квiтнi 1919 poкy тeлeгpaфрaв
Aнтoнoвy-oвсiенкy: <.Miсцевi ЧK вeдyгь ПoсиЛeнy кaмпaнiю

пpoTи мaхHoBцiв.., y тoй vaс, КoЛи Maхнoвцi вoюють нa фpoн-
тi, в тилy ш пеpеслiдyюTЬ зa пpинaлexнiсть Дo МaхнoвсЬKoгo
pyхy>. Cкaчкo пiдкpeслювaB' Щo <<...дуpFIyBaТими витiвкaми
дpiбнi <.нa.цзвичaйКи> ПpoBoКyЮтЬ МaхнQBсЬке вiйськo Тa Haсe_
лeнtш нa бyнт пpoTи pa.Цянськoi BЛaДИ, ПpoBzulюючи фpoнт i
зBoдяЧи нaнiвець yсi вoеннi yспixи,>. Biн пpoпoнyвaв лiквiдyвa-
ти пoвiтoвi тa пpифpoнтoвi ЧK, a iхнi спpaви Пepедaти oсoбли-
3ц}a Bi/v{iЛaм apмiй. <У випa.цкy вi,цмoви я бУдУ змyrпений пpo-
вeсти цeй зaxiд сaм y Мехaх свoеi apмii BЛaснoЮ в,ra.цoю, i xaй
мeне тo.цi вirшaють як бунтiвниKa)), - ЗЕulBиB КoМaHДapМ.

.Цo бiльпloвицькoгo кepiвниЦтвa HaДхoдиЛи й iнtпi пoвi-
дoмЛrння: щo пoлiткoмiсap дивiзii .Цибенкo <{зaйМa€тЬся зoвсiм
нeпoтpiбнoю poбoтoю в цapинi ..нaдзвиЧaйoк'',>, a <<..:I}ЛЯй-
пiльський paйoн блoкoвaний " нa"цзвичaйKaNIИ,,, кoтpi зaaperп-
тoByюTЬ делeгaтiв звiдси, щo oбypюе нaсеЛенн'I>.

KaтepинoслaBсЬкa бiльtпoвицьKa гaзетa <.ЗBrз.цa'> BКaзyBaлa'
щo мiсцевi ЧK <.далекi вiд.дoскoналoстi тa Цeалy,,, <<'..He виTpи-
МyЮтЬ KpиTиKи з ToчKи зopy pеBoЛЮцiйнoi пpaвoсвiдoмoстi тa
сoЦiалiзмy>, Щo жнi <(HeсKiHЧеHHi пpaвa'> тa свoбoдa пoзaсyл,oвoi
poзпpaBи <<BиKopисToвyЮTЬся нa ШIкoДy pевoлюцii}. Гaзетa ЗaКJIи-
кzшa propгaнiзрaти ЧK тa пiдпopядкyвaти ш pевщибунaлaм.

Лев Kaмeнев пiс.пя пoДopoxi нa Пiвдeнь Укpaiни пoвiДoмив
пpo <.дiяльнiсть'> мicцевиx ЧK Ленiнy. Toй' y сBoЮ чеpгу' B
листi дo M. Лaцисa (гoлoви Bсeyкpaiнськoi ЧK) Bка:}yBaB: <(Ka-
Мeн€в гoвopиТЬ i зaяв.гшс, ш{o кiлькa ПoвuDКHих чекiстiв пiдтвep_
ДxyЮTЬ' щo нa Укpaiнi ЧK зpoбили сI{Лy-сиJIеH}ty зЛa' бyдyчи
ствopенi зaнaдтo paнo i.цoпyстиBIlIи чиМ,tлo Tиx' хTo ПpиМaзaB-
ся. Tpебa сyвopiшrе пepевipити сЮIaД' спo.цiвaюся, flзepxин-
ський зBlдси BaM дoпoмoх<e. Tpебa пiдтягнщи бyдь-щo чекiстiв
i вигнaти Tих' хтo пpиМaзaBся. Пpи зpуvнiй нaгoдi пoвiдoмте
менi.цеталi пpo чисTКy сю'laДУ ЧK нa Укpaiнi, пpo пiдсyмки ж
poбoти>. Лeнiн бaчив пpичинy Злa IIr в системi безкoнтpoльнo-
гo нaсиЛьствa ЧK, не в ii )КopсТoKoсTi, шo пpoникaлa в yсi
Дiлянки xиття' a тiльки B <(...тих' хTo ПpиМaзaBся>.

Пoвiдoп,rтlенrи з мiсць пpo те' щo чекiсти звoд.яТъ oсoбистi
pa}цrrilс,I Ta пpoBoДяTъ незaкoннi pеlсiзицii, ЧиМ <(гoTylotЬ фyHT
ця виYгупiB>' бyли хapaкгеpнi .цJIя Maхнoвськoгo paйoнy. BЦ pе-
зoлloцй нa з'iзДax тa гaсeЛ нa збopaх мaхнoвцi ПoЧzulи ПеpехoДиTи
дo дiлa. Boни скaсршtи пoвiтoвi MapiyпoльсЬKy тa Беpляноькy
ЧK' paйoннi opiхЬськy тa Пoлoгiвськy ЧK, зaгiн Бepлянськoi ЧK
бр мaхнoвцями сиltoмiць вiдпpaв.пeний нa фpoгrг.

B iнlшlл< paйoнax Укpaши вiдбyва-пися aна.ltoгiчнi пoлii. B Беp-
дичевi (5 тpaвня l919-гo), y Бiлiй I]epквi (22тpaвня l919-гo), в
.Kyп'янськy (29 тpaвня l919-гo), в HoвoмoскoBсЬКy (5 нepвня
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1919-гo) сoЛдaTи укpaiнських paдянсЬKиx чaсTин lTopoзгaняЛи
пoвiтoвi ЧK. Haвеснi l9l9 poKy гaслo <.Геть ЧK!> булo спiль-
ниМ в Укpaiнi, ЯK ДДЯ ПoвстzlЛих пiл piзними ПpaПopaМи сеЛ'I}I'
тaк i для чrpBoнoapMiйцiв тa мaтpoсiв. У.repвнi 19l9.гo Лaцис
пoвiдoмив Ленiнy, Щo сКaс}ъaB пoвiтoвi ЧK в Укpaiнi. I-[ей кpoк
бр вимyrпениМ' Пoзaяк нa цей чaс бiльrшiсть пoвiтoвиx ЧK
булo вхе poзгpoМЛeнo.

У квiтнi 1919 poкy ПpoTи Maхнa тa [ибенкa бyлo висyнyгo
3BинyBaчeнн'I B ToМy' Щo Iхнr чaсTиtlи зaтpимyютЬ еЦIeЛoни з
вщiллям тa хлiбoм, Koтpi МaЛи бщи вiдпpaвленi з Дoнбaсy дo
Poсii.

B кiнцi беpезня 1919 poкy МaхHoвсЬKa бpиraдa пepейшлa в
пiдпopядк.yвaння кеpiвницТBa Пiвденнoгo фpoнтy, i стoсyнки
мi;< кеpiвництBoM фpoнтy Ta МaхнoBсЬKиМи BaTzDKКaМи o.цpaзy
не сю'I'l,'Iися. З квiтня мaхнoвцi мaЙxe ПеprстаЛи oTpиМyBaTи
вiд opгaнiв вiйськoвoгo пoстaчa}tн,l пpoвiaнт, aмyнiцiю, a нaбoi
ДoBoДиЛoся дoбрaти в бoю. Хoчa зa вiйськoвoю yгo.цoЮ Ko-
мaндyBaння Чеpвoнoi apмii зoбoв,ЯЗaJlocЯ пoсTaчaти МaхнoB-
ськy бpигaдy як звиuaйнy чaсTину Чepвoнoi apмii.

fl eякi мaхнoвськi кoмaндИpИ HaМaГaJIисЯ lI]JUIхoМ зaTpиМKи
еtшелoнiв дoМorTися oбмiнy свoж тpoфеiв нa збpoю тa aмунi-
цiю, <.вибити)>, TaKиМ чиFIoМ' y пoсTaчzUIЬникiв yсe неoбxiдне.
Tpoхи згo.цoм Tpoцький у сBoeмy нaкaзi пpo poзгpoМ <{Мaxнoв-
Щини)> сaМ BидaсTь сrкpеTи <(ПoсTaчaнн,l)) МaxнoBсЬKoi бpигa-
Ди, Щo булa,у склaдi Чеpвoнoi apмii, звинyвaчyючи fi в тoму,
щo Boнa <(...Пpo.цoвoЛЬсTвo' aмyнiцiю, нaбоi зaхoпЛюr,.II'е Tpaп-
JlяlTЬся)>' i <...вiдмoвляrтЬся вi'Цпyскати вyгйля тa хлiб не iнaк-
lIIе' яК в oбмiн нa piзне Maйнo,>. oтxe, B Д'aнoмy paзi, йшtлoся
Пpo Tl' щo нacпpaB.цi бiльuroвики не .цoTpиМуBaЛИcЯ свoiх зo-
бoв'язaнь щo.цo Мaxнoвськoi бpиraди, фaкгиvнo блoкyloни [i
ПoсTaчaнн'l i пцpивaючи циМ i1 бoездaтнiсть.

У Мaхнa бУлa якacь Дoмoв.пенiсть з щpaiнськиМ pa.цяFrсЬкиM
нapкoМoм Пpo.цoвoЛЬсTBa Пpo oбмiн шriбa нa мaнyфaкrypy. нa-
чzlJIЬниК iнтеrцaнтсьКoгo Зaгoнy мaхнoвцiв Kaщeнкo Ta a.ц'ю-
тaнт Мaxнa oлoхoвик зaЯBу|IIИ' щo мapiyпoльськi тpoфei нaлe-
xaть бpигaдi. Haкaз [ибенкa пpo BI,IДaчy вaгoнiв з хлiбoм тa
apеПIT МaxнoBсЬКих iнтеЦцaнтiв зaлишився без нaслi.цкiв. Мax-
Ho з€UIBив, щo бyде BИДaBaTИ тpoфei лиtrle в oбмiн нa ПoсTaчaн-
ня нaбoiв тa aмyнiцii. 3a цi Bимoги <<бaтькoвi>> Пoгpo){q/Bzrли
oгoЛoсиTи йoгo пoзa зaкoнoМ. Бyлo пpизнaченo слiднy кoмiсiю
Bищoi вiйськoвoi iнспекцii, KoTpa Bизнaлa (2З.IУ.|919), щo
Maхнo зaTpимуBaB неЗFIaчнy кiлькiсть вaгoнiв з вyгi.lшям внa-
слiдoк <(BиrUlтKoBoi ситvaцii,> i вaгoни з хлiбoм,IIJIя ПoсTaчaHня
МaхнoвсЬкoi бpигaди

Лев KaменеB yBaжaB' щo llIJUIxoМ yгoди мix сTopo}tal},{и MoЖ-
ливиЙ виxi,ц з кpизи. Biн дoмiгся вiд мaхнoвцiв тa !ибенкa
yюTaдeння yГo.ци З Пpoдцoнбaсoм тa oбiцяB нzUIaгo.циTи ToBapo-
oбмiн. Бyбнoв нa зaсЙaннi Paди oбopoни poЗKpиTиI(yвaв iдею
тoвapooбмiнy з МaxнoBцЯМи' нaзBaB[Iи це <<пoTypaнням бaть-
кoвi>. o.цнaк все виpiшrилa лeнiнськa позицiя. Hе пеpе.цбaчaю-
чи негaйнoi pеа.lliзauii пЛaнy poЗпpaви з Мu}xtloBцями, Ленiн
телегpaфрaв дo PHK УсPP, вКaЗyЮчи' щo сToсytIKи з ниМи y
спpaвi виBеЗенrш вщiлля ЙютIбa тpeбa виpiш}BaTи Hе сиJIoIo' a
llIJIяxoM нuulaгo.цxeння ToBapooбмiнy. 20 тpaвня l9l9-гo pалa
пpaцi тa oбopoни тeлегpaфралa, щo кoнфлiкг тpебa виpiшрa-
ти <{ПUrIхoM }I:UIaгo.ц)Kення тoвapooбмiнy з МaxнoBrlяМи>. Пiсля
вiзиry Kaменевa дo Гyляй-ПoЛя.цo Poсii з МaхнoBсЬKoгo paйo-
нy бyлo вiдпpaвленo'1 млн 200тиc. пyдiв вyгiлля.

Iлава 9
яPМo <Bo€tIHoгo кoMytII3MУ>

(вecнa 1919)

З тpaвrrя 1918 poкy Пo сеЛaх I{енщшtьнoi Poсii TpиBaB eксп.е-
pиМенT з yгBepД)кeнн'IМ <<вoeнHoгo кoмyнiзму>. Ha пpинaди цiеi
aнTисеJI,Iнськoi пoлiтиIс,r сeJUIни вiДпoвiли вiдчaйдyrпниМ сПpo-
TиBoМ' y хoдi якoгo зaгинyлo 20 тllcяч пpoдapмiйЦiв, сeлянськi x
TPУпи, яtоtx бyлo y.цесяTЬ-дBадЦять paзiв бiльп.Iе, нixтo нe paxy-
вaв. 3a вiдoмoстями BЧK, peaкцiею нa <..вoснний кoмyнiзм> бyлo
245 пoвстaнЬ' зa дaHиI\{и t{KBс - l81 ПoBсTaнH'I. [.{iкaвo, Щo
iнoДi гaслaми цих пoсTaнь бyли зaKJIиKи: <3a бiльrпoвикiв пpoти
кoмщriстiв!> aбo <3a Paдянськy BJIaДy ПpoTи пpoдpoзк;Iaдки!>.
Cхвaлюючи poзпoдiл зем.lti в 1917 poui, ceЛяIlИ не визнaвa,ти pi-
шrень бiльпroвикiв 1918 poкy. Paйoни спpoтиBy 6улитt х, щo i в
чaси сеJIянсьlоx бyнтiв 1905-|9|,| poкiв: Capaтoвщинa, Тaмбoв.
щинq Cибip, Укpaiнa. Tpoцью,rй блaгoслoвив гpoмaдянськy вйнy
нa селi, зaKIIикaвшIи <(нr x.uIKyвaTи нaбoiв'> дrя б1нтiвникiв. Бrз-
кoнщoльнiсTЬ' .циKе свaвi.lшя Bлa.ци сToсoBI{o сеJUIH TaK нaгaдy-
вaли звичaйний гpaбyнoк, щo нaвiть Boлoдимиp Meхлayк (v;lен
pa,цянсЬкoгo ypядy Укpaiни) в телегpaмi Ленiнy вKазyвaв Ha Hе-
пpигryстимiсTЬ Пoп'пядy нa Укpaiнy <<...яK нa зeMлЮ oбiтoвaнy,
звiдки мo)GIa скiльIсr зaBГo.цнo BшIepпyвaти бeз oблiкy!>

Пpoдpoзrcтlaдкa poбилa xeбpaкaми, знеДoЛeниМи й гoлoдни-
ми yсiх y селi: ЯK 6a|aTИх, тaк i бiдниx. БiдняIс,l й сepeдняки
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ЗдaBzulи yBrсЬ хJIiб дep)кaBi' oTpиМyЮчи зa цe тiЛЬKи Кapтки' Зa
яKиMи Boни мoгЛи o.цеpxaТи y BoЛoснoMy ценTpl ((пpoжитКo-
вий> мiнiмyм нa piк - 13 пyдiв збiяокя тa пyд кpyпiв. 45 вeли-
Ких ПpoДзaгoнiв бyлo сПpяМoBa}Io в Укpaiну з Poсii. Maсoвi
HaсиЛЬсTвa пpoдзaгoнiв Пpи BиЛ}чeннi хлiбa в yкpaiнськиx сe-
Лaх ПpизBeЛи дo вибyxy бaгaтьoх селяHсЬKих ПoвсTa}IЬ.

Hизкa пoвiтoвиx з'iз.цiв мiсцеыах paд Paдянськoi Укpaiни
BиМaгaЛи негaйнo т7pИПИI1у1TИ ПpoдpoЗKJIа'цKy Ta Bислaти з Укpa-
iни <пpaцiвникiв з пiвнoчi,>.

Зaмiсть зaIIЛaHoBaниx 140 млн пyДiв xлiбa велетенсЬкoмy
ПpoДaПapaToвi вдалoся зiбpaти Ta BиBезти з Укpaiни лиrпе 8 млн
пyДiв, тa й цей збip виКJIиKaв цrалeний oпip селян, нaстpoiвlпи
tхню бiльrпiсTЬ ПpoTи paдянськoi BЛaДи. oДнaк цr нe зyпиниЛo
<(KpеМJIiBсЬKиx мpiйникiв>. Cтшriн жe Зa,IBиB' щo з Укpaiни мoх-
нa BЗяTи й 600 млн пyдiв.

Нa |920 piк бyлo Bстaнoвлеtto лля Укpaiни ПpoдpoзКлaдКy y
poзмipi 158 млн пyлiв хrriбa. Aбсypлнiсть пoлiтики бiльtl-toвиць-
ких BrpxoвoДiв пoлягалa B)Kr xoчa б y тoму, щo <<BибиTи> хлiб iз
ceЛЯH BI4яB|4лoся набaгaтo Дopo)КЧe, нi;к Йoгo зaKyпити.

Biдoмий бiльшroвистський пapтiй ниЙ дtяч M. Paви.r -Чеpкa-
ськи Й вiдзнaчaB, Щo yкpaiнське сел,l}lсTBo <... Bе.ц'e нauioнa.пьнy
бopoтьбy ПpoTи vyxopiлнoгo мiстa,>. Ha III з'iзлi KП(б)У, y бe-
pезнi l9l9 poкy, бyлo виpiшенo ствopиTи в селi к.пaсoвi opгaнi-
зaцii бiднoти - KoМБIflИ (кoмiтети бiднoти)' BикopистoByю-
чи.цoсвi.ц дiяльнoстi кoмбiдiв у Poсii. У Poсii кoмбiди BИlнИКл,|4
ще в сepе.цинi 1918 polry яK нa.цзвичaйнi opгaни.циКTaTypи пpo-
летapiary тa пiДмiняти сiльськi paди, кoтpi чaсTo нaМaгaЛИcЯ Зa-
хJIcTИTvl oДнoсельцiв. У дiйснoстi нoвa диIсaTypa пpизBoДlI,'Ia.цo
Bинищенlш нe пiдкoнщoлЬних бiльпroвикaМ paД, дo тaK звaнoi
<.бiльtпoвизaЦii> p2д. У pезyльтaтi B pадaх Ta BиKoFIKoмaх (ryбеpн-
сЬKих Ta пoвiтoвю<) бiльlшoвиIоr нa сеpeДи}ry 1919 poкy cтuтизaЙ-
мaти 80-l00% мicць, тo.цi як y сepeдинi 1917 poкy бiльtшoвиIса
зaймали лиrше 10-20% члeнiв pa.ц тa викoнкoмiв Paд. <Бiльпlo-
визaцiя> пoзбaыtялa pa,ци неЗirлеx}Iих пpе.цсTaBницьКиx фyнкцit
тa ЗМylllyBaЛa ж бщи тiльlоl ..зaвiсoю,> Для ДиIсгaTypи' пpиДaTKoМ
BсеBJIaднoгo KoМyl{lстиЧнoгo ПapTaпapaTy.

Pa.цянськимИPaДи BB€l)K.lЛися влa.цoЮ лишe тoдi, Кoли ниМи
KеpyBuUIи кoмyнiсти, в iнurомy BипaдКy iх oгoлoшryвNIИ aцTИpa-
ДЯIIcЬwIМуI. Kpiм цьoгo, бyлo зaтвеpдкенo нepЬнe вибopve ПpaBo
пpи вибopaх Дo вищиx pa.цянсЬKиx зaкoнo.цaBЧих opгaнiв вла-
ди: 6 голoсiв сeлян пpиpiвнювaлИcЯ Дo 1 гoлoсy poбiтникa. Ce-
IIяНуIIJ сTaBaB ЛюДиHoю нpDKчoгo' a caМe,I]]oсToгo raтцlкy. Ko-
лиrпнi пpивaтнi BЛaсНИKИ, oфiuepи Ta сBящeFIсTвo, чaсTинa
iнтeлiгенцii' <(eKсIulyaтaТopи Ta кypкyлi,>, a TaKox <(ПЦKypKyЛЬ-

tlиKи)> й yvaсники сrЛяFIськиx зaBopyшIrнЬ' pa3oм З <(...oкpеМи-
ми oсoбaми, кoщi BиКopистoвyють вибopнi пpaвa I{a ЦIKoДy
кoмyнiстиvнiй peволюuii,>, - yсi вoни пoзбaвлялися вибopvoгo
пpaвa нaвiть пpи нffrBнoсTi <(пpoЛeтapсЬКoгo пoхo.цxeння>.

B Укpaiнi y пеprшiй пoлoвинi 1919 poкy нa кoмiтeти бЦнoти
пoкJIa.цаJIaся Bся пoBнoTa BIIaДИ нa сeлi, вибopи Дo paД вiдюra-
ДашIуIIЯ, a кoмбiди opгaнiзoвyвaJlися Koмy}Iiстич ними oсepедКa-
Ми, a нe бyли вибopниМи opгaнaми. Koмбiди в pядi випaдкiв
poзПyсК:rли PаДи як <<}гofloBсЬKi> aбo <.зaсмiчeнi,> Ta BсТaнoBЛю-
Baли сBoю.циKTaTypy. З щaвня l9l9 poкy,цeкpетoM BУI{BK вся
Bлa.цa B yкpaiнськoмy селi нaдaвалaся кoмбiдaм. oкpiм кoмiте-
тiв бiднoти, зaмiсть pa,Д., KoМyнiсти зi сBoгo сере.цoBищa пpи-
знaчaJIи членiв невибopних pевкoмiв. Усе це стBopЮBaЛo yПpaB-
лiнський безлa.ц. o.цнaк, нrЗBzuКaЮчи нa нaдЗBичaйнi зaхo.ци,
.цJIя BпpoBaджeнrrl систеМи кoмбiдiв rIя систеМa не зaTвеp.цилa-
ся в Укpaiнi i не кopисTуBaIIacЯ Tyг aвTopитrToм.

Paзoм з кoмyнiстaми.цo кoмбiдiв рiйrпли ЛЮДИ, д1i <<poЗCO-
ЛЯflvIЛИcЯ>>, тoбтo вi,цмoЫIIЯJIуIсЯ вiд oбpoбки землi, - це ЛIoм-
rleНИ, Л, Я:нИцi, лeдapi 1д iцlllий нaбpiд, кoтpий пpaгнyв зa paxy-
нoK тpyДoвoгo сеJIянстBa )киpyвaти' оTaючи oдtloчaснo нoBиМ
еKсIшyaтaтopoМ, нoBolo yпpaBJIlнсЬKoЮ oюpoKpaтичнOю стpyК-
Typoю. Haвiть лiвi eсеpи тa yкpaiнськi сoцiшriсти oгoЛoсиJlи
кoмбiди <(ДиКтaTypoю нaбpoду>. 3a зa.цyмoм жнiх твopuiB' KoМ-
бщитaixнi aкгивiстЙ пoвиннi бyли зниЩити мiфiuнy <<.циKTaTу-
py KypКyЛя> Ha сeлi, ЗIvtyсити сeлян пi.цкopЯTуl'cЯ бyДь-яким.цек-
pеTaм цeнтpaлЬнoi Bлaди, вiлiбpaти шliб, зa щo, Дo pеvi, вoни
й oтpимyвaли чaсTиrгy вiдiбpaних xapчlB.

А.пe бiльшloвиKи y 1919 poui тaк i нe 3Мoгли пiдipвaти yкpa-
iнськe селo зсepедИНvlTa пoоiяти B ньol,ly нaсiнrrя внyгpiшlньoi
вiйни. Ceлo висryпилo e.ц,иним фpoнтoм пpoти МoсКoBсьKих
<(Пpиз}Iaчeнцio. Cеrшни всiмa зaсoбaNIvI ЧИHVIIIИ oпip: скopoнyю-
чи зaoploBaння BJIaсниx .цiлянoк, ПpиBJIaснюючи KoЛгoспнe Ta
Дrpхaвне мaйнo.

He лиЦlе сiльське гoспo.цapсTBo, a Й пpoмислoвiсТЬ oПини-
ЛacЯУ глибoкiй кpизi, пiсля нaцioналiзaцii пpoМисЛoBoстi. Pyи-
нyвaнrш пiдпpиeмстB' ЦIaхт, екoнoмiчних зв'язKiв, невмiння
}IаJIaгoДити виpoбниний пpoцес' вiдсyгнiоть отимулiв .цo пpaцi,
мaсoBе безpобiтгя тa лloмпeнiзaцiя стaли нaслi.цкaми <<Bolн}Io-
гo кoмyнiзмy>.

Ha пoнaтку l9l9 poкy KП(б)УлеклapУв;ula непpипyстимiсть
всiляких yгoд iз сoцiалiстичHИNlИ' .цeМoKpaTичними пapтiями.
Бiльlшoвики пpиpiкали себе нa пoлiтиннy сaмoтнiсть Ta пopo-
Дxyвirли нoвих вopoгiв, вiдмoв.шяючись вi,ц пoлiтики сoюзу лi-
Bих сLIJI. Акгивiстiв сoцiшliстичних пapтiй убивaли тa Зaaprш-
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ТoBуBzuIи' Пapтiйнi гaзeTи зaKpиBzUIи. У сiчнi 1919 poкy Tpoць-
кий Писaв, щo в Укpaiнi <....нa гoЛoBy aнapхiстiв, лiвиx eсеpiв,
ПpoсTo IIIyKaЧlB пpигoд зpaзy oпyсTилaся Tя)KKa pyKa pеBoлЮ-
цiйних peпpeсiй>. Biн зaкликaв бiльrпoвикiв зaгнaти вopoгiв
<<...tflap?Ми залiзнoi мiтли ,цo тaких щiлиtl' з яKих iм кpaще
нiкoли нe Bихo.циTи>'

oдними З пepIIIих y кiнui беpeзня 1919 poкy пpoTи пoлiти-
Kи <<Boeннoгo кoмyнiзмy,> пoвстzUIи c,eлЯHИ пiв.ценнoi Kиiвщи-
Hи, oгoЛoсивrпи свoiм oтaмaнoМ 3елeнoгo. oтaмaн 3eлeний
(спpaвжне iм,я flaнилo Tеpпилo) бр 33-лiтнiм мiсцeвим сiль-
сЬKим r{иTеЛем. 3a чaсiв цаpaTy lacИлaBсЯ нa Пiвнiч Poсii зa
yкpaiнoфiльствo, бyв yкpaiнським сoцiалiстoм-.цrMoКpaToм-нr-
ЗaлrxниКoМ. 3елeний мaв дoбpi opaтopськi тa opгaнiзaтopськi
здiбнoстi i .цoсить ПIBI,IдК9 ствopив дoбЪе oзбpoений Ta pухJI'|-
вий селянський пoвстaнський зaгiн. Boсени 19l8 poкy вiн пiл-
н'lB ПoвсTaння ПpoTи нiмецькoi oкyпaцiйнoi влaДи й oчoлив
мiсЦевий ПoBстaI{сьKий кoмiтет. У.pyдni l918 poкy oтaмaн Зe-
лeниЙ бyв oбpaний пoвсталиМ сеJUIнстBoМ гoлoBoю pеBKoMy
сeлa Tpипiлля, КoМallдиpoм Пpиднiпpoвськoi пoвстaнськoi ди-
вiзii. I-(я дивiзiя згoДoМ рiйrш'la дo apмii flиpeкгopii УHP.

У сiчнi 1919-гo Зeлeний.вiдМoBиBся Bикoнyвaти нaKа:t гoЛoв-
I{oгo oTaмaнa вiйськ УHP Пeтлюpи пpo пеpe.цислoKaцiю дивiзii
дo ГаЛичини; нa фpoнт пpoTи пoлЬсЬKих вiйськ i poзпyстив
вoякiв дивiзii пo .цомiвкaх. Як i Maxнo' Зелений вiдстoював
незалexнiстЬ сBoгo <.вiльнoгo paйoнy> вiд бyдь-якoi влaди. У вц-
пoвi.ць Ha нaKaЗ гoлoвнoгo oтaМaнa Петлюpи пpo йoгo apеПIT
3eлeний знoвy зiбpaв свoж пoвстaнцiв i вистyпив пpoти !иpёк-
тopii. Biн.цoМoBиBся з бiльrшoвикaми' з Кoмaндyвaнтrям Чеpвo-
нoi apмii пpo Bхo.цхeння свotх чaсTи[I .цo оKJIa.цy Чеpвoнoi apмii
нa ПpaBaх сaмoстiйнoi o.циницi - неЗuшe)Iшoi дивiзii. Зелений
виMaГaB вiл лiлepiв бiльuroвикiв ПpaBa FIa сTвopeнrш сaмoстiй-
нoi yкpaiнськoi Пoвстaнськoi apмii, a свiй зaгiн ПpoпoнyвaB
ПoКлaсTи в ii oснoвy'

oднaк чrpез ДBa тш<нi 3елений BистyЛa€ й пpoти бiльшro-
викiв. 3iбpaвrпи 3 тисячi пoвстaнцiв, Зелений зaxoпив мiстeчкa
Тpипi;urя тa BaсилькiB' пpичol\,Iy, яК зaзHaЧuUIи paл'янськi звe-
.цeнrrl' йoгo зaгoни фopмyвaлися з нaйбiднiIIIиx еЛемeнтiв селa.
3елений BисTyПaв пpoти <(вorннoгo кoмyнiзмy>' <(пpизнaчel{-
цiB))' ПpoПoнyвaB Illиpoкi aвтoнoмнi пpaвa д.пя Укpaiни тa мiс-
цевoi влaди' Bo.цнoчaс йoгo гaслaми були.. сoцiа.lliстичнi пеpe-
ТBoprн}tя тa <.вiльнi paДи'>.

Зpoзумiвrпи сyTь <(Bo€нHoгo кoмyнiзМy)>' oтaМaн oмелькo
Boлoх (кoмarциp Зaпopiзькoгo KopПyсy apмii УHP) ПoвrpнyBся
пiл пpaпopи flиpeктopii.
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27 квiтня 1919 poкy, пiсля пoчaтKy Пoвстaння Зeлeнoгo, pe-
пpeсii BДapWII4 пo пapтii yкpaiнських сoцiaлiстiв-демoкpaтiв-
незaлexникiв. ЦK KП(б)У нaKaзaв Bигнaти членiв цiеi пapтii з
yсiх paД, oгoлoсиTи iм бopoтьбy як KoнTppeвoлюцioнepaМ, зa-
apеIIITyвaTи Й cудити yсiх ii члeнiв. Чepeз Двa тия<нi .rеpвoний
Trpop yдapив пo пapтii yкpaiнських лiвих есepiв-aктивiстiв.

Paдянськa BЛaДa ДaBWIa сеJlяHсЬкy сaмo.цiяльнiсTЬ' HaMaГa-
ючисЬ пoзбaвити yкpaiнських сeJшн Пpaвa гoлoсy' звiвши се-
Лян.цo стaнoBищa iзгoiв y сyспiльствi мaйбщньoгo' щo' Зpеlll-
тoto, й вiдпoвiдалo вкaзiвкaм клaсикiв MapКсизMy-лeнiнiзмy пpo
сеJUI}IсTBo яK пpo пpиpo.цниx pеaкцioнepiB' гoToBиx дo бopoть-
би пpoти pевoлюцii.

Глава 10
MAхIIOBсЬKЕ <xyЛIгAIIсTBo>

Зем.ля_вoля_шiб_apмiя
(квimeнь - noчamolt mpаaя 1919)

З vaсy yгвеpдDкенrш paдянськoi BЛaДи нa 3aпopi.llокi мaх-
нoвськi <<вiльнi paДИ>> cTaIIИ пpoтцДiяти бiльшroвизaцii, ствopенню
peвкoмiв тa кoмбiдiв, кoмiсapaм-Пpизнaчeнцям, бyдiвницTBy
кoлгoспiв, пpoдpoзклaдцi.

Мaхнoвськi нaсщoi y юitнi 1919 poкy висвiтлив y свoiй стaтгi
<,flвa шл.ш<и> Пeщo Aprшинoв, щo пpи.lхaв лo Гy;rяй-Пo.тrя i пpи-
eднaBся дo М.lxнoBськoi apмii. Biн пiдкpеслЮBaB' щo Пl,'lЯx чepBo.
нoi пaфйнoi дшсaц1pи тa бюpокpaтii с непpийrrяTниМ.цlrl Мtж-
нoвцЬ. Aprшинoв пpoTисTaBив йoмy rrurях твopvoi сaмoдiяльнoстi,
сTBoprнrш федepaцй <.вiльнlлс paйoнiв,>, пpи цЬoмy вiн вказрaв,
щo бiльпroвIлсl, виKopистoвyюЧи oбryшi гaсЛa' <(пpI4гIzllIITовyюTЬся
пiд нapoднi IIoчyгтя>' ввoдячи Мaси B oмaнy' a КoЛи цe нe.цoПo-
Мaгal' зaсToсoвyюTЬ збpoйнy сLLIry' KopисTyIoчись <....бiльlп pа'ци.
KzlJIьниМи, нLк сaмoдеpхaBстBo' зaсoбaми дlя дцoвнoгo зaкpiпa-
чення мaс i Дгrя пoвнoгo знищен}ш iнiцiaтrши тa сaмo.цiятtьнoстi'>'

10 квiтня 1919 poкy BиКo}tKoM Гyлrяйпiльськoi вiльнoi pa.Ци
opгaнiзрaв Tpетiй з'iзд сеrrянсЬKиx ПpeдсTaвникiв ,I2 вoлoстeЙ
i мaxнoвсьIс,Ix пoвстaнцiв. !o Гyляй-Пoля лpибули нaвiть пpед-
стaBниKи селян вiДцалениx Бaxмyтськoгo, Пaвлoгpa.цсЬKoгo'
HoвoмoскoBсЬKoгo пoвiтiв, peПpeзенTyloчи близькo 2 млн ce-
лян. Bo.цнoчaс iнrший з'iзд мiсцeвиx paд yxe в oлeксarцpiвськy
сTaB y oпoзицiю стoсoBtlo пoлiтики <(Boеннoгo кoм1нiзму,>, пpиil-
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FIJIB pезoлюцiю ЛiBиx eсepiв. Пo всiй Укpaiнi незaлexнi делегa.
ти paД BисЛoBлювtUIися пpoTи бiльlшoвицькoi пoлiтики.

opгaнiзyвaв i пpoвiв Tpетiй з,iзд y Гyляй-Пoлi aнapxiст Чop-
нoкниxний (сiльський вчитeлЬ з Пaвлoгpa.ЦсЬКoгo пoвiтy, poз-
стpiляний veкiстaми). Biн був ДеЛегaтoм Tpeтьoгo Bсеyкpaiн-
сЬКoгo з'iздy paд y Хapкoвi, де ПpoTeсTyвaB пpoти земeльнoi
пoлiтики vеpвoнoi BЛaДи. Чopнol+tиxний палaв вiд oбypення
BлaДними yсТaнoBaМи, Йoгo BиKopистaB Мaхнo, як гoЛoBнoгo
КpиTиKa влa.ци' Caм <.бaтькo> нa з'iз.цi зaйrrяв oбopoннy пoзи-
цlю' TpиМaЮчисЬ тpoxи в тiнi вiд пoлiтичних бaталiЙ.

Мaхнoвський з'iзд BисЛoвиBся пpoTи сисTеми <(пpизнaчrн-
ствa}) згopи' BиMaгaЮчи сaMoвpяд}rвaння }Ia мiсцяx тa шиpoкoi
вибopнoстi нa всi дepxaвнi пoсa.ци зi сюraдy мiсцeвих тPУДiвни-
кiв' BислoвиBlIIисЬ ПpoTи пapтiйнoi ДуIK"IarypИ, з'.t.щ виpitшив
не пiДЦaвaтИcЯ зaКJII7Кaм вiйськoвoгo Пoвстaння Пpoти BJIa'ЦИ,
пoзaяк пoBzulення влaДи нинi ПoКJIичe дo xитгя iнrшy штaдy, нe
Kpaщy, a скopirшe гiplпу. Aнapxiсти ГaДaЛI4, щo }Iе в зaмiнi oДнi-
сi влa.ци нa iнпly здoбуде HapoД свoе звiльненrrя. 3,iз.ц зaклиKaв
пoKи щo ДoМaгaTися вoлi в Мexaх iснyюvoi <.чеpвoнoi> cИcTe-
ми: сTBopюBaти вiльнi.oбщини тa вiльнi нaдклaсoвi eкoнoмiчнi
спiлки, ToBapисTBa нa кoмyнiстичних ЗacaДaх' сoцiалiзyюни
пpoмислoвi пiдпpиeмствa'

Хopсткi пoлiтичнi oцiнки <..комiсapo.цеpX8BCTBD нa з:.t.здi
6ули викsтикaнi не лиrue oбмexeнн'lМ пpaB paД тa гpoМaдсЬКиx

У Kиeвi мiсцeвий BиKoнКoМ 1жBaлиB piшrення пpo нeдoпy-
щeншI в мiстi aнapxiстських виДaнЬ. У день вiдкpитгя MilxltoB-
сЬКoгo з'iздy безпoсеpеднiй нaч€ulЬниК мaxнoвсЬКo\ бpиraдуl
нaчдиB !ибенкo в нaкaзi пo 3aднiпpoвськiй дивiзii зaбopoнив
з'iзд y Гyляй-Пoлi як <....вiдвеpтo Кotlтppeвoлюцiйний>, Ъимa-
гaючи poзпyсTиTи МaxнoвсЬКy вiйськoвo-pевoлloцiйнy paдy i
ПpиПинити aнapxiстськy пpoпaгaнДy y вiйcькaх. Biн пoпеpe-
.lКaв' щo opгaнiзaтopи з'iЪдy бyдyгь пiДцaнi <(...нaйpеПpeсивнi-
IIIиМ зaxoдaM' aж.цo oгoлollleнн,l пoзa зaКoнoМ)>.

У вiдпoвiдь нa }IaКaз [ибeнкa Пpo poзпyск з'.t.здy МulхI{oв-
ський фopyм лpиЙняв pезoлюцiю ПpoTeсTy' кoтpa бyлa нeгaй-
нo }rа'цpyКoB aкa T a poзпoBсюДxeна. B peзoлюцii вислoыtюЬалo -
ся oбypення Дiями вiйськoвих, KoTpi <(...пpaгнyгь oбмexити
свoбoДy, зaМaхyючись I{a пpaвo тpyД'IщиХ нa збopи, нa paдя}r-

сьКy вЛa.цy>>. !ибeнкo нaвiть нe нaМaгaвся дiзнaтися, вtД чиЙoгo
iменi i з якoю мeToЮ сKJIиKaвся Гyляйпiльсьtо,Iй з'iз.ц, i дoкopяв
зa }IЬoгo Maхнoвi тa йoгo шrгaбoвi, хoчa з'.l.З.ц сKJIиКaBся BиKIIЮч-
Ho BикoнКoмoм мiсцевoi paйoннoi paДи. ця paцa бyЛa yгBopенa
щe 12 ЛЮToгo 1919 poкy, i дo неi рiйrпли 32 пpедстaвники вц
вoлoстeй Kaтеpинoслaвськoi i Taвpiйськoi ryбepнiй Укpaiни.

3'iз.ц нe Bизнaв. piшrень з'iздy paл Paдянськoi Укpaiни, пr.o
<<...нe l пpaB.циBиM 1BlлЬ}lиМ BиpaзниKoМ BoЛ1 нapoДy)>' BиMaгa-

Ючи Пpoвe.ценrш вiльних вiд Дикгaту' oбмexень тa фа;lьсифiкa-
uii вибopiв Дo paД, BиМaгaючи свoбo.ци сЛoBa' ДpyКy, збopiв тa
не.цoTopКa}Iнoстi для aнapхicтiв, лiвиx есеpiв' МlнllloBиKiв. Гy-
ляйпiльський з'iзд BисЛoBив pirпyvий пpoTeсT пpoти aprurтiв тa
poзсщiлiв сoцiaлiстiв y Pадянськiй Укpaiнi.

Зa двa тюкнi Дo ГyЛяйПiЛЬсЬкoгo з'iз.п'y нa збopax ПpeДсTaв-
никiв pядy вoлoстей тa сiл oлексaндpiвськoгo пoвф (Гуляйпiль-
сЬКoгo' Hoвo-Mикoлaiвськoгo, Пoкpoвськoгo, Bеликo-Mиxaй-
лiвськoгo пoвiтiв, сiл Хеpебешь, oмельник) бyлo зaтBеpдxенo
peзoлюuiю Пpoти пepeслiДyвaнь чеpвoHoЮ вЛa.I]'oю лiвиx eсеpiв
тa aнapхiстiв' 3 вимoгoЮ lх негaйнoгo звiльнення тa лiквiдaцii ЧK
i <.пpизнaчeнцiB,>, пpипинeнFIJI <(пapTiйнoi бopoтьби>. Ha з'iздi
ЧK квaлiфiкрaJIaсЯ ЯК opгaн пpllцyшIlн[ш овoбoд, цю opгaнiзa-
цiю з,iзД BиМaгaB лiквiдрaти, a зaгoни ЧK, кoщi <<...poЗ'.ixД)кa-
юTЬ Пo всiй кpaiнi, poзсщiлloючи TpyДяЩиx>, силoМiцЬ BЦпpaв-
Л'ffvIrn фpoнт. З'iзд зaкликaв зaбopoнити Пpo.цoBoЛьvi зaгони,
зaмiнившrи пpo.цpoзIсIlaдКy <(ToBapисЬКиN{ Toвapooбмiнoм мix мiс-
тoм l селolv{>.

Piзкiй кpитицi бyлo пi/т.цaнo зeмeлЬнy пoлiтикy бiльtпoвиць-
кoгo ypЯдy Укpaiни, кoщa змiцнЮBzUIa Ta кoнсеpByBa,тa бeззeмел-
ЛЯ ceIIяН. HeзвaxaючИ Ha pЯI, aнT}rypядoвих гaсел' з'iз.ц зaклrи-
кaв збepiгaти еДиниil' вiйськoвий фpoнт з бiльrшoвикaми Пpoти
бiлn<, BКaзyюЧи' щo пapтiйниМи сyпеpеЧКaMи МoХе cкopисTa-
тися pеaкЦiя' Пoлiтичнa бopoтьбa зa ценTpiUIЬнy BЛaДy oгoЛo.
шI}ъaJIaся oбмaнoм нapo,цy' несyмiсним з aнapxiзмoм. У кеpiв-
ництBa УCPP тa Чеpвoнoi apмii piшleння МaхнoBсЬKoгo з'iздy
BиK,IикuuIи poз.цpaтyBaнrrя' Boни сЛу>KI4ЛИ зaсTrpexен}IяМ нa Пo-
чaтКy сeJIя}IсЬKих ПoBотaнь в Укpaiнi.

B тoй xе чaс МaxнoBсЬKе кеpiвництвo ПpaгHyЛo }.TpиМaTи
пoвстaнцiв вiд piшr}дrиx лiй пpoти pa'Цянськoi BЛ3ДЦ, пpoЛoнy-
юЧи сTapе гaслo aнapxiстiв: <.Ити oКpeМo, бити paзoм!,> Hестop
Maхнo тo.цi нaзивaв сeбе <.вiльtlим кoмyнiстoм)>' Bкaз}rЮчи' Щo
вiн нaсaмпеpеД pеBoлIoцioнep, a Bxe пoтiм aнapxiст. Мapyсю
Hикифopoвy <<бaтьKo>> нaвiть стягнyB з тpибyни пiд чaс i] aнти-
бiльIпoвицькoi пpoмoви нa мiтинry, вiдмoвиBcЯ ДaTИ Мapyсi
гporпi нa пiдпiльнy бopoтьбу Пpoти бiльпroвикiв.
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Бrзвлaд,дя Ta сyпepечKи нaвКoЛo бpигaди Мaхнa BихJIюп}ry-
ЛИсЯB кoнфлiкг мix кoмaнДyвaнн'IМ Пiвдeннoгo тa Укpaiнськoгo
P-Щянськиx фpoнтiв. Tpoцький нaKaзaB ПepеДaTи бpигалy Мaхнa
Пiвдeннoму фpoнтoвi, o.цнaK кoмфpoнтoм Aнтoioв-бвсiенкo
BисTyпиB ПpoTи цьoгo pirшенrr{' ПpoдoыКyючи вBzl)кaTи ii чaсти-
ною УкpaiнсЬкoгo фpoнтy. ГoлoвнoкoмaнДyBaч збpoйних сил
PаДянськoi Poсii Baцетiс пoгpolкyвaв Aнтoнoвy-oвiiенкoвi сy-
дoм щибyнaлy зa звoлiкaння у цiй спpaвi. Антoнoв-oвсiснко
15 квiтня l9l9_гo ПеpеДaB МaхнoBсЬKу бpигaдy Дo сKJIa.цy щoйнo
ствopенoi Дplтoi Укpaiнськoi paдянськoi apмii.

Зa тиХдень .цo цЬoгo' 4-9 квiтня 1919 poкy бiлий 3-й кiн-
ний KyбaнcькиЙ KopПyс гeнepаJra Шкypo (2тиcяui rпaбeль)
poзбив чaсTини 8-i ia 13-i pa.цянсьКиx apйiи ПiвлеFlнoгo фpo*'-
ту бiля Юзiвки тa Лyгaнськa. Cyсiдня З МaХнoBЦяМи 9-тa-дивi-
зiя l3-i apмii пaнivнo BтеIстIa з пoзицiй, oгoЛиBIци лiвий флaнг
МaхнoBсЬKo| бpиraДи, KoTpa заJIиIIIIIЛaсЯ Нa фpoнтi без .цoпoмo-
ги сyсiдiв i без нaбoiв, Kiннoтa Шкypo пpopBаJIaся y Tил Мulх-
}IoBцяМ з пiвнiчнoгo ЗaхoДy' зaхoПиBlIIи Boлнoвaхy (14 квiтня)
тa Mapiyполь (l6 квiтня). oпинившlисЬ Пеpr.ц Зaгpoзolo ПoB}lo-
гo.oтoчeнHя Ta зниЩeнHJI, мaхнoвЦi вiлсryпили нa 25 вepст нa
сxiд, дoпoмoги вiд Чepвoнoi apMll Boни нe Мaли.

Aнтoнoв-oвсiенкo i Cкaчкo пoсTaвиЛи BиМory пepед !ибeri-
KoМ.ПepеBести всi vеpвoнi сили (тaк звaнy Kpимськy paдя}tсьКy
apмiю, щo булa [IT}чнo сTBopeнa flибенкoм) з Kpимy лo Mapi-
УТIoЛя' aби щpимaти {oнбaс, пpoПoнyЮчи зaмiнити Дибенкa
Зa <(сaмoДiяльнiстЬ,>. Aле fl ибeнкo вiдмoвивс Я HaДaTИ дoпoмory
в [oнбaс, вiн телегpaфyвaB''Щo йoгo вiйсьrio вкpaй виснaже-
нe i немar хoднoi гapaнтii, щo Пo дopoзi вoнo нe poзбixиться.
Taк i сталoся З oДниМ ПoЛKoМ' п{o йoгo BИcЛaB.Цибенкo нa
ДoпoМory Maхнoвi. Пoлoвинa йoгo сюlaдy poзбiглaся пpи Пe-
pеiздi, iнrшa пoлoвинa вiДмoвилacя Йти в бiй, зaсiвruи y Kaте-
pинoслaвi. Caм flибенкo' зaxoIUIeний легким BзятTяМ Kpимy i
втirшeний пpизнaчеI{I{ям кoмiсapoм Дo KpиМcЬKoгo ypядy, виpi-
IIIиB не пiдпopяДкoByвaти Укpaiнськoмy фpoнтoвi Kpимськy
apмiю. 9 квiтня l9l9-гo !ибенкo Пpизнaчив Мaxнa кepiвникoм
бopoтьбoю пpoти бiлиx y loнбaсi i yмив pyKи, вBtDKaючи, Щo
Мaхнo бyДe rпвиДкo poзбитий i зникнe яK знaчнa пoлiтичнa
cилa лiД, шaблями кiннoти ll]кypo.

15 квiтня 19l9-гo новий Кoмaндиp Мaхнa Cкaчкo телeгpa-
фyвaв, шIo МaxнoBськa бpигaдa, пepебyвaючи пpoTягoм 

'pioxмiсяцiв y пoстiйниx KpивaBих бoяx, oтpимyючй .....xa:пюilд"i
KpItх.ГИ aмyнiuii i мaючи нa дoДaToК тaKиx нeнaдiйниx сyсiдiв,
як 9-тa дивiзiя, Цiлкoм B|4сlнa>KИлacя...,> i знaxo,цитЬся B КaTaсТ-
poфivнoму стaнi.

Гpигopй CoкoльrrикoB - ЧЛен PBP Пiвденнoгo фpoнry -
19 юiтня 1919 poкy в телегpaмi Лeнiнy тa PaкoвськoМy Пpoпoнy-
BaB сKopисTaTися BorнниМи нeB.цaчaМи МzlxнoBцЬ нa фpoнтi, здa-
иею Мapiyпoля i пpибpaти Мaхнa, <(Чий ПpесTID( ПoхиTнyBся)>.
Coкoльникoв бaжaв ПrpеЮ'IaсTи пpoвиI{y зa вiдстyп з чaстин ПЬ-
Дrннoгo paдянсЬKoгo фpoнтy нa мaхнoвцЬ' Biн.цoвoДиB' Lцo Мaх.
нoвцi не лиtпе сaмi неДiез.цaтнi, дцg й <(poЗкJra.цaЮTЬ)> сyсiдЬ з 9-i
.цивiзii. Taкox вiн згaдрaв <.вiдкpиry бopoтьбу пpoти кoмyнiстЬ
нa з,iзДi мaхrroвцЬ,>. Coкoльникoв HaBoДиB piзнi вигадIоr Пpo гpa-
бyнюr МaхнoBцями toзiвсьtсо< poбiтrrикiв Ta Пpo Tе' Щo мaxнoвцi
зpивzUIи з бйцiв чrpBoнoapмйськi знaчки (!oбpi ж чеpBoнoap.
мйцi! - Пpшlt. авm.). Peзoлюцiя Ленiнa нa ЦЮ тeлегpaму бyлa
ПpoМoBисTa: <Tpебa пiДтpимaти>. Biн paдив Paкoвськoмy зaмiни-
ти Maхнa тa чaсTиHи мaxнoвцiв чaстинaМи.Цибенкa.

Микoлa Пoдвoйський - гoлoвa Bищoi paдянськoi вiйськo-
вoi iнспекщii - pекoмеHдyBaB негaйнo пеpефopмyвaTи МaхнoB-
ськy бpигaдy i вiп'цaти пiд сyд Prвтpибyналy <.зa бaнДитизм i
КoнTppеBoлЮцiю,> (?) Мaхнa тa йoгo кoмaн.циpjв, a <.хyЛiгaнсT-
Bo)) MaxнoBЦiв <....дpцдyl]IиTи' пoЗaяK Boни ПepеTвopюЮTься
в спpaвxнiх ..зеЛlнiBцiB'',>.

l 9 rзiтня кoМaн.щyBaн ня 9 -i paдянськoi д ивiзii, B ипpaBдo ByЮ -
Чи свoю втечy З фpoнтoвих пoзицiй, poзПoBсЮ.циЛo TrЛrГpaмy
Пpo <(poзryЛ i сyцiльнy пияTиKy> у мaxнoвцiв' зpиBaHнЯ MulхFtoB-
цяМи ЧrpBoнoapмiйсьIоrх знaнкiв, вiдбиpaння ними збpoТ y чеp-
вoнoapмiйцiв, aгiтaцiю мaxнoвцiв зa вибopнi Зaсa.ц'и в apмii.

Haча.llьник oсoбливoгo yпpaвлiння Укpaiнськoгo pa.цян-
сЬКoгo фpoнтy теx пiд.пивaB МaсЛa y BoгottЬ' пoвiдoмlшючи Bи-
гaдки пpo тr' щo в Гy,rяй-Пoлi нiбитo сКyПЧиЛися <численнi
бaнди aнapхiстiв,>, щo зaгiн Cеменa Пpaвди пеpебyвaе y стaнi
вiйни з pa.цянсЬI(oю BЛa'цoЮ' a Mapyся Hикифоpoвa ПpoBo.циТЬ
aнаpхiстськy ITpoпaГaндy в oлексarцpiвську, дe вiдбyлися aprш-
TИ <<aIITИpaД{нсЬKиx> aHapхlсTlB.

I{я кapтинa сyцiльниx МaхHoвсЬКиx <<xyЛlгaнсTB> ДoПoBнЮ.
BaлacЯ пoвiдoмленн'lМи y paлянськiй пpeсi. 25 квiтня 19l9 poку
xapкiвськa гaзeTa <.Известия,> в aнoнiмнiй стaттi <.Геть Maхнoв-
щинy!> вiдзнaчaлa, щo <(нeЗaKoнний,> (?) ryляйпiльський мax-
нoвський з'iз.ц вiД,знaчaBся <<...гaнебнoю, несТриМtloЮ aгiтaцi-
€Ю ПpoTи pa,Цянськoi BЛa.ци>, Щo TpyДящиx нa з'iзДi oбдypилa
<<...гpyпa TеМних oсiб, Щo хoBaЮTЬся пИ нiкoмy нe вiдoмими
iмeнaми чop}loKнЮкних, щyсiв тa iнUlих,>. У стaтri чoМусЬ,BKa-
зyBzUIoся' щo в кiнцi 1918 poкy в Kaтepинoслaвi пepебyBaння
мaхнoвцiв <<....{opoгo кolxтyB:lЛo poбiтникaм i кoмyнiстaм,>. Зa-
кiннyвалaся ця бpехливa пyблiкaцiя .цyМKoю, щo <....непoДoбст-
Baм, якi tIи}UITЬся в цapствi Мaxнa, мae бри ПoKЛaДенo кpaй,>.
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Удpшiй пoловинi Iоiтня 19l9-гo пoдiбнi стaттi пoчалу|З,ЯBЛя-
Тися в бaгaтьoх Гaзетaх He Лишe бiльшoвицьKих, a нaвiть мeн-
llloвицЬKиx (<.Haш ГoЛoс>>).

У квiтнi l9l9 poкy Дибенкo виpitпив пoкiнчити З МЕlxHoв-
ським pyxoМ. У телегpaмaх лo I{erггpy вiн зaпpoпotryBaB сIIpямy-
вaти нaД1Йнi чaстини Kpимськoi paдянськoi apмii дo Гyляl-Пorи,
зaхoПиTи Maхнa тa йoгo штaб, мaхнoвськi пoлки poззбpoiти тa
poзфopмyвaти <....нaвiть з бoсм, кoли бyде пoщебд1>. Bo.rевидь,
y цьoМy питaннi !ибенкa пiдщимyвaв сaм TpoцькиЙ, кoтpиЙ
l щaвня 1919 poкy нaдiслaв Дo ЦK PKП(б) TеЛrгpaмy' в якiй
BиМaгaB ПIBиДКих нaIlxopсткiпrих зaхo.цiв сToсoB}to мaхнoвцiв,
BкJIючнo з aprштaми Ta yв'язненi{яМ y кoнцтaбopaх нaйaктив-
нlll]иx з них.

У сеpeдинi квiтня 1919-гo KoМarЦapм Укpaiнськоi paлян-
ськoi apмii Cкaчкo пеpeКoнyBaв вiйськoвe кepiвництвo, щo пiсля
ПpopиBy кiннoти Шкypo i вiдкpиття фpoнry нa дi.цянцi y 100 км
бpигaдy {aхнa <'..тpебa BвЕ}ХaTи TaKoю' щo нr iснyе'>. 20 юiт-
tUI BIFI нaвiть нaKaзaB Maхнoвi вiдстyпити з фpoнry дo Цapевo-
кoстянтинiвIо,r. У тoй хr чaс |,| квiтня l9l9-гo мaхнoвцi пo.ra-
Ли пepeМo)Ю{ий кoнтpнaсцп i poзбилиблуrх пoблизу с. Poгiвки,
a 27 квiтня вибили iх i з МapiуTloЛя' .цr Пo МaхнoBцяx Bели
apтилepiйський вoгoнь кopaблi сoloзницЬKoi флoтluIii, щo сTo-
ЯJIa Нa pейдi. B Мapiyполi бyв зaxoплeний y Пoлol{' звe.цeний
пoлк бiлих тa взятi великi тpoфеi. 28 квiтrrя бlлiзыlиllтl,tли Boл.
[IoBaxy' i мaхновцi нaблизилися Дo Юзiвки.

У квiтнi l919-гo зa пiдщимки I(oМaHдapМa тa нapкoмa oбo-
poни Paдянськoi Укpaiнуr вtдбУлacя пepЦIa спpoбa пoвaлeнHJI
Мaxl{oBсЬКoгo кеpiвництвa i вбивствa Maхнa тa члeнiв йoгo пrтa-
бy. Koмaндиp l{oBoгo МaхнoBсЬKoгo ПoлКy - пiтеpський кoмy-
нiст Падaлкa хoтiв з бoкy селa ПoкpoBсЬКoгo HaпaсTи нaГуляtl-
Пoлe, дe були poзкBapTиpoвaнi кiлькa сoTeIIь МaxнoвсЬКих
ПoвсTaHцlB r ЗHaxoдиBся центpiUIЬний штaб Мaхнa. fuiе мaхнoв-
сьКa кoнтppoзвiдкa вчaснo пoпrpеДилa <.бaTЬкa,> пpo змoвy. Hе-
спoДiвaнo Для всiх Maxнo пpилетiв лo Гyляй-ПoЛ'I aepoшIaнoМ
з Беp.Цянськa i лiквiдyвaв змoвникiв мiсцeвими cvIJIaNIИ'

Нa24 квiтня l9l9.гo !ибeнкo оIIJIaнyBaB yбивствo Hестopa
Мaxнa тa oTaмaнa Гpигop'свa, BиKJIиКaBЦ]и oбoх дo сBoгo ПIтa-
бу нa теpмiнoвy вiйськoBy нapaДy. Зaмiсть Мaxнa нa KoМaн.цy-
вava бpигaди вiн хoтiв ПpизнaЧиTи МzlхHoвсЬKoгo Кoмaндиpa
B. Kypилeнкa. Але Aнтoнoв-oвсiснкo зaбopoнив {ибенкoвi
BДaBaTИcЯ Дo Tеpopy l BTpyчaTися y спpaBи Maxнa тa йoгo бpи-
raди. lo Toгo lк МaхI{oBсЬКa кoнтppoзвiдкa пoПеpедI,IJIa Maхнa,
щoб вiн нe tхaв дo штaбy flибенкa aбo .цo KaтepинoслaBa Ta
Хapкoвa, бo тaм мoxе бщи BJIa[IToвaнo зaМax нa йoгo xиття.

aбo вiн бyДе apепrтoвaний. Toмy <.$aтькo))' Пoчинaючи з Kвlтня
1919-гo, He бpaB щaстi y будь-яких Hapa.цaх Ta ПеpeгoBopaх пoзa
MexaМи сBoгo <(BiЛЬнoгo paйoнy)>' пoсI4IIaючи нa них 3aМlсTЬ
сeбe свoш кoмaндиpiв.

Koмarщyвaч Aнтoнoв-oвсiенкo, poзyпliю.rи, шo кoнфpoнтa-
.цiя з мaxнoвцяMи Мoxе ПpизвесTи дo B.DKKих нaслiдкiв нa фpoн-
тi, y тeлегpaмi ypяцoвi УсPP Bимaгaв <<...нeгaЙнo пpиПиниTи
цЬКyBaння МaхнoBцiB' KoTpe Maс пpoвoкaцiйний хapaкгеp,>.

У тaкй сшryauii Ленiн вiдмoвився вiд гшaнЬ фiзиvнoгo yсy-
не}IгUI Mа:*ra i тeлегpaфрaв в Укpaiнy' щo' МoBJlяB, щебa ПpoдoB-
щtsaти бyги з Mахнoм <диПЛoMaTичниMи>>' .цoКи не бyдe здoбy-
тlй Poотoв-нa-fioнy тa yсщщa небeзпеKa ПpopиBy бiлю< в У'кpafuy

28 квiтня 1919 poку мaxнoвцi, ulo вi,цнoвили фpoнт мi;с
Mapiyпoлем тa Boлнoвaхoю' oтpиМaJlи гIaKaз KoмaнДyBaнIUr -
нaсTyIIaти нa Тaгaнpoг-Poстoв. Bикoнyюни Йoгo, в бoю 1 тpaв-
tlя 6уlя с. Лacлa МaxнoBцi poзгpoМили пoлк бiлих, BзЯBши B Пo-
лoн 300 кoзaкiв тa 500 мoбiлiзoвaних бilими сeля}I, зaxoПиBlxи
8 гapмaт тa 12 кyлeмeтiв. 3 ПoЛo}Ieних кoзaкiв-кyбaнцiв Maхнo
сфopмyвaв дивiзioн Mopoзoвa, який пiзнitшe poзгopнyвся B Ka-
ва.пepiйоький мaхнoвський пoлк.

Hoвi пеpемoги Maхнa, зpoсTaнrш кiлькoстi пoвстaнцiв, кoт-
pих не бyлo в щo oДяIн}ти i ним oзбpoiти, сaбoтax iнтендaнтiв i
бaxaнrrя yгBepдити свoi aвтoнoмнi пpaвa У <.вiльних paйoнaх>>
зМylIIyBaли МaхHoвсЬKих вaтaxкiв BимaгaTи y кoМaн.II'yBa}Iня
IlIBи.цкoгo poзгopTaння свoсi ПepeyКoМПлектoвaнoi бpигaди y
дивiзiю; зaбeзпе.reнy всiм неoбхiдним зa штaтним poзKJIa.цoМ.
B oстaннiх числ'lх квiтня l9l9-гo.цo МaxнoBськoгo paйoнy пpи-
бyв кoмarщрaч Aнтoнoв-oвсiенкo з iнспекцiею стaну бpигaли
Мaxнa. Звинрaveнrrя, кoщi сИПuIуlсЯ нa aдресy Maxнa звфсiль,
зМyсиJIи KoМaц.цyBaчa Укpaiнськoгo фpoнтy oсoбистo poзiбpaти-
ся в сI,ггyaцii. Ha ст. Пoлoги йoгo зусщiли кiлькa кoмiсapiв, кoт-
pi пiпlли вiд мaхновцiв, oбpaзивrшисЬ Ha непoBary дo свolх пеp-
сoн з бoкy вiльниx пoвстaнцiв. Cвoе piшeнrrя BTекTи з фpoнтoвих
чaсТиtl вoHи пoясtlювали нaмipaми Мaхнa зaapeшIЦ/BaTи всiх кo-
мiсapiв тa poзipвaти всi стoсyнки з бiльrrтoвикaми. Koмiсapи дo-
BодиJIи' щo пpaцюBaTи сеpед МaхнoBцlB КoМyFIlсTaМ неМoжJIи-

вo. o.цнaк нaспpaвдi спpaBa BИГЛЯДaлa.цеЩo iнaюшe.
27 квiлня Мaхнo poзпopяДиBся зaapeПIryBaти ДrяКиx пoЛ-

KoBих кoмiсapiв, кoтpi, нa йoгo дyмКy, були пoв,язqнi зi змo-
Boю всеpeдинi бpигaди. Koмiсapи плaнyBaли пiд чaс ПoBстaHня
IIoЛI(y пiд кoмarиyвaнняМ ПaДа.lllс,I пiдipвaти мaхнoвськy бpи-
гa.цy зсepe.цини, лiквiдyвaти Maxна' зaapeшITyBaTи BIUIиBoBиx
aнapхiстiв. 28 квiтня l919-гo нa фpoнт.цo ст. Boлнoвaхa пpибyв
Maxнo з aнapxiстaми з <Haбaтy> _ Чеpнякoм (вiн яK KoнTp-
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poзBl,цниK poзKpив цю ЗМoBy) Ta МaКсеBим. Aнapхiсти BиМaгa-
ЛИ BЗЯTИ в зap}д{tlиKи всiх кoмiсapiв зa iхнiй висryп i зa <.Ha-
сиЛЬсTBa в кpaiнi>, Щoб ПoтiM oбмiняти ж нa анapхiстiв, Щo си-
ДяTЬ y в'яЗниtlях Пo paдянсЬKих peсгryблiкaх. Мaхнo ЗaapепITyBaB
П'яTьox пoЛKoBих фpoнтoвиx кoмiсapiв (вoни в oчiкyвaннi свoеi
пoда,rьшroi.цoЛi бyЛи пoсaДxeнi y BaгoH 2-гo клaсу нa стaнцii) i
BиЛу{иB yсi дoкyменти пoлiтвiДДiлiв. I{i пoдii бyли poЗДМyxaнi
BЛa.цoЮ' КoTpa вBzuк:шa' Щo нaсTaв чaс лiквiдyвaти Maхнa.

Ha Дoпoмory кoмiсapaм бyлo BисЛaHo пaнuеpний пoтяг i
Tpи paДянсЬкi пoлки пiхoти. oднaк Дo сyгиЧoК тo.цi нr Дiйшrлo.
Koли дo Maxнa пpибр Aнтoнoв-oвсiенкo, тo пepшoю Йoгo
зaяBoю бyлo: <.Якщo не звiльнитe кoмiсapiв, тo зaapешryйте
мене, iнaкtlе я звiДcи не пoiдy>. Koмандрav фpoнry TaKo)к
пooбiцяв Мaхнoвi <(BПЛинyти нa ЧK> сToсoвнo звiльнeння мiс-
Цeвиx aнapхiстiв. Уxe l ТpaBня Мaхнo звiльнив кoмiсapiв i нa-
.цlслaB Tелегpaмy дo всiх apмiйських пoлiтвiдцiлiв, y кoтpiй пo-
ПеpeдxaB' .Щo <{...KoЛи пiдлa бpexня в бйьш.toвицЬKих гaзrTaх
буде пpoдoвЖyBaTися' To я нe стaнy iх (кoмiсapiв. - Авm.) зa.
apешIToByBaTи' a poзхеrry к бiсу, як нeпoтpiбнi та rпкiд.ilивi елe.
МrHTи дlя спiльнoi спpaви,>.

Hезвaхaючи нa нeПopoзyмiння з кoмiсapaми, Антoнoв-oв-
сiенкo iз poзyмiнняМ ПoсTaBиBся .цo дiй Мaxнa' з.цoгaдyЮчисЬ
пpo пiдфyнтя пo.цiй. Biн тaкoж BKaзaB <.бaтЬKoвi,>, щo неoбхiл-
нo poзПyсTити B iйськoвo -pевoлюцiйнy paду i пpиtтняти yнiтap-
tly, ЦеtlTpалiзoвaнy сисTеМy pa,Д y ..вiльнoмy paйoнi>.

Poмaнтикa свiтoвoi pевoлюцii ПpиBeЛa Мaxнa тa Aнтoнoвa-
oвсiенкa дo спiльнoi мoви. KoмaндyBaч фpoнтy Дulивcя з Мax-
нoМ IUIaнaМи <(ПpopиBy дo €вpoпи,>' Пoхoдy дo Угopщини' Py-
мyнii, Пoльщi, пiдтpимyBaB пpaгнrння Мaхнa збеpeгти <eДиниЙ
фpoнт peвoлюцii>>. Bиснoвки свогo вiзиry Aнтoнoв-oвсiенкo
BиKlIaв y тeлегpaмi Paкoвськoмy' BкaзyЮчи, щo Мaхнo тa йoгo
oДнoдyмцi BeДyIЬ aгiтaцiю зa <<eДиниЙ фpoнт> пpoTи бiлoгвapдiй-
uiв i живщь <yКpaй сКpoМнo'>, .цo лiвиx eсеpiв стaвляться негa-

KaпoсTi'>. Зa твepдxeнrrям Aнтoнoвa - oвсiснкa, <.бaTЬКo,> спpaвдi
нe бaндит, a пoвстaнцi <.кa.цp чyдoBиЙ, aЛe пoтpeбyе oбpo6Iсаo.
oлчa1 пoлiтпpaцiвниКи' Зa oцiнкoю кoмфpoнry, <слaбкi;Ъoяryз-
ливЬ> i нr Мo)кylЬ лpoтидlяти vyхiй пpoпaгaндi.

Aнтoнoв-oвсiенкo видiлив мaхнoвськiй бpигадi 5 млн pублiв,
пaнцepний ПoTяг, 4 гapмaти, a Лев KaменeB пepеДaB йoмy Щe
6 млн pyблiв з ценТpaJlьнoi скapбницi. Бaгaтo oКpеМиx зaгoнiв
бyлo видuleнo в oкpемi ПoлKи й кiннi Гpyпи: l-й yлapний пoлк
(кoмaндиp Чaйкa), 3-й pезepвниЙ пoлк (кoмaндиp Kиpeев),7-il
тa 8-й noлКи (кoмaндиp Kypиленкo), 9-й Гpецький пoлк (кoмaн-
диp Taxтaмиrшев), 10-й пoлк (кoмaнДиp Дaвидoв), 13-й пoлк (кo-
МaцДиp Якoв.пeв), Любицький пoBсTaнсЬКий пoлк (кoмarциp
Caщiн, пiзнiulе - Зyбненкo), !oнський пoлк (кoмaндиp Бoн-
дapенкo), Мapiyпoльський пoлк (кoмarщиp Aпaтoв), oкpемi кiн-
нi гpyпи II{yся тa Липськoгo. Aнтoнoв-oвсiенкo пooбiЦяв пrpе-
TBopиTи бpигaДу Мaхнa y дивiзiю.

B тoй xе vaс Tpoцьrоlй тa кoмarцyвaння ПiвДеннoгo фpoнry
нa.цiсла:lи TеЛегpaМи дo всiх iнстaнцiй iз зaбopoнoю poзгopTaншI
МaxнoBсЬKoi дивiзii Ta'Bимoгolo скopoЧеHня Тi ск.пaдy з 15 тисяч
бiйцiв тa l1 тисяч нeoзбpoeнoгo peзеpBy Дo 7 тиcя.l prryJшIpнoгo
вiйськa. oДнaк нe в змoзi.цoсягнyги цЬoгo oДниМи свoiми нaкa-
зaми, Тpoшький i K" ПpoдoBХyютЬ ПoсТaчaти мaхнoвськy ливi-
зiю як бpиraду, a з сepeдини TpaBrUI l9l9-гo взaгалi ПpиПин'IюTЬ
будь-яке ПoсTaчa}IrUI мaxнoвцiв яК чrpBoнoapмiйцiв.

Koнфлiкт Мaxнa з Tpoцьким' пpoТr' нe BичrpПaBся Лиlllе
непoкopoю з oЗнaче}Ioгo ПиTaн}Ul' У квiтнi 1919 poкy чеpBoнe
KoМarЦyвaння виpirшилo ПrpeBeсTи цrтaб Maхнa з Гyляй-Пoля
нa ст. Пoлoги, щoб вiдipвaти Мaxнa вiд aнapxiстсьКoгo oToЧен-
ня тa мiсцeвoi BiйськoBo-peвoЛЮцiйнoi pa,Ци, zUIe чеprз Tи;к-
День' y кiнцi квiтня, нeзBDкaючи нa нaKaзи Ta пpoTесTи пoлiт-
вi/tцiлy, штaб пеpебpaBся з Пoлoгiв нaЗaд' дo Гyляй.Пoля.

B тoй xе .laс y квiтнi-щaвнi 1919 poкy ПpoДoв)Iq/вaJlИcЯ cep-
йoзнi кoнфлiкги мaхнoвсЬKoгo КoMarЦувaння з oлексaндpiв-
сЬКим пoвiтoвим вiйськкoмoм з ПpиBoДy мoбiлiзaцii. Пеpеlшкo-
дxaЮчи мoбiлiзaцii мiсцевиx селя}I .цo iнruих чaсTи}I Чepвoнoi
apмii, мaхнoBсьKr KoМaнДyBaннJI poЗпyсKar пoвiтовi вiйськкoмa-
ти i ствopюс зaмiсть них вoлoснi вiйськoвi кoлeгii. I{i кoлeгii бyли
пiдпopядкoвaнi мiсцевиМ pa.цaМ, Щo MilJIи ПpaцЮBaTи ЛиI]Ie нa
ПoПoB}Ieнtrl МztхнoвсЬKoi дивiзii. Bсi спpoби пoвiтoвoгo вiйськ-
KoMy пepеЦIкoДиTи <.дoбpoвiльнiй мoбiлiзaцii> МaxнoвЦiв Ta Пpo-
BесTи сBoю мoбiлiзaцiю дo Чеpвoнoi apмii зaкiннршIися нiним,
бo мaхнoвцi не.цoпyскали мoбiлiзaцiйнi зaгoни.цo сBoгo paйoну.
Мaxнo тa Гyляйпiльськa paйoннa paдa нe лиu]r rre.цaBали пpo-
вести мoбiлiзaцii, а.ltе не .цoЗBoltяли зДiЙcнити oблiк пpизoвни-
кiв, кiннoгo склaДУ тoщo. Te x сaМе po6или й сyсiлнi вoлoстi, .це
були мaхнoвськi чaстини.

7 тpaвllя 1919 poкy, чepeз TlDкцень пiс.пя вi,цвiдин Гyляй-Пoля
Aнтoнoвим - oвсiенкoм, .цo Maхнa лpvlбу лa нoвa iнспеIсIlя у сюla-
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дi Bисoких пoсa.цoBцiв Pадянськoi Poсii тa PaДянськoi Укpaiни:
Kaменсвa, Boporuилoвa, Mршtoвa, П'яTaКoBa, Меxлa1кa'. Мaх-
нo нa тoй vaс пepебyвaB }Ia Пepeдoвiй i зaпpoсив Делегaцiю дo
Mapiyпoля, aлe Kaменсв вoлiв бyги пoдалi вiд фpoнry - y <(сTo-
лицi> мaxнoвсьKoгo pyхy.

Kaменевa, щo Bхoдив Дo (чyдoBoi сiмки вoxДiв pевoлюцii>,
зусщivaв Пapaд пoвсTaнцiв, opKесTp, квiти. Ha стaнцii Гуляй-
Пoле йoгo пpивiтали Мapуся Hикифopoвa тa BеpeтeЛЬниКoB'
кoтpi oдpaзy ж пiсля вiтшlьних пpoN4oB BислoBили пpoTeсT Пpo-
ти ХopсToKостi пpoдзaгoнiв тa ЧK' Boни poзпoвiли, як ЧK тa
пpoдзaгo}Iи в Укpaiнi poзсщiлювали селяtI пiд чaс pеквiзицiй
шtiбa, як poЗпoBсюДKyвaв пpoBoкauii Aвеpiн - pa.ц'янський мi-
нiстp i гoЛoвa ryбpa.Ци, aвTop чyгoK Пpo МaхнoBцiв тa opгaнiзa-
тop apешTy стapoгo aнapхiстa _ <.дlДyся'> Мaксюти...

У вiдпoвiдь нa pеrшiкy мaxнoвцiв пpo poзсщiли ceлян Мy-
pалoв Цинiчнo зayBilKиB' щo poзсТpiлювaти нaпpaBo й ншiвo
нe гo.циTЬся' aJIe x не тpебa, МoBJlяB' ToЛстoBцяМи буи. Ha цe
BepетeльникoB зayвaжиB' щo МaxнoBцi ((...нe мeнПIe зa сeлян'
нix зa poбiтникiш.

У бесiдaх Kaменевa з Мaхнoм бyли вpеryльoвaнi пpoдoвoльvi
питaння. МaxнoзaявиB пpo сBor пpaгне}rшI дo пiдщимки сoюзy з
бiльrшoвикaми' .lЛl tll ПotоДкyвaBся з Bимoгoю Kaменeвa poзrryс-
тvrти Гуляtлтiльсьr<y pа.ry. Biн тaкox BисJIoBиBся пp0ти <(tlеПoДoбстB
ЧK> тa <<пpизнaveнr(iв>. У пpoмoвi пеpед пoBсTaнцяMи Kaменев
пpивiтaв ж як спpaвхнiх гepoiЪ, пooбirlяв poзiбpaтиоя.

Пpи вiд,iздi з Гyляй-Пoля, 8 тpaвня 1919 poкy, Лев Kaмeнев
poзiслaв <.Biдкpитoгo лисTa,цo ToBapиIIIa Maxнa,>, в яKoМy 3a-
зHaчaв: <.Я ввaxaю свoiм oбoв'язКoм }ta BесЬ гoлoс зzlявиTи, щo
чyгКи Пpo сeпapaTисTськi чи aнTиpaДянськi плaни бpигaди пo-
встaнцiв тoв. Мaхнa нiчим не oбrpyнтoвaнi. B oсoбi Мaхнa я
бaчив чеснoгo й вi,цвaхнoгo бopцяI, кoтpий y нaйвalкuих yмo-

I Kамеt1св (Poзенфельл) Лeв Бopucoвuv (188з-1936) - o.цин iз зaснoвникiв
ленiнськoi пapтii, y тpaвнi 19 19 poкy _ гoлoвa МoскoBськоi pа.Ци, надзвичaйний
yпoвtloBiDкений Pади oбopoни' члe}I pади BчK, oдин iз нaйвпливoвirших бiль-
шoвикiв - члeнiв цK РKП(б)' oсoбистиЙ дpщ Ленiнa'

Mуpалов Muкoлa Iванoвuц (|877_|937) - член ленiнськoi пapтii з 1903 poкy'
vлeн IJ.K PKП(б) тa пpезидii BЦBK' y 1919 poui _ кoМa}Ц}ъaч Moскoвськoгo
BlЙсЬкoвoгo oкpyry'

Пhtnакoв Гeopеiй Леoнidoвuu (|890_|937) _ oдин з лiлеp,iв Kп(б)У. У 1905_
1909 poкaх - aнapхiст Kиiвськoi гpyпи. 3 l9l0 poкy _ пеpейtпoв дo лeнiнськoi
пapтii. Гoлoвa Киiвськoгo pевкoМy y xoвтневi днi 1917 poкy. У гpyднi 1918 poку
бр гoлoвoю }pядy Pа'цянськoi Укpaiни. У 1919 poui _ нa вiдпoвiдалЬниx пoсa-
дaх в aпapaтi ypядy Paдянськoi Укpaiни.

Mеэrcлау к Bал е p i й Iва нo в uч ( l 893_ l 938) - вiдлoвiдальниЙ пapпflниЙ т a pa-
,цянський пpaцiвник, у l919 poцi _ наpкoм тa зaмнapкoмa з вiйськoвrо< спpaв
Paдянськoi Укpaiни.

Bzlx, ПoзбaBJIений нaйнеoбxiднilшoгo, збиpaе cилиi м1u<ньo б'еть-
ся з бiлoгвapдiйцями тa iнoземними зaвoйoвHиKaMи...)> Aле y
вiдкpитoмy листi KaмeнeBa TaKox BКaзyB:rлoся нa Tе' щo B pa-
йoнi мaхнoвськoi бpигaди BедеTЬся aгiтaцiя ПpoTи Цeнтpальнoi
бiльшroвицькoi влади' ствopЮстЬся .цepЖaвa в .шepжaвi, a злoBo-
poxi eлeмeнTи, <(кoТpi пpoгpaJlи сBoЮ Гpy y Beликopoсii'>, тoв-
pyють pa.цяIrсЬKиx дiячiв яK зЛoчинцiB.

Kaмeнсв зaKIIиКaB Maxнa i пoвстaнцiв УKaзaTИ <.пoлiтичним
aBaнтIоpисTaМ... FIa жнс спpaвxнс мiсце,,. Ha скapги кеpiвникiв
oлeксaндpiBсЬKoгo пoвiту з ПpиBoДy <<хyлiгaнсTB)> МaxнoBцiB
Kaмeнев вi.Цпoвiв, Щo Boни пoвиннi Bиll]yКyваТи миpнi зaсoби
.цlIя oгoвTyBaн}UI мaхнoвцiв сaмi нa мiсцяx, бo <....тo.цi сaN{a pa-
.цянсьKa BЛa.цa бo3нa нa rЦo гo,цитЬсЯ, якщo Maхнo iй нe кo-
pитЬся)>. Biн poзпopялився нa.цiслaTи .цo Гyляй- Пorя кiлькaсoт
гryдiв ПaПrpУ NIЯ BИДaHн,l Мaхrloвцями свoеi га3еTи <,Пyть к
сBoбo.це)>. Ця щoдeннa гaзeTa стaлa гoлoвним pyпopoМ мaхнoв-
цiB, <<oplaнoм peвoлюцiйних пoвстaнцiв Укpaiни (мaxнoвцiв)>,
згoдoМ - <(opгaнoN,{ pевoлюцiйниx ПoBсTaнцiв тa вiйськ iм' бaть-
Ka МaхI{a'>. BиДaвatlи i] дoбpе знaйoмий З peдalсopсЬКoю спpa-
Boю Петpo Apшинoв тa aнapхiсти з lryЛЬтпpoсвiтвiддiлy бpигa-
'ци Maхrra. У.lеpвнi-веpеснi 1919-ro BиIТyсK гaЗеTи пpиПинився'
шlе пoтiм вiднoвився вlкe y xoBTнi-.pуд*'i 1919 poкy, B Пo.цzLTЬ-
IIIoMy' пpoтягoм 1920 poкy, бyлo видaнo лиШIe кiлькa нoмеpiв
гaзети (yсьoгo Bидaнo близькo 50 нoмеpiв).

У свoiй телeгpaмi .цo BЦBK Paдянськoi Poсii KaмeнеB зa-
пpoпolryBaв сКopoTиTи }IaПoЛoBинy BиpOк Mapyсi Hикифopo-
вiй <.зa бoйoвi зaсЛyги>. Bиpoк, зa яKиМ Мapyся бyлa зaсyдxeнa
нa пiвpoкy нa пoзбaвленн'I ПpaB зaймaти вiдпoвiдальнi пoсaди
y paдянсЬких peспyблiкaх. Kpiм Kaменrвa, лoбpi бoЙoвi якoстi
пoвстaнцiв TaKox вИзнaчалo Бюpo yкpaiноькoi пpеси' нaгoлo-
IIIyЮЧи нa мiцнiй.цисцигuliнi мaхнoвцiв Ta i.хнЬoМy <.нeбaxaннi
вiдстyпaти>, нa <.дpyxбi з мiсцeвим нaсеЛенн'll\,f)>.

Пiс.пя змiстoвниx пеpeгoвopiв з Мaxнoм Kaменев виpituив
шaти.цo iнrшoгo <(Пpoблемнoгo кеpiвникa>> -.Дo oTaМaнa Гpигo-
p'€Ba, aлe тoЙ y,(r oстaтoчHo BиpiшиB B|1ITУГ|ИT|4 пpoTи paДян-
сЬKoi BJIaДи i вiдклaв нaмiveнy зyстpiv з BисoKими paДянсьKиМи
пoсa.цoBцяМи нa ст. 3нaM,янKa, щo' мoжЛивo' BpяTyBil,'Io Kaме-
нeBy )KиTTя. fliзнaвшисЬ пpo ПoBстaнн,l Гpигop'евa, Kaменсв
пoвi.цoМJlяв Ленiнy, щo' нa йoгo дyпlкy, <....Мaхнo нe pизиKне
зapaз пiдтpиМyвaти Гpигop'свa,>.

Пц чaс вiзиry BисoKoпoстaвлeних гoстeй дo Гyляй-Пoля
Мaxнo дoмiгся ixньoгo.цoЗBoлy нa poзгopтaння бpигa.ци y ПoB-
нoцiннy.цивiзiю. Biн пеpeкoнaB ix, щo, poзгopгIyвtши нoBy pa-
,цянсьI(y дивiзiю, мo)кнa зartrrити лo apмii вeЛиKy кiлькiсть се-
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лян Ta BДapИTИ нa 6lлиil Дoн - нa Poстoв, a TaKoх сTBopиTи
нoвi oфiuiйнi ruтaтнi пoлiтвiл.цiли' щo .цoПoМoxе бiльrпoвиць-
кiй пpoпaгaндi y мaxнoвсЬKих ЧaсTиFIaх.

Kaменев, кoмфpoнтy Aнтoнoв.oвсiенкo, нapKoМ вiйськoвиx
сПpaB Pa.цянськoi Укpaiни Меxлayк, KoМaн.цyЮчий .{pyгoю
Укpaiнськoю apмieю Cкaчкo .цfuIIи сBoIo згo.цy нa poЗгopTaння
МaxнoBсЬKoi бpигaди y .цивiзiю. Aнтoнoв-oвсiенкo ПepеКoнyBaB
Tpoцькoгo i кoмaндyвaнrш ПiвДенногo фpoнry, Щo зa нoвoi си_
тyaцii бyде ЛегIIIе BBесTи ,цo сКJIaДy МaхнoвсЬKих чaсTи}I нoBиx
пoлiтпpaцiвникiв i KoнTpoЛюBaTи МaхнoBщинy. Caмi пoлiтпpa-
цiвники B TелеГpaМax дo Центpy ПpoхaЛи BиKoнaТи цЮ BиМory
Maхнa, щoб тoдi B TpЬox бpигaдaх Тa ДecЯTИ ПoЛKaх сTBopиTи Пo-
лiтвi/т'цiли, бo пoки Щo Boни IroBepTaЮTЬся з фporrгy З М€lxнoB-
сьKoЮ pезoлюцiеto <<BiЛь}tиx мiсць y ЧaсТинulх нeМal>.

!ибeнкo y свoiх сПoгaдaх BКaзyBaB' щo Aнтoнoв-oвсiенкo
накaзaв йoмy не BTpуraTися B poЗгopTaнн,l МaxнoBськoi.цивiзii,
i вивiв MaхHoBсЬКy бpигaдy з-пiд йoгo безпoсеpeднЬoгo KoМaн-
.цyBaнtrl' Пrpе.цaB бpигaдy, B}Kе Ha Пpaвaх дивiзii, y Пi.цПopя.цIry.
Baнtrl КoМaн'цapMy Cкaчкoвi. Aнтoнoвим-oвсiенкoм бyлo видi-
ленo 5 мiльйoнiв 45 тиcжl pyблiв нa pеopгaнiзaЦiю мaхнoвськoi
бpигaли в .цивiзiю.

У кiнцi кзiтня l9l9-гo мaхнoвcькиЙ фpoнт Д'iлився нa npa-
виЙтaлiвий флaнги (кoмaндиpи Плaтонoв тa Бiлaпr). Пpaвий
флaнг фpoнry вiв нaсryп нa Taгaнpoг' МaЮчи близькo 5 тисяч
бaгнетiв тa шaбeль, 20 кyлeмeтiв, 4 гapмaти Ta Пa}rцepний пo-
тяг <.Cпapтaк'>. Лiвий флaнг вiв нaстyп нa сT. Kщейникoве i
MaB Пoнa.ц 4 тисячi пoвстaнцiв, 10 кyлеметiв , 2 rapмaти. Kiлькa
Tисяч ПoBстaнцiв бyлo poзкидa}Io пo МaХHoBсьКoмy тилy вiд
opiхoвa до Бepдянськa. Усьoгo чисельнiсть МaхнoBсЬKих пoв-
стaнцiв тoДi Дoхo.цилa .цo 16-18 тисяч бiйцiв. Мaхнoвцi yrpи-
МyвzrЛи нaйвa,xливirпy дiлянкy фpoнтy - Пoнa,ц 110 вepст, вiд
Aзoвськoгo мbpя дo ст. Kщeйникoвe. Зa pяд в.цаJIих бoiв Мaх-
нo тa Kypилeнкo бyли BДpyге Пpe.цстaBЛенi Дo нaгopoДlt<ення
opдeнaМи Бoйoвoгo Чеpвoнoгo Пpaпopa.

7 тpaвня 1919 poкy нa Biйськoвiй paдi бyлo пpийнятo pi-
шeн}Ul Ta BиДaнo нaKaз Пpo пеpефopмyвaння бpигa.Ци iм. Мaх-
нa в дивiзiю iм. Мaхнa тa oбpaнo KoМ.циBoм цiсi дивiзii сaмoгo
Мaxнa. Бyлo oбpaнo КoМaндFIий Дещo нoвий скЛa.ц: KoМaн.ци.
paми |,2тaЗ-i бpигaд стaли вiдпoвi,цнo - B. K1pиленкo, B. Бi-
лaш, П. flлaтoнoвl, кoмarЦиpoM yсiсi кiннoти дивiзii - Ф' IIJyсь.

1 Бpигa.цa B. Кщиленкa сKлaДaлacЯ з 3-х пoлкiв: 7 тис. бaгнетiв, 300 цraбeЛъ.
Бpиrалa Бiлarшa _ з 5.ти пoлкiв: 9 тис. бaпtетiв, 2 тиc. шaбeль. Бpигaдa Плaтo-
нoBa _ 3 3-x пoлкiв: 3 тис. бaгнетiв, Pезеpви й тилoвi ЧaсTиIlи дивiзii склaдaли
ше 10-12тис. бiйцiв.

Haчaльникoм штaбу дивiзii стaв oзеpoв, нaчaIIЬниKoМ пoлЬo-
вoгo штaбy - Бypдигa, нaчaлЬниКoм вiддiлy шrтaбy - Бoгo-
слoвоький. Cтвopенo бyлo кoлегiю штaбу y склaдi: бpaтiв Чy-
бенкiв, Б. BеpeтельниKoBa, П. Aprшинoвa, B. Tllapoвськoгo,
I. Чуйкa, o. oльxoвинa, @. Kaпpeнкa, М. Пузaнoвa, o. Михa-
льoвa-Пaвленкa.

3a piпrенняI\{ MaхнoвсЬкoi pади y <.вiльнoмy paйoнЬ Ta TИ-
лax МaхнoBськoi бpигaди бyлo ПpoBe.цe}Io дoбpoвiльнy мобiлi-
зaцiю Дo дивiзii селян 1889-1899 poкiв нapoдxeнrя. Moбiлi-
зaцlя дaлa.знaчнi pезyлЬтaти - 30 тисяч сеrин-дoбpoвoльцiв.
oДнaк вoни бyли пolaнo o.цягненi, збpoi не BистaчaJIo' Tol\,Iy
бiльtшiсть .цoбpoвoльцiв yхе в тpaвнi l919-гo бyлo вiдпyщенo
Дo.цoмy.

Бiлarп тa KypиленKo пpoBеЛи peopгaнiзaцiю свoж дiлянoк'
сTBopюIoчи нoвi пoлlс,l: Пoкpoвсьlсlй, {oнсЬкий, Iнaтiвський.
Maхнoвськa дивiзiя otIИHИJIacЯ в сКJlaднoМy нaпiвлeгaлЬнoМy
сTaнoBищl' зaЛиIIIaЮчисЬ Hе визнa}IoЮ цrнTpa,'IЬниМ КoMa}Iдy-
Baн}UlМ Ta гoЛoBнoю oсoбoю y Чepвoнiй apмii i дpyгoю oсo-
бoю y Pадянськiй Poсii - Львoм Tpoцьким. I-(eй кoмaндний
хaoс oДнoчaснo дoпoМaгaB 1 ЗaBzl)KаB Мaхнoвi. У rciтнi 1919 poкy
бyлo видaнo.цеKpeT пpo сKaсyBaння вибopнoстi кoмсюraдy в
Чеpвoнiй apмii, щo yсюra.ц}IЮBzulo стa}Ioвище всix мaxнoвсЬКих
кoмaндиpiв. 4тpaвня 1919-гo, зa piшeнrrям Tpoцькoгo, fipyгa
Укpaiнськa paДяI{сЬкa apмiя пеpeдaBaIIacЯ Дo скJIaДy Пiв.ценнoгo
фpoнтy PaДянськoi Poсii i oтpиMiUIa ,цвoх КoМaндyBaчtв.

3 щaвня 1919 poкy бiлий гeнеpал IIIrypo зpoбив спpoбy пpo-
pивy фpoшry' аЛе МzlхI{oBськi чaстини сTpиMtUIи бiтих, a7 тpaвня
yхe сaмi пеpейrrши.цo Кoнтpнaстyпy. 10 Tpaвня мaхнoвцi зzlхolIи-
ли сщaтегivнy ст. KщейниKoBе' зaгpoxyючи гoлoB}IиM кoшryнiкa-
цiям бiлиx' Aле vеpез несTaчy нaбoш цей нaстyп зaхJIинyвся...

Глава 1I
AIIAРхIсTи-<IIAБATIBЦI> TA MAхIIOBЦI

(dpуеа noлoвaнa 1 9 18_ 1 9 1 9)

У сеpпнi 1918 poкy, кoли Укpaiнy poзlIIМaтoB},BaJIи внщpilп-
нi сyпеpeuнoстi' a i] землю ToПTaB нiмецький voбiт, Koли селя-
ни, зaбyвшrи пpo стpaх' ДaBaJIИ вiдсiч дoбpe oзбpoснoмy кaйзe-
piвськoмy вiйськy, a всi лiвi пapтii cTaЛvI B нeПpиМиpeнну
опозицito pеxимoвi гeTЬМaнa' aнapхiсти Укpaiни з меToIo кo-
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op.циI{aцii свo€i бopoTЬби пpoTи геTЬМaнaтy сТBopиЛи lнrцraTиB-
нy гpyПy i пoчaли B|,IДaBaTkI пiдпiльнy гaЗrTy <.Haбaт>l.

Aнapхiсти мpiяли цi,'(няти yкpaiнськi Maси нa бopoтьбy пpо-
Tи геTЬМaнцiв тa iнтеpвентiв, мpiяли oчoЛиTи цю бopoтьбy.
tlлeни aнapхiстськoгo пi.цпi,цля Хapкoвa' Kиевa, o.цеси, Kaтe-
pинoсЛaBa, €лисaвeтгpa.ц a зДiЙcнилlц pЯд Trpopистинниx aктiв,
нaМaгaючиcЬ циМ пoлiтичним TrpopoМ пiдtптoвхнщи Maси Дo
pirпyrиx дiй пpoти гнoбитeлiв.

|2-|6 ЛисToПa.цa 1918 poкy y pосiйськoмy мiстi Kрськ, де
тиМчaсoBo пеpeбyвaв ЦerrTp pевoлюЦiйнoi емiгpaцii з гетьMaн-
ськoi Укpaiни, iнiцiaтивнa ГpyПa aнapxiстiв ПpoBеЛa Пеptrry yстa-
.нoBчy кoнфepeнцiю нoвoi aнapxiстськoil opганiзaцii, кoщa пpий-
няЛa нaЗBy - Koнфедеpaцiя aнapхiстськиx opгaнiзaцiй Укpaiни
<.Haбaт'> (з <Haбaтoм> ПoB'яЗaнi бyли пpaктичнo всi aнapхiсти
Укpaiни у I9I8-|921 poкaх). Пepпrими ГpyПaМи <Haбaтy> бyли
aнapхo-Koмyнiстиuнi гpyПи y мiстaх: oлексaндpiвськ, Kиiв' oде-
сa, Koнoтoп, Зepнiв, Kaм'янець-ПoДiльський; синдикалiстськa
гpyпa @лисaBeTгpa.Д,a ; oб, с.цнaння aнapxo. Ko Мyнiстiв Ta с иFIДи -
калiстiв y мiстaх: Хapкiв, Mикoлaiв, Чеpнiгiв' Kaтеpинoслaв,
Kpeменvyк. У лютoму-тpaвнi 1919 poкy грyпи <.HaбaD> BиHиК-
ли в Чеpкaсax, Пoлтaвi, Хеpсoнi, Бобpинцi, Hoвoспaсiвцi, Беp-
ДянсьKy' Мapiyпoлi, Любoтинi, Mиpгopoдi, Хopoлi' KaM'яtlськy,
Hюкньo.цнiIIpoBсЬКy, Cевaстoпoлi, M eлiтoпoлi, Kpoлевцi, Хи -
тoмиpi, Пoкpoвськoмy, Hoвo-ГpиIop'€BсЬKy тa кiлькox селax
Kиiвськoi i Пoлтaвськoi ryбepнiй (yсьoгo близькo 35 гpyп). Цi
гpyПи B цiлoмy нapaхoB}ъaJlИ2-2,5 тисячi членiв тa tlце кiлькa
тисяv нефiксoвaнi,tx пpихильникiв.

Пeprпa кoнфеpенцiя Koнфeдepaцii <Haбaт,> вщбУлacя пi,ц гaс-
ЛoМ <<TprTьoi aнapхiстськoi pевoлюцiЬ>, пiсля якoi щeбa бyлo пе-
peйти дo пoбyДoви aнapxiстськoгo кoмyнiзмy зa дoПoМoгoю Кo-
N{yt{, зaBo.цсЬIсrх кoмiтетiв, <.BiЛьнI,o{ спiЛoК,>. Ha кoнфepeнцii бyлo
ЗaдеKllapoBaнo, Цo... <Укpaiнськa aнapхiстськa pевoлюцiя стaне
пepшoЮ y сеpii свiтoвиx aнapхiстсьlсаx pевoлюЦй'>. Пoчaткoм тa-
кoi pевoлюцii aнapxiсти BBzDK.ulи tпиpotий ПoвсTaнський pщ yкpa-
rнськoгo сеJUIнсTBa ПpoTи геTЬМaнa тa iнтеpвентiв. <Haбaтiвцi'> зa-
ЯBJIЯЛL7 Пpo <(...Bсecвiтню мiсilo yкpaiнськoгo aнapxiзмy> Ta IIpo
йoгo iстopиvнy poЛЬ y з.цйсненнi пеprпoго в свiтi фенoменальнo-
гo eKcПеpиМенry - бyдЬництвa aнapxiстськoгo сyспiльствa' зa-

l ПеpIшa гaзета пiд нaзвolo <.Haбaт'> 'цpyкyBалaся ще в 1914-1916 poкaх у
Же.невi як opгaн y<paiнсЬкoТ гp1тlи aнapхiстiв (pед. PoгДaeв). з 1918 пo 1920 piк
гaзетa <.Haбaт> Дp\.K'tsaЛacЯ як opгaн oднoйменнoi кoнфедеpaцii У 1919 poцi в
Укpaiнi B|4ДaвaлИcЯ такox мiсцевi <нaбaтiвськi> гaзети: <ХаpькoвсKий нaбaт>,
<ЕлисaветгрaДский нaбaо, <.Екaтepинoслaвский нaбaт>, <oдессюtй нaбaт>.
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KтIиK€Iючи aнapхiстЬ нeгaltнo будрaти тaкi aнapхiстськi сyспiльст-
вa в iнrшиx paйoнaх Ущaiни тa в iнпrиx Iкщoнкaх свф.

Koнфедepaцiя <.Haбaт'> бyлa пеplпим i единим aнаpxiстським
oб'с.цнaнням в Укpaiнi i Poсii з чiткими opгaнiзaцiйними фopмa-
ми' .це oб'е.цнaлися piзнi тенii aнapхiзмy' Caмi aнapxiсти вiДзнa-
чzulи' щo <<Haбaт'> сTaB <(...e.цинoю пapтieю З €ДинoЮ гшaтфop-
мoю Ta кepiвним центpoМ)>' пapтiею, щo сTвopюBaJIaсЯНa зaсa.цax
федepaтивнoгo ценщaлiзмy, ма:Ia оpгaнiзацiйну Меpе)ry тa oбo-
в'язKoвiсть виKoнaнн,l pirшeнь. Це бyлo дивнo' бo aнapхiсти зaв-
ЖДи oбстoюBаJIи пpинцип безпapтiйнoстi тa кpиTиKyвzlJIи сTвo-
pеrr}rя бyдь-яIсо< пapтiйнш <(BJlа'цних)> ueнщiв. Aнapxiсти Укpaiни,
FIaвпaКи' ствopI,IJIи тalо.rй цeнщ - Cекpeтapiaт <Haбary>'.цo яКoгo
щiйшли iдeoлoги тa aктивiсти aнapхiзмy, пepeвa>кнo евpeйськo-
гo пoxoД)кeHня, кoщi eмiгpрали B poКи pеaкuii.цo сIIIA.

Мaйбщнi лiдеpи <.Haбaтy> y 1906-1917 poкaх бpatм }дraсTЬ
в .цiяльнoстi Coюзy poсiйсьlс,tх poбiтникiв CШA тa Kaнaди (aнap-
хiстськa opгaнiзaцiя), y лiвoмy пpoфспiлкoвoМy тa aнapxiстськoмy
pщaх ПiвнivнoiAмеpики тa ЗaxiДнoi €вpопи. Лiдеpaми aнapхiз-
мy зi свiтoвими iменaми були opгaнiзaтopи yкpaiнськoгo <<Ha-
бary>: Boлiн, Caмapський, Бapoн, Емiгpaнт, Мpavний' Apшlи-
нoв, Чекеpес, Kaбaсь тa iнrпil.

I Boлiн (Bceвoлo^ц Миxaйпoвин Ейхенбaрl) (l88l_l945) _ щитель зa фa-
хoм, з 1901 poкy _ сoцiал-демoкpaт, з 1905 poкT _ есep. Bтiк iз зaслaння дo
Фpaнцii, де в 19l l poui стaв aнapхiстoм гpyпи A. Kapелiна. B 19l6-мy пpибр дo
CIПA, де стaв спiвpедaктopoм aнapxiстськoi poсiйськoмoвнoi гaзети <.Гoлoс Tpy-
до. B 1917 poцi _ opгaнiзaтop Coloзy aнapхo-сиrцика.lliстськoi пpoпaгarЦи в Пeт-
poгpaДl. Haвеснi 1918 poкy виiхaв дo Укpaши штя пiлпiльнoi poбoти, згoдoм пpa.
цювaв сepед Еt}lаpxiстiв Мoскви тa Bopoнexa. Cекpетap <Haбary> i pедaктop йoгo
вI,tдarrь' фaкгикний лiлep opгaнiзaцii <.Haбaт>. У мaxнoвськiй apмii _ секpеTap
BiЙськoвo.pевoлюцiйнoi pади. B 1920 poцi _ aprшIтoB:lllий ЧK. з l921 poкy меrш-
кав y Hiме.rvинi тa Фpaншii.

CамapcькuЙ,{ааиd (Левкo Koгaн) _ aнapxiст з l9l7 poкy, opгaнiзaтop alrap-
хiстiв Caмapи, нлeн Cекpeтapiary Koнфелеpaцii <Haбaт>.

Eмizpанm (Гoтмaн lсaaк) _ дpyкap' }^{aсниK prBoлюцii 1905 poку, бoйoвик.
Емiгpрaв лo CIIIA, дe стaв aнapхiстoМ, члсtt щдкoлегii гaзoти <(нaбaт)> тa Ceк-
ртapiary Koнфrдеpauii <Haбaт>, у |9|9_|920 poK:lх _ кepiвник мaxнoвськoi
дp}кapнi' нлен кyльтoсвi1вiллiлy мaxнoBсЬKих чaстиtl.

MpaннuЙ Mаpк (KлЬансьlс,rй М.) _ щасник pевoлюuii 1905 poкy, aнapхiст,
y 1910 poцi емiгpрaв лo Фpaнuii, y 1914 Poui пoвеpнрся дo Poсii, де бр зaapеru-
тoвaний тa зaсУрKelrИЙ. Пiclш кaтopги y 1917 poui пpиlхaв в Укpaiнy, де opгaнi
зyвaв pевoлюцiйне бюpo сryдентiв Хapкoвa' редaктop гaзети <Хаpькoвский на-
бaт>. У дpyгiй пoлoвинi 1919 poкy цpaцIoBaв y Cибipy, дe pедaryъaв гaзетy
<Уpшtьский нaбaт,> та ствopив пiдпiльнy цpyпy дJIЯ бopoтьби з Koлчaкoм.
У 1920 poui пoBrpнyвся в Укpaiнy в Cекpетapiaт <Haбary>. 3гoдoм, y l92l poui
бр зaapеruтoвaниЙ тa виcлaниil 3a кoрдoн.

Kабась Iвaн (Tapaсюк I.) _ щaсник pевoлюцii 1905 poкy, aнapxiст, емiгpaнт
в CIПA, vлeн Coюзy poсiйсьюlх poбiтникiв y CШA. B 1917 poui _ кеpiвник
afiapхiстiв Kaтеpинoслaвa i Дoнбaсy, sлен Бюpo aнapxjстiв.(oнецЬкoгo бaсeйнy.
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<Haбaтiвцi> вi.ц сaмoгo пoчaTКy iснyвaння ixньoi opгaнiзaшii
ПoBеЛи бopoтьбу ПpoTи.циKTaTypи бiльtшoвикiв тa rхнЬoгo <(Пo-

лiцiйнo-деp)Kaвнolo сoцiaлiзму"' нaгoЛollIуIoчи нa ToМу' Iцo

pеTBopиЛися B деp)кaBHi мapioнетки.^ 
Пpинuип <(r.цйнoгo aнapxiзмy'>, щo йoгo Bисy}Iyли <нaбaтiв-

цi>' пoJUIгaB y визнaннi aнapxiстськoi кoмуни як oснoви мaй-
бщньoгo сyспiльствa тa безпapтiйниx MaсoBих opгaнiзaцiй, щo
бyдy.o poзбyлo"y"aти aнapхivнe сyспiльствo нa КopисTь кoxнoi
<.вiльнoi oсoби>>. ToЙ' xтo пoдiляв ПoГлЯДи <.Haбaтy>>, Bхo.циB.цo
мiсцевoi гpyпи yкpaiнськoi кoнфедеpaцii. Гpyпa oб' еднща.пaся
y ryбеpнськi федepaцii' кoтpi, в сBoЮ чepry, пi.цпopядкoByBzrли_
ся Cекpетapiaтoвi Koнфeдеpauii, збеpiгaюvи Пpи цЬoМy пoBFIy
сaмoстiйнiсть нa мiсцi'

aнapхrсTсЬKих гpyП.
Яюцo в кiнцi 1918 poкy <<нaбaтiвцi> мafuкe не пoмiчшIи rце

слaбкoгo MaxнoвсЬКoгo pyxy, ПpaгHг{и нaсaМПepе.ц ПeprTягTи
нa свiй бiк мiський пpoлетapiaт УкpaТни i всiх селянсЬKих ПoB-
стaнЦiв' To Bxe З ЛюToгo 1919 poкy вoни зpoбиЛи гoлoвнy сTaB-
кy нa Мaхнa. Чaстинa aнapxiстЬ-<нaбaтЬцiв> пo.цаJIaся.цo Maхнa
<дЛя КуЛЬTypнoi пpaцЬ> Ta ДДЯ тoгo, щoб ПpиBepнyTи Maхнa.цo
чЛe}IсTBa в Koнфедеpaцii <Haбaт>. Лiдеpи aнapхiстiв нaMaгaJIи-
ся нaвiть взяти пiД KoнTpoЛЬ М'lхнoвсЬIо{й pщ. oднoчaснo aнap-
хiстськi лiдepи B yмoBaх зaбopoн Koнфедepaцii тa apеrштiв Тi
aктивiстiв з бoкy бiльtпoвикiв lllyKaли aBTopитeтнoi пiдтpимки
Maxнa. Мaхнo тa Гуляйпiльський з'iз.ц пoвстaнцiв з цЬoгo Пpи-

Ceкpетap ryляйпiльськoгo <Haбary'>, член секpетapiaтy Koнфедеpaцii <Haбат>.
З 1920 пo 1933 piк в paДянських тюpмilх' де i зaгинyв y 1933 poui.

Bo.цy зaКидzUIи ПpoтeсTaМи свoix Boeнниx сoюзникiв, I{aПoЛя-
гaloчи нa тoмy' щoб влaдa .цoзBoЛI,I,IIa aнapхiстaм вести вiльну
aгiтaцiю Ta пpoПaгaнДy.

!o Maхнa пpиiхaв vлен Ceкpетapiатy <.Haбaтy'> Iвaн Tapa-
сюк. Biн сTвopиB у Гyляй-Пoлi гpyпy свoеi opгaнiзaшii, кoтpa
сTaЛa КoнKypeнToМ стapoi Гyляйпiльськoi гpупи aнapхiотiв.
Hезaбapoм Tapaсюк стaB BидaвaTи гaзеTy <Гуrшйпiльський нa-

, бaт'>. Qдgдк Maxнo вiдстoювaв нeзaлеxнiсть свoсi aнapxiстоькoi.
гpyпи тa сBoЮ звepхнiсть, yгpиМyЮчи стopoннiх aнapхiстiв нa
певнiй вИстaнi, }Ie дoПyсКaючи ж Дo кеpiвництвa сеЛЯHсЬKиM
pyxoМ, вiйськoм, мiсцeвими <<Biльними paдaМи)>.

2-6 квiтня 1919 poкy в €лисaветгpaдi вщбyвся з'iзд Koнфе-
деpaцii aнapхiстських opгaнiзaцiй Укpaiни <.HaбaT,>. З'iзд вiд-
знaчиB, щo нaпiвлег€ulЬнe сTaнoвище aнapхiстiв в Paдянськiй
Укpaiнi виKrIиKaнr TиМ, щo бiльпroвики пoKи Щo не нaBa)К}ъa-
лися oфiцiйHo oгoЛoсиTи aнapхiстiв пoзa ЗaKoнoМ' хoчa o.ц.нo-
чaснo <(тихo> зaсToсoByBilJIи pепpесii щoдo ниx. 3'iз.ц постaвив
BиМoгy пеpеД paдяI{сЬКoЮ вЛa.цoЮ пyблiннo BисЛoBиTи свo€
пoлiтичне сTaBJIен}Iя дo opгaнiзaцii <Haбaт>. Bтiм, бiльпroвики
знoBy вiДмoвчалися.

Ha з,iздi <.Haбary> aнapxiсти ЗaЯBИЛИ' щo KaрaJIьнi дii влa-
.ци N,{o)q/TЬ ЗaгнaTи ж y глибoке пiдпiл.гш i змyсити вжиTи a.цe-
KBaтних Дiй y.вiдпoвiдь Ha Tеpop BлaД|l. <.БюpoкpaтизaцiЯ'>,
<(ПpидylllеH FUI низiв'>, <<MеpTBoТнa ueнщaлiзaцiя згopи,>, <.KOHТP-
peвoлюцiйнiсTь'> - TaKИМp| епiтетaми yкpaiнськi aнapxiсти хa-
paКTеpИзyBuUIи бiльrшoвикiв, звеpтaюЧисЬ Пpи цЬoмy дo свoiх
спiльникiв Ta сиМпaTикiв iз гaслoм: <<)(oДних кoмпpoмiсiв iз
Pa.цянськoю влa.цoю!'> Aнapхiстaми бyлo ЗaпpoпoнoBaнo ПIлях
<(Biдтиpaння)> яBoчниМи opгaнiзaцiями (фaбзaвкoмaми' poбiт-
irичими й селянськими спiлкaми, кoМyнaМи) деpжaвниx сTpyK-
Typ BIд нapoдy' з мrToЮ дeцeнтpалiзaцii влади. <HaбaтiвцЬ> зa-
KЛИKaлИ opгaнiзoвyвaти пiдпiлля Ha зaвoдaх Ta y вiйськoвих
ЧaсTинax' iгнopyвaти Чepвoнy apмilо <(яK зaгpoЗy pевoлloцii> i
<(вciЛяKo пiдтpимyвaти пoвсTaHський pщ'>, ЗoKprМa Мaxнoв-
cЬKИt4, a тaкox чaсTиFlи ПapTиЗaнсЬKoгo TиЛy.

Haвrснi 1919 poкy aнapхiсти-<.нaбaтiвцi> poзчapyBaЛися y
свoiй сoцiaльнiй бaзi - poбiтникax тa безpoбiтних мiст Укpai-
ни' сКap)KиЛИcЯlнa oбмexенy кiлькiсть aкгивiстiв y мiстaх. Boни
всe бiльпrе BИЯBIIяJIИ зaцiкaвлeнiсть yкpaiнсьKиМ сeЛoм, яке вiд-
КpиTo бyнтрa.пo пpoTи paдянськoi BЛaДИ. З беpeзня 19l9-гo
aнapхiсти пiшли B селa з Метoю сTBopeння тa€Мних aнapхiст-
сЬIо{х сел,lнсьlс,tх спiлoк. У тpaвнi 1919 poку IUIaнyBaJIoся ПoЧaTи
BI4ДaBaTИ aнapхiстськy гaзeTy ДJTЯ ceЛЯLl yкpaiнськoю Мoвoю
<.CелянсЬкий .цзвiн> (ця гaзeтa тaк i не бyлa видaнa). З метoю
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зaлу{rння МoЛoДi булo ствopенo Кoнфeдеpaцiю мoлoцi;кних
aнapхiстських opгaнiзaцiй Укpaiни <.HaбaT,>, кoщa ншlivyвaлa

6-8 гpуп (paзoй пpиpлизнo 150_180 лroлей) i видaвалa свiй
<.Бюлrтeнь'>.

paxyloчи pЯдoBий сKпaд MilшoBськol apмu.. 
Близiкo сoтнi aнapxiстiв в Укpaiнi HalИBaIIvt сeбе <paДян-

сЬкиМи aнapхiстaми> aбo <<aнapxo-пoзитивiсTaми>. Boни висry-

пaЛи зa aктиBItе спiвpoбiтництвo iз paдянсьKoю ыta.ц.orо i згo-

o.цнaК мapнo.
У тpaвнi 1919 poкy, пi.ц чaс ПoBсю.ц}Iих сeJUIIIсьKI{х a}IТи-

бiльrпoвиЦьlслx вистyпiB тa пoс.иJIe}I}Iя Чepвoнoгo тЕpopy aнap-

xiсти зaзнaли }Ioвих пepеслiдyвaнь з бoкy paдянськoi BлaДи.

iхнi клyби тa opгaнiзaцii бyли зaкpитi бiльшroвикaми в Kиевi,
Хapкoвi, Kлинцях, Любoтинi. B тoй жe vaс y €лисaвeтгpa'Цi тa
oдесi aнapхicти дtялуl цiлкoм Лeгaльнo' легaлЬнo ДpyКyBаJIи сBo1
гaзeTи' вxo,циJIи дo мiсьlоtх pa.ц. B oдеськiЙ paдi <зpaзкш Bесни
1919.гo бyлo 19 aнapxiстiв, a гoлoвoю Coюзy мopякiв o.цеси стaв
вiдoмий aнapхiст _ мaтpoс A. ХелeзняKoB _ )(eлезняк.

pейсЬкш< aнapхrстсЬKих вI4.цaнЬ.
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У липтti 1919-гo зa al{ТиДrpжaвнy aгiтaцiю Ta Зa пцтpимr<y
oгoЛoшенoгo Пoзa зaКoнoм Maxнa Koнфелepauirо aнapxiстських
opгaнiзaцiй УКpaiни <Haбdт> бyлo зaбopoнeнo нa всiй тepитopii
Pa.цянськoi Укpaiни. Kiлькa .цесяткiв aктивiстiв oпиниЛися y
в,яЗtlицi' ГpyПи нa мiсцях пеpейrшли y пiдпi.rшя. <Haбaтiвцi>, не-
вдoвoленi вiйськoвим сoюзoМ Мaхнa з Чеpвoнoю apмieю, спpий.
нЯJIи oсTaToнний poзpив бiльпlовикЬ з Maxнoм яК знaчI{y TaK-
Tичнy пepеMory. Teпep Boни Мoгли peaJIЬI{o poЗpaхoByBaTи нa
пiлщимкy збpoЙнoi сили мaхнoвЦiв.

У липнi-сеpпнi 1919 poКy Дo Maхнa rlpибули ще кiлькa сo-
тень aнapxiстiв, пеpевaxнo <.нaбaтiвцiв>>, нa чoлi з rхнiм лiде.
poм B. Boлiним, кoщий незaбapoм стaв ДpyгoЮ oсoбoю B Мaх-
нoBсЬKoМy pyсi - сeКpетaprм мaхHoвсЬKoi puд" (пеpебрaв нa
цiй пoсaдi Дo сеpe.циI{и фУдrrя 1919 poкy).

fl oпyотивtши aнapхiстiв-<<нaбaтiвцiв> Дo iдеoЛoгiчнoгo кеpiв.
ницTBa МaхнoBсБKиМ pyхoМ' Heстop Maхнo незaбapoм вияЁив
y жнiй oсoбi нe лиrпе людей' I{е здaTних.цo тBopчoгo бyдiвницт-
вa i спiлкyвaнrrя iз сеЛяHсЬKиМи мacaми, але й oпoзиuioнepiв
дo свoеi oсoби' кoтpi нaмaгaЛИcЯ зaBoIIoдiти витвopoм йoгo
)КИTTЯ .- повстaнёькoю apмieю мaxнoвцiв.

Якщo <нaбaтЬцЬ бyли пеpевaхнo нoсiями зrrlщецнoi iдеo-
лoгii суспiльних низiв,зpyсифiковaногo yкpai}IсъKoгo мiстa, тo
Maхнo з йогo oднo.цyмцяMи' xoчa й знаJtи в зaг'ulЬних pисzlх Пpo
iдеi Пpyдoнa, Бaкyнiнa i Kpoпoткiнa' Bсl x бyли цiтьми yкpaiн-
сЬкoгo сTегry' сеЛ'IнсЬIaIми'хЛOПцями тa стIдiiйними бyнтapями.
Boни спoвiдр.Lли не кaбiнeтний 1<единиЙ aнapxiзм,>, a бyнтiвне
сrл'll{сЬке сaмoстiйництBo y BигЛядi aвтoнoмii сeлянськoi гpo-
Мa.ци чи нeза.llеxнoстi ПoBстaнсЬКoгo вiйськa. I]е бyлo свoёpiдне
нoвiтне yкpaiнське KoзaцTBo з Йoг6 aнapхiннoю стиxiею, Ъ po-
MaIITиKoЮ cуlли i ПoTЯгoМ Дo нeoбмexецoi вoлi.

Пoгlyляpнiсть Maхнa B ToМy й1 пoляra,лa, щo вiн, вi'цtо,tнyвlrти
aнapxiстськi yмoвнoстi, сТaB пpoвoдиTи лiнiю нa нeзале>Iсliсть сeлa
вi.ц мiстa, звiдIсl нa сеЛJIн гюстйцo'нaсyBаJIoсЯ вйськo, ПpoДзaгo-
ни тa <(KoМiQap'pI>>, шoб гpaбрaтуI ceЛЯН i кepрaти ними. Махнo
зirптoвхнрся з aнapхiстaми з пpиBoДy poзПoДirry BIIall, якoю вiн
ПoсЦ/пaTися нe бaxaв, з пpиBo.цy opгaнiзaцii apмii, кoщy вiн хoтiв
бaчуrrи вeлиKoю i мiщнoю, з ПpиBoДy мaйбyгrъoi теpшгopii <<aHop-
хii>, зaЙнягoi ПoBсT€ltIсЬIс4м мЕDGIoBсЬKим вiйськoм.

Ужe згoДoм' y сepe.цинi .pyдrr" 19l9.poкy Maxнo пopвaB з
Boлiним i пpaкгиuнo усylryв aнaрxiсTiB-<<нaбaтiвцiв> Bi.ц <(Brли-
кoi пoлiтики)> МaхнoBсЬкoгo pyxy y сфepy I(yЛЬTypнoгo бyдiвни-
цтBa }. MaxнoBоЬKих apмiйських чaсTинilx. З poзпaдoм мaxнoв-
ськoi apмii в сеpeдинi ciчня 1920 poкy <нaбaтiвцi> мaйxe зниKIIи
з'MaхнoBсЬKих вiйськ i з <.вiльнoгo paйoнy>>. B лютoмy 1920 poкy



Ha сBoiй кoнфepeнцii <нaбaтiвцЬ BизH€uIи Hестopa $aхнa не-

<<.ЦИKгilToPD> i <<CoMo.ЦePxщп>. Caм Maхнo, BoчeBи.цЬ' BBa)(aB, щo

вiн i лиrпе вiн е единo пpaBилЬIIиМ TлyN{aЧем aнapхiзмy i iщy-
гим Бaкyrriним>>. 3вiдси - зневaiииBo-KpиTиtlнe стaвлення Мax-

нa.цo aнapхiстiв y Poсii, як, зpeштoю' i дo <нaбaтiвцiв>.

Мaхнo бр сeлянсьKиМ BoхдeМ' ПpиpoдIlим кеpМaниtlrМ'

кoщий yмiв i не бoявcя виKopистaTи BлaДy i <peвoлюцiйне>

''u.^-o"iuo 
Зapа'ци збepeження свoеi apмii i poзcщiляти буль-

яKoгo сBoгo пoBсTaнця aбo кoмaндИpaЗa невиKoнaн}UI нaKaЗy'

.цeЗеpтиpстBo, бoягyзтвo, <<бyзy>>, гpaбyнки чи пoгpoми. Иoгo

пpaBoм бyлa нeoбмexенa вoля лlдepa мaс i yпloвнa спpaBr.цJIи-

вiсть. Caмe вiдчyггя <(нroбMexrнoi вoлi> i бpaкyвaлo--aнapхiс-

тaм, кoщi lopcыlиcя мh< paДикшtьним Бaк1тriним i бiльrш пo-

мipкoвaним Kpoпoткiним.
Aнapхiзм дЛя МzlхtloBцЬ бр iнсщyмeнToм pyйнрaння стapoi,

прпйoi нaсщiзь iмперькoi Poсii тa <чеpвoнoгo Baвилoнa'>. Mах-

нo не писaB Tеopeтич}il,D(.цoслi.Щкень i oсoбrивo }Iе зaМисЛIoBaвся

пpo мaйбщне, йoмy BzDKтIиBo бyлo зaхисгиTи сBoгo зеN{JIяКa -

фaiнськЬгo ceЛЯНИ:нa сьoгoднi, зilхисTиTи нapoД, кoщий йoмy

пoЪipив, вiд poзсщiлiв, гpaбyнкЬ' зЦ/IцaнЬ, oбмrxень'.. .
йa*нo бyв не стiльки Пpe.цсTaвHиKoМ якoгoсь пoлiтичнoгo

нaпpяMKy' .*i,u*" пpaпopoй цiлoгo KJIaсу' ПpaПopoМ епoxи з i]

кpиBaвиМ сМrpчеM, з i] пoтягoм дo i.п,eшlУ, BoЛюнтapизМoм' lз

йpoдo", кoщий бopсaвся мix piзними пoлiтичними пpoйДи-

свiтaми i нiде нe знaxo.ц,иB сoбi мiсця.

Глава 12
IIOBсTAIIня OTAMAIIA гPигoP' eBA

(8_12 mpавня 1919)

IItе y Iоiтнi 1919 poщy TpoIьlсaй poзpoбив гlllaн вйськoвoгo
пoхory i оyp>*yaзнy €вporry з Метoю <<poзBиTKy свiтoвoi pеBoЛю-

цiio. йoмy.jдaЬлoЬя, щo фpoo нa Пiвднi Poсii стaбiлiзрaвся i
незaбaрй бyдe зaхoгше* no"чi.[oн, poзгpoшreнa.I{oбрвоrь-

.ra apмiя... <.Bтечa,> фpaнцyзьIсlx вiйсък з oДеси спoн1калa йoгo
вipити y llIBI{ДКy пepeмory нaД свiтoвим кaпiтаltoм. B Угopщинi y
1919.мy вiдбyвалaся сoцiалiстlтчнa pевoлюцiя, i тaмтеЩнi кovщri-
сти пoщeбршtи нeгaйнoiдoПoмoги вiд бiльrшoвикЬ. Лeнiн i Tpo-
цью.rй BBЕDK.Iли' щo яКЦo рвorпоцiя змiцнiс в Угopщинi, тo нa-
стaне vеpгa Чеxii, Пoльщi, Py.lryrrii тa <<МapКсисTсЬкoi> Hiмеччини.

Пеpшlим вiйськoвим еIIIеЛoнoМ нa УгopЩиrrУ бyлo виpirшенo
IIaпpaBиTи 6-тyдивiзilo Tprтьoi Укpaiнськoi paдянськoi apмii, якy
oчoлювaB пoпyляpний i вeзyrий ПoЛKoBoдeцЬ - виЗBoлиTеЛЬ
o.цеси, Mикoлaсвa, Хеpсoнa oTaМaн Гpигop'свl. 6-тa paдянськa
дивiзiя нa тoй яac булa вiДмiннo oзбpoенa, малa 700 кyлeмeтЬ,
52 rapмaти, 6 пaнцеpниx пoтягiв i нapaхoвршt a 22 тиcячi сoЛДa-
тiв. Цi сoЛ.цaTи BХr ПpoTягoм Двo* тиxнiв вiдпoчивa,rи в piдниx
мiсцях нa €лисaвeтгpадщинi Пеpе.ц ПoxoДoм дo €вpoпи.

Але oтaмaн Гpигop,ев нe KBaПиBся tlти нa Бyдaпeшт. Усi
Bимoги Tpoцькoгo пoчaTи пoсyBaтися <(B захi.цнoМy }IaпpЯМКy,>
бyли пpoiгнopoвaнi oTaМaнoМ, i гpигop,евЦi пpoдoвщвaЛИ cИ-
дlти пo pЦних хaTaх l oчlКyBaTи...

I paптoм, нavе гpiм сepeд яснoгo нeбa, - <.УнiвepсaJl> oTa-
мaнa Гpигop'евa, пеpeдaний телегpaфoм i з дoпoМoгoю листi-
вoк 8 тpaвrrя 1919 poкy:

<Hapoле.1кpaiнський! Бepи владy в свoi p1rс,r. Хaй не бyДе
ДиIоaTypи нi oкpемoi oсoби, нi пapтii. Хaй живe диктaTypa пpa-
цIoючoгo людy, хaй )ffByгЬ мoзoлявi pyKи сeшIнинa тa poбiтни-
кa' Гeть пoлiтичних спекyltянтiв! Геть нaсилЬствo спpaвa' гeтЬ
нaсиJIЬсTBo злiвa! Хaй хиBе BЛaдa нapoДy Укpaiни! Пoлiтичнi
сПеКyJIянти oбмaнyли тeбе й xиTpиМи зaхo.цaми виКopистoвyвa-
Ли TBoЮ дoвipливiсть: зaмiсть землi тa вoлi тoбi нaсилЬницЬKи
нaв'язyють Кoмytly' надзви.raйкy й кoмiсapiв iз мoскoвськoi ..oб-

xopКи'' i тoi зeмлi, дe poзiп'яли Хpистa... Boни зi збpoсю в py-
кaх зaбиpaють твiй хлiб, pеквiзyюTЬ тBoю хУДoбy i зaпeвrrяють
тебе, щo Bсе це нa KopисTЬ нapo.(p>.

Дытi - бiльпrе.'. Гpигop'rв в <.Унiвеpсалi> вiццaс нaкaз yсiм
свoiм o.цнo.цyMцяМ: <.B тpи днi мoбiлiзyйте всiх тиx' хтo з.цaтний

| Гpuzopbв (Cеpвепrик) Hevunip oлeкcaнОpoвuv (1885-1919) _ меIIIKaнець
oлeксarшpii, кoлиurнй акЦизний чиttoвtlик' rптaбс-капiтан стapoi apмii, yкpа-
tнський eсep' слy,KиB y вiйськах IJ'eнральнoi Paди, гетьмaнa - пoлкoвник apмii
Укpаlнськoi леpхaви. Як oтaмaн Хеpсoнщини пiдняв сеJIянсЬке пoBстaння пpo-
ти гетЬМaнa CкopoпадськoгO i пЙтpимaв пoстaння.(иpeктopii УHP, стaв кoмaн-
.ц}tloчим Хepсoнськoю дивiзiею apмii.{иpектopii. З лютoгo 1919 poкy пеpейruoв
нa бiк Чepвoнoi apмii' бр пpизнavений кoмбpигoм, a пoтiм i кoмдивoм Чеpвo-
нoi apмii Укpaiнськoгo фpoнтy. Пepевaхнo вoювaв пpoти бiлoгвapдiйцiв, гpецЬ-
ю,rх тa фpaнuyзьких вiйськ нa Пiвдli Укparни, в Пpиvopнoмop'i, злoбрtши лля
paдянськoi влaди Микoлaeв, Хещoн, oдесy. (Пpo Гpигop'свa див. y lсIизi: Caв-
ченкo B. Aвaнтюpистьr Гpa;цaнскoй вoйньt. М.: ACT; Хapькoв: Фoлиo, 2000).
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Boлoдiти збpoeю, й негaйнo зaхoгшюйтe всi стaнцii за:liзниць:
нa кoxнiй сTaBте свoiх кoмiсapiв. Koxнa BoлoсTЬ' Koxне селo._
фopмyйте зaГoни Й iдiть y сBo€ пoвiтове мiстo; вiд кoжнoгo
пoвiтoвoгo мiстa з BalIIиx зaгoнiв дo 400 чoлoвiк Kpaщиx бiйцiв
пoцlлiть нa Kиiв i пo 200 - нa Хapкiц' Koли е збpoя - зi збpo-
сю; неМa збpoi - пorплiть з BиlIaMи... Bсе oстaнне я зpoблю
сaм. Heгaйнo opгaнiзoвyЙге влaдy нapo.цнy. B кoxнoмy сeлi
вибеpiть сeлянсЬКy paДy, B кoхнiй вoлoстi - вoлoснy' B кox-
нoмy пoвiтi - пoвiтoву... B paдy МaюTЬ пpaвo бщи oбpaними
Пpе.цстaBники всix пapтiй, якi стoять нa paдянськiй гшaфopмi
(...) мoщпь BхoдиTи Пpe.цсTaвниrи всiх нaцioнальнoстей пpo-
пopцйнo.lxнiй кiлькoстi нa Bкpaiнi, себтo: шrя yкpaiнцiв y paДi -
80vo, для евpeiв - 5% i.цля iнlших нaцioнальнoстей - I5%. Зa
TaKoгo poзпoдiлy мiсця не бyДe зaсилля нi пapтii, нi нaцii,>. oУpяд
aBaHтюpистa Paкoвськoгo i йoгo стaвленикiв ПpoсиМo йти o.ц
нaс i нё Нac:ишIУBaTИ Boлю нapoдrтy. Bсеyкpaiнський з'iЪд paд
.цaсть нaМ ypяд, яKoMy ми пiд.ltяхемo i святo BиKoHaсМo BoлЮ
йoгo>>, - гoвopиЛoся в <.Унiвepсaлi>.

<.Унiвеpсал,> Пpoгoлol I ryвaв свoбoду'цpyКy, сoвicтi, зiбpaння,
спiлoк, стpaЙкЬ, ДyIvIIoI, oселi, пepeкoнaHЬ, нeДoTopKaннiсть oсo-
би. Bсiлякi вбивствa бeз сyдy, Мapo.цepсTвa, бeзvинствa' пoгpo-
ми, pеIсiзицii пoвиннi бyли пpиiтинятvIcЯНaмiсцi <(силoю збpoi>.

Гpигop'eвbький <.УнiвеpсаJI)> B Укpaiнi мaв eфекг бoмби, щo
вибщнyлa, бyв смiливиМ тa HeсПoДiвaним BиKJIикoM кoмyнiс-
тиЧHoМy peжимoвi. oтaмaн poзpaхoByвaв' щo нa йoгo бiк пеpе-
йдyгь нe лиIIIe пoBсTaнцi oтaмaнiв Зeленoгo, Aнгeлa,.Boлинця,
Зaбoлoтнoгo тa iнших, але й чaстини тpЬox yкpaiнських PaДян-
ськиx apмiй' щo сKJIa.цЕUIися з кoЛиIllнix yкpaiнсьКих пoBстaн-
цiв: ГpyдницьKoгo' Гpеб'янlс,t, БоxeнKa, Il{opсa тa iн. oсoбли-
вi нaдii пoKпaдaлиcя нa Hестopa Maхнa, з яKиМ y Гpигop'eвa
були тiснi КoнTaКTи.

II{e y квiтнi 19l9-гo Maхнo oTpимaB вiд Гpигop,eвa гpoшi тa
збpoю. <.БaтьKo'> B сBoю vеpry нaдiслaB oтaMaнoBi 200 кiннoт-
никiв-мaхнoвцiв для oблoги o.цeси, якi, oднaк, нr пoЛaднaJlи з
<(КpyTим> oTaМaHoМ: дBo€ 3 ниx бyли. poзстpiлянi, irтпri BтeKJIи
нaзa.ц .цo Мaхнa. Нa 27lоiтня 1919 boкy Maхнo й Гpигop'ев
Пpиз}IaЧили тaемЕIo вiд paдянськoi влaди зy,стpiч свoii пpед-
стaвникiв нa <.нейтpальнiй тepитopii> y Kaтеpинoслaвi.цJUI poз-
гйду пoЛiiй.lнoi сиryaцii в Укpaiнi.

Biд Maxнa.Цo Kaтеpинoслaвa нa зyстpiv пoжaли Гopeв (.шен
МaxнoBсЬKo1g lrцnfiy), Beтеpoв (aнapxiст), Koваль (гoлoвa Гy-
ляйпiльськoi paди), вiд Гpигop,eвa _ ЧepeпalloB тa Cepафимo-
вич. oднaк бiльrшoвицький кepiвник Kaтepинoслaвa Aвepiн зa
дoнoсoм Гopeвa зaaprшITyBaB МaxнoвсьKих тa гpигop,eвcЬких
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I IoОoвcьrcuЙ BoлoЙuмup Гpuaopoвuн (1880_1949) 
- кoлиruнiй лiлep бi,ъlшo-

викiв oле-сЩ_нлен пapтii i tяoз !oкy. B l9l9poui,_ гoлoвa Bицoi вiйськoвoi
lнспекrul УсPP.3аmoнcькuЙ Baлoduмup Пеmpoвuu _ в l9l9 рЦi нapкoм oсвiти
бйьrшoвицькoгo ypялy УCiP, член PBP Укpiiнськoгo фp"ф
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нi кypсaнTи (5 тис. бiйцiв), яKиM ми зoбoв'язaнi poзгpoМoм
Гpигop'евa тa 3елeнoгo'>.

CтaнoвиЩе в Укpaiнськiй Чepвoнiй apмii нa пoчaтКy TpaB}UI
l 9 l 9- гo oб'скгивнo зM€rЛ ЬoвyЮTЬ зведеH Hя pa.tlЯ HсЬKиx пoлiтop-
гaнiв: y Дoнбaсi - <<...пoBнa демopа-пiзaцiя вiйськoвих i тилoвих
чaсTиIl))' <(злiсrla aгiтaцiя>, <<сЛoBo ..КoМyнiсТ'' ПеpeтвopиЛoся B
лaйкy>; IJeнщaльнa Укpaiнa - <.Coлдaти Бoгyнськoгo пoлКy зpи-
BaЮTЬ зipки, Kaху{и' щo Boни ..)КидiBсЬKi,,)>, <<...B Бiлiй I{еpIоi
чaсTиFlи чин'ITЬ HaсиJIЬсTвo Ha'ц нaсеЛeннjlМ>' <(...B Чигиpинi кo-
МендaнT }raJIaIIIToByс сoлДaтiв ПpoTи BиKoнКoМy)>; <,...в 2-it дивi-
зii бaгaтo TeМнoгo еЛеМlнTy>' <....в 6-му ПoЛКy бaгaтo чepBoнoap.
мiйцiв l{oсяTЬ vopнi бaнти, пiдтpим1тoть Мaхнa Й aнapхiстiв, y
пoлKy вiдсyгня ДиcЦиплiнa>; в 1-й дивiзii l-i УкpaiноькoТ apмii
фiксщалися aнтисемiтизм тa aгiтaцiя ПpoTи <(МoсКaЛiB>. Koмен-
дaнт Bеликoгo Toкмaкa вивiсив гaслo <.Бий xидiв. хaй живе бa-
тькo Мaxнo!,>

ll щaвня 1919 poкy гpигop'свцi пiдiйrпли дo Kaтеpинoслa.
вa' ,цl .ц.o них пpие.цнaBcя pадянський гapнiзoн Bеpxньoднiп-
poBсЬКa - BеЛиKoгo пepедмiстя Kaтеpинoслaвa. У Kaтepинo-
слaвi пoчалaся пaнiкa, всi пapтiйнi й paдянськi yсTaнoBи негaйнo
eBaKyювzlлися. Haсryпнoгo .цнJr в Kaтеpинoслaвi пoвстaв Чop-
нoмopський paдянський пoлк' пpибулий пеpeд тим з Mикoлa-
евa. Coлдaти ПoлI(y зaxoПили стpaтeгivнi ПyHKTи мiстa, poзгpo-
мили ЧK i тюpмy. Пpизнaнeний пoвста.lIими KoMrH,цaнт мiстa
Poзaнoв нaКaЗaB Чaстинaм' вipним бiльrпoвикaМ, сIсllaсти збpotо,
o.ц}Iaк цi чaстини тa iх кepiвницTвo Bxе BTеКJIи.

З тюpми Kaтеpинoсл aвa бу ли звiльненi <. Cтapи к> - Мaксютa l
i мaтpoс opлoв, кoтpi ствopили ruтaб пoBсTaнrш i o.roлили йoгo,
ytpиMyЮчи мiстo пpoтягoм тpьox днiв.

16 щaвня 1919 poкy.цo oлeксarЦpiвськa лpи6ули euleлoни З
чepBoнoapMiЙlцями, спpяМoвaними нa бopoтьбy пpoти гpигop,ев-
цiв. Aле, oзнaйoмивпrись з <,УнiвepсЕLToМ>' Boни не пolхали нa
гpигop'евський фpoнт, a ыIaIIIТyвzrЛи нa BoКзzuli aнтибiльtпoви-
цький мiтинг, poззбpoши ЧK, випyстили всiх зaapе[IтoBaFIих 3
TюprM. Тe x сaме BчиниB oДин з пoлкiв Пеpuroi Укpaiнськoi pa-
дянськoi apмii, нaпpaшeний ПpoTи Гpигop'евa. Ha свoемy rшля-
ху в Беpлlтvевi, Koзятинi, Фaстовi вiн гpoмив ЧK i в'язницi, сoл-
ДaTи пoлКy ПoГpo)сyвaли пoвrpнyги нa Kиiв i poзiгнaти влaДy.

1 Mокcюmа Олекcанdp (псевдoнiми..Дщo, uCтapик>) _ aнapxiстз l905 poкy'
кaтopхIrик' у{aсник Xoвтневoгo пepеBopoTy' KoМa}Циp чopнoМopсЬкoгo зaгo-
ну, щo &tхиu{aв Kатеpинoслaв вiд iнтеpвeнтiв у l9l8 poцi. У квiтнi 1919 poкy
пpибр дo Kaтepинoслaвa 3 мaТpoсoМ Aнтoнoвa-oвсirнкa для фopмрaння кiн-
нoгo зaгoнy, oднaк зaгiн бр poззбpoений, а Максютa зaapештoвaниЙ. 15 тpaвня'
вбитий vеpвoнoаpмiйrими загoнy Паpхoменка.

У пpиvopнoМopсЬKих мiстax Tex ЗaПaнyBаJIa rraПpy)l(eнa aT-
мoсфepa. B oдесi пiд гaолoМ oPa,ци без кoмyнiстiвl'> нaмaгaлися
зaxoПиTи влaдy БiлopyсЬKa paдя}Iськa бpигaдa, Зaгiн Kaзaкoвa
Ta MaTpoсЬкий пoлк aнapxiстa Cтapoдyбa. fulе цi виступи були
pозбитi B ЗapoдКy.

Iнaюше сKJ|aДuI|4с,ЯсПpaBи в Mикoлaевi тa ovaковi, де 16 rpaв-
ня 1919-гo пoвстzUIи мaщoський нaпiвекiпax тa мiсцевий гap-
нiзoн (yсьoго 5 тисяч людей). Ha чoлi ПoвсTaння бyли мaщoси
oвгpaфoв (лiвий есеp) тa Пpoскренкo. IJе пoвстaннJ{ Мo)tнa
пopiвнювaти з KpoнtпTa.цTсЬКиМ пoBсTaнн'lМ l92l poкy. Cпo-
чaTКy Мaтpoси BисryПиЛи пpoти Гpигop,евa i нaвiть билися з
ниM нa пi,цсTyПax.цo Микoлaсвa. Але нoзaбapoМ Boни пoBеpнy-
ли бaгнeти: зaapеЦIтyBaли пpе.цсTaвникiв мiсцевoi paдянськoi
BЛaДИ, poзгpoМиJlи ЧK, вбивпrи fi гoлoвy, BсTaнoвиЛи BJIaду МaT-
poсЬкoгo prBKoмy' який впyстиB.цo MiсTa гpигop,евоькi зaгoни.
Пoвстшli Bстигли BИДaTИ кiлькa нoмepiв гaзеTи <.CвoбoДнoe слoвo
кpaснoгo МopяKa)>' в якiЙ BИKЛaДaЛИ свoi iдейнi ПoгЛяди' близь-
кi.цo гpигop, €всЬких.

У сyсiдньoмy гyбepнсЬКoмy Хepсoнi в сеpeДинi TpaBHя
1919 poкy пpoхo,циB з'iзД мiсцевиx пoвiтoвих paД. З'iзД пoстa-
нoBиB пepеoбpaти BиKoнKoМ i yсyнщи кoмщiстiв вiд влaди.
Hoвooбpaний викoнкoм сKЛaДaBся пеpeвaxнo з yкpaiнських тa
poсiЙських.лiвиx есеpiв, кoтpi BПyсTиJIи гpигop'евцiв Дo мiстa.
З 16 пo 28тpaвня мiстo пеpебyBaлo B pyкaх пpезиДii з'iздy paд
тa Kpимськoгo пoлКy' шo пiд1pц1'aaв пoBсTaHtUl. Бiльrшoвики
з вipними iм зaгoнaми ЗаuIИ|]IиIЛvI Хеpсoн Ta }IaBKoЛиlIIнi селa.

Пo.цальrпa ДoлJI пoBсTaння Гpигop'rвa вёликoю мipoю зaлe-
xалa вiд пoзицii Мaхнa. Гpигop'св дуЖе poзpaxoByBaв нa пiд-
TpиМKy <.бaтьКa'> i нaДiслaв йoму 10 TpaBнJr 19l9-гo телегpaмy зi
сДoBaМи: <<Biд комiсapiв, нaдзвlтчaЙoк нe бyлo lоrтrя... Moi вiй-
сЬKa не BиTpиMaJIи i пoчали caмiбити нaдзвичaйки i гнaтЙ кoмi-
сapiв.'. I oсь я, oTaМaн ПoЗa зaкoнoМ' xенy tx зa мexi Укpaiни...
Чи не пopa Baм, ..бaTЬКy'' Maхнo, сКaзaTи свoс вaгoМе сЛoвo Тим,
xтo зaмiсть вoлi нapoдy пpoвoдитЬ ДиКгaтypy oкpeмoi пapтii?>
Мaхнo не вiдпoвiв нa цe зBеpнeHНЯ' aЛe сKopo oTpиМaв нoвy Тe-
леГpaMy: <Бaтькy! Ilo ти Д'IBИLJIIЯ нa кoмyнiстiв? Бий жl>

Pa.цянськe кеpiвництвo вxе з 9тpaBн,I l9l9poкy Пoчинa€
виМaгaTи вiд Мaxнa BИlHaЧvIТИcяiзaявити Пpo сBor HегaтиBне
сTaвJIeнI{я дo Гpигop'eвa. ПiдтpимKa пoBстaнHя з бoкy Мaхнa
зaгpo)(yвaJla влa.цi кoмyнiстiв в Укpaiнi кaтaсщoфoю.

Kaмeнев нaвiть нaПpaBиB yЛЬТиMaryМ y Гyшй-ПoЛе З BиМo-
гoю.цo Мaхнa нeгaйнo видaTи вiдoзву Пpoти гpигop'евцiв i пo-
вiдoмити.цислoкaцiю свoiх чaстин. Зa нeвикoнaннJl цiсi вимo-
ги Мaхнoвi зaгpo>кyвалo oгoлolrleння пoзa зaКoнoМ. o.цнaк
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<(бaTЬКo)> З^ЯBИB1Щo не BipиTь <(чеpBoнiй Пpoпaгaндi> i xoче оaм
poзiбpaтися в сщi вистyпy Гpигop'евa i лиrue пiс.lIя цьoгo зpo-
бить пoлiтичнy зiUIBy.

10 тpaвня вiд Мaхнa дo Гpигop'eвa бyлa }taПpaBJlrнa.цеЛeгa-
цiя для з'ясyвaння пoзицiй ПoBсTzlJIиx. {eлeгaцiю мaхнoвцiв
oчoЛЮBaB o. Чyбенкo. Мeтoю МaхнoBсЬKиx пpедстaвникiв бyлo
TaKox ПepеKoнaTи Гpигop'eвa <(не пpoлиBaти бpaтню КpoB>> i
зaкiнчити миpoМ. Дeлегaцiя Чyбенкa пoбaчилa y Bepхoвцевo1
мy, Kaйдaкaх, Чеvелiвцi нaслiдки свpeйських пoгpoмiв.

Антoнoв-oвсiенкo, HrзвiDKaЮчи нa пpoтrсTи Авepiнa, нaкa-
зaв вiдпyстиTи зaTpиМaHиx y Kaтеpинoслaвi мaхнoвцiв i нaвiть
Дaти iм aвтoмoбfuш, а,rе.цoжaти дo штабy Гpигop'евa iм не в.цa-
лoся чrpeз бoi тa зyпинки в П'ятиxaTКaх' де Boни пoбaчlии нa-
слiдки rвpейськoгo пoгpoмy й пovyли poзпoвiдi мiсцeвиx xите-
лiв пpo це. Мaхнo тaкox.цiзнaвся, щo B сyгичцi з гpигop'свцями
пiд чao oлисаBrTгpa.цсЬкoгo пoгpoмy зaги}IyЛи 12 aнapхiстiв, У To-
му нислi Мapк Злoй _ бpaт чЛенa цK PKП(б) Г. 3iнoв'евa.

B Mapiyпoлi, дe пеpебрaв Maкlo, негaйнo булo скликaно з'.t.зД
мaxнoвсЬIс,ш кoмaндиpiв. Ha ньoмy бyлo вислoв.пенo Tpи ToчKи
Зopy нa пpoблемy: rlpИ|vIи|ppItИ Гpигop,евa з бiльшroвикамИ, Bу!cTу-
IIиTи З oсyдoм фIтop'свa, пi,Irгpимaшr Гpигop'свa i вikIcгу'IxrrИ пpoгI,t
бiльtшoвикiв. Haнrrпaбy Якiв oзеpoв зaКJIиKаB,цo poзpиBy м:lx}Ioв-
цЬ з Чepвoнoю apмieю i.цo пpисднaшrя.цo IIoBстzlлиx, якi.ввФкa-
Ли oтaМaнa <(сПpaв)GliМ сeJUIнсЬKиМ вoхДeм)>. BiЁ пiдцaв сyмнЬy
yraсTЬ пoвстaнцЬ y зниЩeннi еврЙськoгo нaсeлel{н'l.

Biкгop Бiлaш зaTaBpyBaB пoBсTzlJIoгo oтaМaнa яК зpaдниКa
тa <.пoсoбниKa кoнЩpеBoлюцii,>, BKaзaBЦ]и' щo ним Kеpyr xToсЬ
з oToчeнtrl гeнrpilIa fleнiкiнa.

Мaхнo зaстepiг, щo щr нr чaс дляв1Йни ПpoTи бiльпroвикiв,
ПoзaяK щебa тpимaти фpoнт пpoти бiлих, щo пoBсTaн}IяМ Мo-
xyгЬ сKopиcтaтЙcя бiлi. Boднoчaс Махнo ЗaЯBИB' Iцo неМo)IgIи-
вo бiльtпе теpпiти ЧK тa бюpoкpaтiв. Бyлo виpitшенo нe вTpy{a-
TI4cЯ B кoнфлiкт <.Гpигop'eв-бiльпroвики>' a сКopистaтися
безЛ2ЦцяМ Для poзгopTaння бpигaди в дивiзiю i пеpеyклaдeння
.цoгoBopy з бiльrшoвикaми з МетoЮ oTpиМaн}Iя вiд ниx згo.ци нa
aвтoнoмiю paйoнy' Мaxнo oсoбистo пpизI{aчиB сKJIa.ц pе.цКoле-
гii, якa мaлa пiдгoryвaти вiдозвy пpoTи oTaМaнa.

12 тpaвня 1919 poкy Чyбенкo пoBepнyBся .цo Мaхнa i y свoе-
мy звiтi BиЗнaB' Щo пoBстaн}UI Ma€ oб'сктивнi r1pI4ЧуII1И еКoнo-
мiчнoгo й пoлiтlrчнoгo xapaкТepy' ;lле Bo.цнoчaс фopмa ПoBсfaння
i, гoлoвнe, евpейськi Пoгpoми бyли poзцiнeнi як яBиЩe pеaК.
цiйнe.

Мaхнo телегpaфyвaв Kaменевy' щo <(з.ulишIa€ться вipним
peвoлюцii, uшe нe iнститщaм нaсиJIЬсTBa в oсoбi кoмiсapiв тa
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нa.цзвичaйoK' щo чи}IятЬ сBaвoЛЮ нa.ц нaсеЛeнн'lM}>, 1яK aHap-

хiст не бyде пщтpиМ}ъaTи зaxoПлеl{tш BЛa.ци Гpигop'свим i бyДе

тpимaти фpoнт пpoти бших. Toдi x Мaхнo нa.цiслaв TrЛегpaми

М9жлaукy i дo BУЦBK Пpo Te' щo гoTyеTЬся ПpoBoKaцUI ПpoTи

пoвстaнцiв з .цoпoМoтoЮ Aвеpiнa'
Maхнoвський штaб видaB ПpoКllaмaцilo <.Хтo тaкий Гpигo_

p, r,вu, y якiй. oтaмaн бр нaзвaний u9p9l-o-y, p."91.Чl] f:olЗll
вoлюцioнеpсiм, aнтисeмiтoм, aле B ToЙ xе чaс Taм MIсTиBся Зa-
кЛиK. iгнopyвaти .<<cyпеpеvкy Гpигop'евa з бiльшroвиKaМи зa
пOлiтиvнy йaдy'. B ilpoюlaмaцii вкaзра,тися i пеpшroпpИЧ|||Il.
ПoBсTaння, гoлoвнi з Дих - aнTисеЛяtlськa пoлiтикa бiльtlтoви-
кiв тa. мoнoпoлiзaцiя деpxaвнoi влaДи бiльtшoBиКaми.

oпpилюДцивlllи сBoю пpoютaмaцiю, Maxнo нaДiслaв BиKpи-
BaлЬнy TеЛeгpaМy сal,{oмУ Гpигop,свy, в нiй вiн нaЗBaB oTaМaнa
KoltTppеBoЛюЦioнеpoм. Мaхнo ТaКo)K сaнкuioнyвaв ЛoяBy tIи]-
ки pЬзгpoмHих-щo.цo Гpигоp,свa.стaтеЙ'в гaзетi <П1ть к свoбo.

деu, opiaнiЗyBaв y Гyляй-Пoлi aнapхiстськy кoнфеpенцiЮ, Ha
якiй Гpигop,eв бр зaсy.Цxeний яK KoнTppеBoЛюцloнep.

Мiсr\eвi paдянс.ькi кеpiвники aKTиBtIo poЗПoBсЮ.Д)кУBaЛИ
чyгKи' lIIo Мaхнoвцi йдyгь нaдoПoмory гpигop'евцям нa oлек_

"iндpiu"u*'pЬoМa 
ЗaгoнaMи. Чеpвoнoapмiйським vaстинaм бyлo

нaкaЪaнo гoTyBaTися дo oбоpoни мiстa i зниЩення мoстiв неpез

[нiпpb. Зa poзпopяшкr}I}tяМ з oлексaндpiвськa бyлo пepеpвaнo
телефaфний i телeфoнний зв'язoк з Гyляй-Пoлем. .{iзнaвrшись
пpo шi дjj мiсцевoi BЛaДИ, Мaхнo BиМaГaв зaxoдiв Пo пpИПиHеH-
нЪ пpo"oкaцiй, ствepдxyюvи, Цo нa oлексarЦpiвськ не бyлo
спp"йовa"o ;<o.цнoi йaxнoвськoi чaстини. Пoвтopилaся iстоpiя
з пaнiкoю в беpезнi 1919poкy з пpиBoДy мiфivнoгo зaKoЛoTy
Мaxнa,.i нoвi чyгк't poзПoBcЮДКyBaB yсe тoй xе Aвepiн.

Гpoсмaн-Poщин нa.цiслaв теЛеIpaМу ДЬBy Kaмeневу з. ТaKи.
ми слoвaми: <.PeaкЦioнеpи впеBнeнo гoBopяTЬ Пpo сoюЗ Maхнa
й ГDигoD'свa. Цe бpехrш гaнебнa й хитpo зaдyМaнa>). Гpoсмaн-
Poйин nonpoсиu y Kaменсвa нaдaTи Maxнoвi l6 мiльйoнiв pуб.
лiв для poзiopтaнrrя Maх}IoBсЬKoi бpигaли у Дивiзiю.

Bсi iнbpхiстськi opгaнiзaцii УкpaiНИ 3aсУД|4лИ висryп Гpи-
гop'rвa frlпpиЙнялиpitпенrtя мoбiлiз1ъaти нa бopoтьбy з ним свoi
сили. IIa фpoнт ПpoTи oтaмal{a BисЦ/IIиB бpo-непoтяг -<iм. 

тoвa-
pиrшa Хyлякoвa,', Цo,сютaДaвcя з aнapxiстiв oдеси, Микoлaевa
ia aнapxiстiв-мaтpoсiв. KoмaнДyвaв бpoнeпoТягoM aнapхiст -
мaTpoс Хелeзнякoв (Xелсзняк).

oднaк.y paдянськiй пpесi Й нaДыi Пеpе)KoByвaJIIIсЯ ЧУ.|KИ
пpo сoЮз мaхнoвцiв з Гpигop'евим. TaK, y гaзетi <oДесский
кЬммyниbтo вiд l5 тpaвrrя 1919 poкy З,ЯBИЛaсЯ cTaTТЯ <Aнapхiс-
ти зa-Гpигop'eBa,>, пoвнa бpехливих iнсинyaцiй. I{i uщки зму-
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сили .CеpфиМy ГoПнrp (зaстyпникa нapкoМa oсвiти Paдян-
ськoi Укp-aiни) лaти TeлегpaМy з o.цeси ЛеЬlнy iз ж спpoсцfraн-
ням^. {ибeнKo нaДaB сTaтTю )сypнaЛy <Koйyнiсu 1is тiaвня
19l9 p.), де нaзBaв Мaхна-oчеснйм pЬ"о,ouioн.po",,, кЬтpии
викoHaB свoi oбoв'язки y вiйнi пpoти бiлoгвapдiйськиi.бuйo i
9-бopц.' Зa пpaBo пpигнoблeнoгo нapoдy... :вin 

'uepд'u,ЪoМaхнo нe пirшoв нa сЪюз iз Гpигop'eвим..Haвiть pu*Бii*йv
.цoвеЛoсЯ Дещo BплинУтИ Ha ЗaнaДTo prвниx комyнiстiв i визнa-
ти y_пpeсi вiдсщнiсть сoюзy ГpигopЪвa i Мaхнi.

B бopoтьбi ПpoTи Гpигop'eвa paДянсьKими aгiтaтopaми бyлo
BиKopисTaнo aBтopитeт сеJUIнсЬкoгo <.бaТЬкФ>, щo висryпив пpo-
Tи ПoвсTaнrш. A сaм <.бaтЬкo,> надiслaв ПpoTи пoBстiulих y paйoн
KaтеPинoсл aвa 3 - iт МaxнoBсьKий пoлк тj бpoнeпoтя; ...;ф;;;.
. Kpивaвим i вiдчaйдyrшним бyлo це пЪвстaння. Пoвстaнцi

plзzulи' спzUIЮBulли' зaкoпyBzUIи )иBцеп,I y зeМЛю свoi xеpтви:
кoмyнiстiв,. vекiстiв, пpoдзaгoнiвцiв. Coтнi свpeiв .u.'"й nй
vaс пoгpoмiB' щo чиtIиЛи гpигop]свцi, зpивaюvи нa МeIIIКaнцях
евpеЙських мiстeчoк сBoю нeнaBисTЬ Дo нaдзвичaйoK. яKиМи
ПеpеBilснo кеpy&lли кoмyнiсти-евpеi.

-.^Д" 
poзгpoМy ПoBстaння Гpигop'свa бyли зiбpaнi вci cили

УCPP, нaДiЙlллa.цoпoMoгa з Poсii. Moвa йrп-lra пpЬ зоеpexенй
paдянськoi BлaДи в Укpaiнi. Haвуrслa зaгpoзa нaд^Kиевoм, oДe-
сoю i Пoлтaвoю. Tpи ГрyПи pa.цянськиx вiйськ: xap"tвс"кa, бIe-
сЬKa Та Kиiвськa (близькo 30тисяч бiйцiв), у якlo. o",'o",'й,
бvлч poQt1ниui, кoмyнiстlшнi, чекiстськi Ta Кypсaнтськi чaсти-
ни' |4-20 TpaвrUI 1919-го ЗaBДaлуIpяД ПopaЗoК ПoBстaнЦяМ, Bи-
бивrпи ж з KaтepинoслaBa' €лисaвЪтгpaдi, Kp."еn..y*u|:, 

- .

', 
Pu.oY з тим 14 ТpaBня 19I9 poкy poзпoнa"ся нoвий нaстyП

чepвoнoi apмii нa ПiвДен.нoмy фpoнтi. Чepвoнi зaxoпили Лy-
гaнсЬк' a мaхнoвцi _'ст' K}тейниКoBr. Aле i Пiвденнoгo фpon-

[(енFUI rraстyпy.
)м y цЬoмy кoнфлiкгi, KoЛи Чaс-
чеpBorloapМiйськими гpyllaМи

cи, Знaм,янкy, Kpивий Piг тa
я urтaб oTaмal{a. У кiнцi тpaвня

l919-гo Bopourилoв щe ввzDKaB, щo <(Ipигop'rвщинD> нe-,lййo-
Balla, a poзпopoП{I,иaся пo yкpaiнських селaх, i кoнфлiкт з на-po.цoМ мaс бщи TpишlлиМ' .цo чoгo Чеpвoнa apмiя пiдгoToBJIeнa
ще Мeнш]e' нix дo бopoтьби з гpигop'свцями ЬзДoвx залiзниць.

11 eПpИЙНяTT Я ce ЛяHaМ.И Укpaiн и Ч K, <пpизн aveнЦiв,>, пpoд-poзКJIa.цKи' нaцioналiзaцii зeмл i, центpaлiзйy, пapтйнoi диiсгa-
rypи., oб'сднyBiUIo гpигop'евцiв, бyнтiЪних vepвoЪoapмiйцiв тa
стpaйкyюvиx poбiтникiв' ПoBсTzUIиx мaщoсiв йи*o,aЬвa'u й'-
цiв-кoлoнiстiв, мaхнoвцiв. Цe бyлa oтpетя суIJIa>>' КoTpa B r.цнo-

ffir
*,.Ц
lt стi мoглa знeсти бyдь.якy BJIадy. Але Maxнo ЕIе Пpи€.цнaBся Дo

ПoBстaння' вiн щe спoдiвaвся МиptlиМи зaсoбaми <(ПoКpaщиTи>
сисTeМy, .цoмoггися бiльцloi свoбoди .цля свoei дивiзii тa <.вiль-
нoгo paйoнy'>. Мaхнoм бyлo видiленo oДин мaхFIoBсЬKий пoлк

дtя бopoтьби з ПoBсTzlJIиМи гpигop'lBцяМи.
B poзпaлi гpигop'евсьKoгo пoBстaнн,l мzlxнoBcькllЙ rштaб ви-

pirпyе пеpезaтBrp.циTи дoгoвip з paдянсЬKoю BJIа'цoЮ' дoмaгaю-
чисЬ y неi бiльtших свoбo.ц тa пpивiлeiв. Близькiсть <.бiлoгo> .Цoнy
зтvIyIIIyBaлa мaхнoвцiв TpиМaTися зa сoюз iз Чеpвoнoю apмiею,
ByзЬKa cмщa фpoнry вщдilш.лa <<вiльний paйoн,> вiд пoмiЩикa й
кapaтeJUI в цapсьK}D( пoгo}Iilх. A iдeали aнapхiзмy опoнyка.llи вiд-
х|4J|'Iтv|cЯ Bи <(зaхисниKa ПpиBaтнOТ влaснoстi тa пoГpoМltиКa> _

oтaМa}Ia Гpигop'eвa. Як пoкaзали пoДальпli пoдii, poзхoдкення
<.бaтьКa'> з oTalиaнoМ М.Ци B кiнцевoму пi.цсyМКy фaтшьнi нa-
слiдкй i д.ltя нlос oсoбистo, i дrш мiльйoнЬ yкpaТнсьKlD( сеJlян.

Глава 13
IIЕPцII кATAсTPoФoIo. сУДиЛиЩЕ

(19_31mpaшя 1919)

B кiнцi тpaвня 1919 poкy чepвoнoМy KoМarЦyBaнню зДaвa-
лoся, щo вибитi з мiст тa стpaтегi.rних стaнцiй гpигop'евцi вxe
.цемopaлiзoвaнi й poзбитi.26_28 TpaBrUI l919-гo vеpвoнi кapальнi
зaгoни' щo пpибyли з oдrси, нaBеЛи <(пopядoК> y ПoBсTaлих
мiстax _ Микoлaевi, ovaкoвi, Хrpсoнi. Пoвста.lti MaTpoси Ta
сoлДaTи po3пopoIшLUIися сTeпaМи Ta Л|cagИ, ЧaсTинa з них Пpo-
бpыnся.цo Maxнa.

15 щaвrш 1919 poкy мaxнoвцi пoчЕши ъДытlцf,l нaсЦ/П y схЦ-
нoМy }Iaпpямкy, зaйнявIIIи ст. Kщейникoве, й пpoсyвaЛИcЯ B
бiк Taгaнpoгa. KoМa[щyBaння .(oбpoвoльчoi apмii, oстepiгaю-
чисЬ пpopиBy МaхнoBцiв нa.[oн, пеpеKиt{yлo кiннy.Цивiзiю t<y-
бaнськиx кoзaкiв генepiшa ll]кypo в paйoн Юзiвки.

19 тpaвня lПкypo BдapиB y флaнг 9-i paлднськoi дивiзii 13-i
apмii Пiвлeннoгo фpoнry нa cтиKy з МaxнoBсЬкoю .цивiзiсю.
Чaстини l3-i apмii Пoч,lли пaнi.lнy BтrЧy' вiдкpивrши нrpвoниЙ
фpoнт lшиpинolo y 80 км' Пpoтягoм ПеpЦIoгo лня нaстщy бiлi
пpoсyнyлис я нa 45lо,t в глиб pa.цянсЬкoгo TиJIу B paйoнi Boлнo-
вaxa-Гpиrпинe. Kiннoтa IПкypo вийшлa B TиJI Мaxнoвськoi ди-
вiзii з нaмipoм oToчиTи Ta знищиTи мaхнoвцiв.

У свorх <.Зaпискax бiлoгo пapтизaнa)> генеpaл Шкypo пiзнi-
IIIе IIисaв, щo вiн giД'цaв нaкaз 1-й Tepськiй дивiзij свoгo кiннoгo
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Кa днlв ToМy Дo сКЛaДy MaхнoBсЬKoi дивiзii нaкaзoм KoМa}IДap-
мa Cкaчкa..IIЦoб пpopвaTи чrpBottий фpонт, пpoTи МaхI{oBцlB
бyли 'кинщi <.бiлi,> TaнКи.

. Гoлoвкoм Baцeтiс BидaBaB IIaКaзИ, BиМaгaючи негaЙнo ви-

''',3'Д]P?9ня Jгouький пoчaв бoмбapд}ъaти Paкoвськoгo тa
ц\ Nr(o)y сBo1Ми TeлeГpaМaМи' У ЯК]'Iх Пpoпol{yBaв <(пoчaTи
пoxiД> Пpoти Мaxнa, a тaKoж KpиTиКyBaB Анioнoвi-oвсiенкa зaбезглyздy .Цoвipливiсть дo Maхнa. TЪoцo*,,i BимaгaB o...пiйpoзгpoМy гoЛoBних гpигop'свсьКих сиJI лirоiдрaти мaxltoвщи-

нy'>. Звopoтнe x pirшен}I,l' пoПrpе.IlЖaв вiн, <<oбiцяе ПoвтopеHнJI
гpигop'евськoi aвaнпopи' КoTpa бyде бiльшr нeбезпечною внaслi-
ДoK BeлшIrЗнoi пoпyляpнoстi Maхнa сepr.ц сeJUIнсTBa Ta чepвo-
нoapмiйцiв, бo мaхнoвщИHa - €,ДИн,a pеаJIЬнa BЛaДa нa МlCLЦХ>>.

Тpoцький пiдкpeслювaB: <(...зaBдaнн'I зBo.циться дo тoгo, щoб
BиKopисTaTи ефекг гpигop'евськoгo бaндиTизМy тa пiдтягнщи
.цoсTaтFIЬo нaдiйнi чaстини' poзкoлoTи Maхнa, ЗниЩиBIIIи Bеp-
xiвкy, i пepефopмувaTИ ЧacTИ:нут Maхнa з дoПoMoгoю cИЛИ>>'

B тaсмнiй телeгpaмi.цo Moскви тa Kиевa Tpoцький IlpoПo-
нyBaB ((ПpипуlъlуtTуt aнapxiстськi хулiгaнствa> З дoПoмoгoю зaгo-
нy vекiiтiв тa балтiйськиx мaтpoсiв' щo ДoПoМoглo б, нa йoгo
,ЦУмЦ, BивезTи хлiб нoвoгo Bpo)<aЮ з Пiвдня Укpaiни.цo гoЛoд-
нoi Poсii. Tpoцький BBo.циB свotх кoлeг B oМaнy' зЕtявЛяючи' щo
poзгpoМ мaхнoвцiв.цoПoМo)ке пpoBeсTи нaсTyп tlpoти бiлшt, хoнa
жoднI{х pезepвiв y Tpoцькoгo Tyг r,(е не бyлo.

2З тpaвня 1919 poкy Tpouький нaKaзaB KoМarЦapМoвi Дplтоi
Укpaiнськoi apмii Cкaчкoвi зДiйснити <(...paДикzlлЬний пеpeлoм
в yстpoi тa пoведiнцi вiйськ Мaхнa Пpoтягoм.цвoх тиxнiв' a яюцo
цe Bи,IBитЬся неМo)кЛиBим .- пoдaTи paпopT пpo вiдщитий спpo-
тив Maхнo. 3pa.Цoю тa бoхевiлляM нaзBaB Tpouький.цoзвiл
Cкaчкa нa poзгopтaнн,l Maхнoвськoi бpигaди y ливiзiю. oДнaк
Cкaчкo не Пoгo.циBся з дyNrKoю Tpoцькoгo i зaявив, щo лiдеpи
мaхнoвцiв не пiдщь Пpoти BЛa.ци' пoки iснyе нeбезпекa бiлoгвap-
дiйськoгo prвa}IЦIy, ToМy Мo)снa i неoбхiДнo виKopистaти Мax-
нoвцiв пpoти бiлих. CкaчKo пoясниB, щo пepефopмyвa}rня Мax-
нoвськoi бpигали в дивiзiю мoxe бщи пoзиTиBниM' пoЗaяK дo
склa.цy.цивiзii мoxнa бyДе ввeсти нoBих пoлiтпpaцiвникiв. Cкaч-
кo вi.цзнaчaв, щo yкpaiнськi paдянськi чaстини нe пiдщь Пpoти
Мaхнa (щo сaмo пo сoбi e.цyxr небезпечним), a Для КapалЬних
oпepaцiй пpoTи мaxнoвцiв пoтpiбнo двi-тpи пoвнiстю yKoМП-
лeкгoвaнi <<poоiйськi> дивiзii, яких нiде Bзяти.

Toгo x 2З-ro чиcлa в тeлегpaмi Peввiйськpaлi Пiвденнoгo
фpoнтy Tpoцький }IaКu}Зyr пoчaTи pеopгaнiзaцiю Дpшoi Укpaiн-
ськoi apмii пiд кеpiвницTBoМ Bopotпилoвa тa Меx.пayкa. Tpo-
цький y)кr BиМaгaв пiдтягнyги лo lyляй-Пoля <нaдiйнi чaсти-
ни> тa <(poзКoлoти МaхнoBцrB 1 ЗМ1нити вrpхlвКy' ПlдTягнyBlIIи
ни3и>. TpoцьIс,rй пpoпoнyBaB Boporшилoвa нa пoсa.ц,y FtoBoгo
кoмaндyBaЧa lpyгoi Укpaiнськoi apмii, Toмy Щo кoМaндapМ
Cкaчкo <<МЛяBий, нeПеBний, цi/t,цaвся гiprшим yкpaiнсьrо,rм вгши-
BaМ)>' Toмy Щo Cкaчкo <()KypнаЛiсT, a не KoМaндv|p>|' a Boporпи-
лoB <(Bopoxий yкpaiнськiй сaмoстiйнoстi>.

1 vepвrrя 1919 poкy Cкачкo знoвy звеpFryBся .цo KoмaндyBaн-
FIЯ з пpoпoЗицirю вiднoвити дpуrкнi стoсyrrKи з Maхнoм внaслi-
дoK пpoBalry фpoнтy в Дoнбaсi. Aпе йoгo вже нixтo }Ie сЛyxaB.
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Пеpедбavaлoся блoкyвaти Maxнoвський paйoн Зaгopo/цxy-
BzUIЬними зaгorlaми' пpoдзaгol{aMи, зaгoнaМи ЧK з пiвнovi, a зi
схoцy пo лiнii !нiпpa пiдвести vеpвoнi вiйськoвi нaстини, шo
BиBlльниЛиcя пicля poзгpoМy пoвсTaння.Гpигop,евa. Ha сaмe x
Гyляй-Пoле мaв бщи сПpяМoвa}IиЙ oco6ливиЙ пoлк ЧK. Bй
Пoвинeн бр лiквiдyвaти rптaб Maхнa. 3aгoнaм, кoтpi бyли нe
згoДнi з pirпеннями Мaхнa, пpoпoнyвaлocя виЙти з iyйliпиь-
сЬкoгo paЙoнy дo Днiпpa' Пepедбava.iloсЯ Taкoж BиBесTи чaсти-
I{y МaхнoBськиx пoлкiв нa iнuii.цiлянки фpoнтy.

flля пoлегпrенrrя лiквiдaцii Мaхнa дo пЬvaткy опepaцii зни.
lllенrrl пЛaнyB:UIoся poздiлити дивiзilо Мaxнa нa Tpи фpoнтoвi

<(ПoЛITичнl дu>.
oднaк Tpoцький, Boporшилoв, Мехлayк висЦ/тIили пpoти

KarЦидaTypи !ибeнкa нa зaмiну Мaxнa, зaяBJI'IЮчи, щo йoгo
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сЬKий пpeдсTaвI{ик. oблiк пpoдyкгiв тa шнiЙ вивiз зa меxi пoвi-
ry мiг бyги здiйснeниЙ лиlлe з дoзBolry пoвiтвикoнкoМy тa Мax-
лoвськoi PBP, як i мoбiлiзaцiя дo мaхнoBськoi дивiзii. Для пo.
сTaчaHня дивiзii пepeД'бauaлoся сTвopеHIlЯ пapитетнoi кoмiсii,
якa б кoнщoЛювzula спpaвy ЗaKyгIKи хapчш У с,eЛяH.

Зазнaчeнi pirшення вiлкpивaли шлях дляoбмeженoi MaхнoB-
ськoi aвтoнoмii <<вiльнoгo paЙoнy,> й зaпoбiгали poзвr,гп<oвi кoнф-
лiкry мb< влa.JI,oю Тa MaхHoвlU|ми. oДнaк piшення nupuri^,-й-
|nИЛИcЯ ЛИI]Ie lla пaпеpi, ПoзaяК l{eнтp зaсyдиB Пеpeгoвopи
мiсцевoi влaДи з MaхI{oBцяМи. Tим чaсoй Тpoцькии ia Paкoв-
сЬкий, схBulЛиBши IUIaH пpeвeHтиBтloгo yдapy Пo Мaхнoвцяx'
чeК,UIи Лиlllе пpиBoДy.

Maxнo нaМaгaвся yttиКнyги кoнфлiкгiв свorх кoмarЦиpiв з
мiсцевolo бiльtшoвицьKolo BлaДoю. У БеpдянсЬKy' B яKoмy сТoя-
ЛИЧacTИHI4 мaхнoвцiв, нa пoвiтoвoмy з'iздi paд aнapхiсти ia мax-
нoвцi вимaгirли yсyнeн}ш виKoнKoМy i вiльниx 

"ийpiв 
дo uuйi-

них pаД> y пoвiтi. Мaхнoвський кoмeн.цaнт мiстa F{oвикoв тa
aнapхiст Уpaлoв, кoтpий дpyKyвaB y мiстi гaзeTy <.БepДянськa
МиTFlицЯ>' пoстiйнo кoнфлiкryвaли 3 влaДниМи бiльшoЪикaми з
BиKo}rКoMy тa пoвiткoму.23 тpaвня l9l9-гo Мaхнo тeлeгpaфрaв
Hoвикoвy, HaKaзyoчи <в жoднi paДяHсЬю сПpaви Hе BтpyчaTися
тa рiйти в нaйтiснiшi стoсyнки з бiльrшoвикaми, кoщi pЪnp.,.n-
TyюTЬ BЛaдy.,]. Пiлщимyю.rи opгaнiзaцiю <вiльниx pалo пoЪe,ax,
Мaxнo в тoй жe чaс вiДкладaв ствopення TaIftх paд y мiстaх ve-
peз нeбезпeKy poЗpиBl з -Чepвoнoю apмieю нa цioмy фyнтi.Cтaнoвип{е дивiзii Мaxйa в кiнцi TpaB}UI 1919 po#зйа;rьo-
Baнe y зBeдеI{I{lIх пoлiткoмiсapiв. Як пoвiдoмлялoся y звe.цен-
нях' нeзBaxaючи I{a yспiхи нaсTyпy бiлих, y МaxнoBсЬких чaс-
TиHaх настpiй дoбpиtl, бoЙoвиЙ стaн <(нa пoTpiбнoмy piвнi>.
Cтoсoвнo пoлiтичнoi сиryaцii y <Мaхнoвii,' в*aзyвйЪ.', *oпoлiтpoбoтa, нeзBzDкaюЧИ Ha нa.цaнi Мaхнoм мoxливoстi, вe-
.цrTься кBoлo, щo лишe B oКpeМиx випaДKaх сTBopенo бiльrшo-
.BицЬ5l-oсepeДКll у чaстинaх, oдHaК ефекгивнiсть iхньoi дtяль-нoстi булa I{еЗнaчнa. Taкий стaн peoёй пoяснЮвaBся TиМ, щooснoвHa сoлДaTськa, сeJUIнсЬКa мacaЙlллa зa Махнoм як зa свoiм
лiдepoм, i всi зyсилля бiльtuoвикiв poзKoЛoTи цю MaсY ЗaзHaвa-
ли невдaчi.

B тoй нaс, КoЛи нaBKoЛo МЕ}xнoBсьКoi дивiзii poзпaJIюBaлися
пpи-сщaстi, з_-лiд ХapкoBa дo Мaхнa rlpибули пoвстaнськi зaгo-
ни IIIyби 1a Чepeднякa' a тaкo)к вiдoмии Ьнapxiст мup* мpu.t-
ний. Пpибулi мали.циpекTиBy вiд Koнфeдеpiцii oнaоaтo j нЪ
BИcryПaTИ нa фporrгдo пpиiздy Cекpетapiary oHaбaryu дoГУляtl-
Пoля. oднaк нeзaбapoм цi зaгoни зЪ влiснoю iнiцiaiивoю виpy-
LIIуIIIИ Ha фpoнт, дe сeбе лoбpе ПoKzlЗzlли y бoяx Пpoти бlлих.^

ЗaяBиB' щo <,бy.ць-якa лiквiдaцiя Paдянськoi BЛalIи ПpизBr.це.цo
сTвoprння ще гiprпоi BЛa.ци>.

Ё zo-х числix TpaB}Iя 1919 poкy B МaxнoвсЬкoмy paйoнi y
зв,язкy iз зaгpoзoю нaсTyПy бiлих бyлo Пpoве.цeнo дoбpoвiльнy
мoбiлiЪaцiю iелянствa. Але vеpез кaтaстpoфiнrry несTaчy збpoi,
aмунiцii тa нaбoiв кiлькa .ц.есяткiв тисяv дoбpoвoльцiв .цoBeЛoся
вiдпyстити пo дoмiвкax.

Ha цей чaс спpaцюBa']гIи <(хиTpoщi>.Цибенкa, кoтpий зa кiль-
кa мiсяцiв .ц,o цьoio, oстepiгaюнись мaйбщньoi <<сaмoстiйнoсTi,>

бyлo б зpoбити бeз великиx Зyс!1лЬ.
Tим чaсoм мaxнoвськi зaгoни' кoтpi вoювaли з бiлими, нa-

пpикiнцi TpaвIUI 1919 poкy o|IИ:нvIJIИcЯ б-ез нaбoiв, i iм Дoвo.ци-
Лoся poзpaхoByBaTи в геpoiннiй бopoTьбi з .ценiкiнцяМи лиtrJr
нa бaiнеiи тa tшaблi. Пpoте в Pядi мaхнoBсЬKиx чaсTиFI взaгшli
не висTaчЕulo гвинтiвoк. Aнтoнoв-oвсieнкo пi'цкpеслювaB' щo
TaМ BсTaнoBJIюBaJIaся чepгa Дo 4-х бiйцiв: Koxен нaсryпниЙ
BиKopисToB}rBaв гвинтiвкy пollеpе.цнЬoгo вбитoго. Koмaндувaч
вiдзнЪчaв, Iцo тaке сTaнoвиlце нa ПiвДеннoмy фpoнтi сTBopю..
u-o"" rшiуrнo, бo вo.цнoчaс y сyсiлнiх чaсTинax Чepвoнoi apмii

apмii пpo кaтaстpoфivнe сTaнoBище свoеi дивiзii чeprз пpипи.
нення пoстaчaнrrя. Biн вкaзyвaB, щo нr МoЖe бiльtше вiдпpaв-
лrяти неoзбpoeнихЛюдей нa сМеpTЬ' бo вoни гиllyxь TисячaМи B
бoях. Cвoю Bимory влaдi змiниTи сTaBЛенHя .Ц,o МaxнoBсЬKих
чaстин <бaтькo> пiдкpiгшювaB зaГpoзoю свoсi вЙстaвки. Гpoс_
мaн-PoЩин, кoтpий вiдвiдaв Гyляй-Пoле в щaвнi l9l9 poкy'
пoixaв дo Хapкoвa ютIoПoтaTися Пpo ПoсTaчaнrrl МaxHoBцlB l
вiдпpaв.гtяв TeлегpaМи Пpo .цoПoМory сBoeМу знaЙoМoМу Пo зa-
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сЛaнню Льву KaмеЬeвy. oднaк yсе бyлo бeзpезyльтaтнo. I{e бyлa
ЗМoBa МoBчaнн'I.

Тим чaсoм нa кiнець тpaвrrя l9l9-гo бiлi пpoсyнУЛуIcЯ Ha
l00 кiлoмeтpiв y глиб МaхнoвсЬKoгo paйoнy. Цi yспiхrденiкiн-

ливr' дoсягнення мaлa Oлeксандpiвськa ЧK' якa poзстpiлялa
oдFloгo з кepiвникiв M.lхнoвсЬКoi кoнщpoзвiдки. Haвiть puд""-
ськi пpalliвни}О{ стBеpдxyBzUIи' щo ЧKв oлeксaндpЬсьlФ <.зaй-

МaхнoBцlв пlД час згaДyBaнoгo TpaB}IеBoгo нaстyпy.
B листi бiлий пoлкoBниK пpoпoнyвaв oб'сднaти cили бlllиl<

lI]иM llIви,цKиM 3ЛеTo]\,t))' - IIисaB пoлKoвник.
ЗгoДoм Maхlo oтpимaв лиcтa i вi.ц сaмoгo [Пкypo, B якo}ty

гeнеpiul пиTaв <<бaтЬKa)>: <<...нe poзyпlilо o.цнoгo, зa щo I{aм з To-
бolo битиcя? Aдxе Bсe o.цнo тй б'еш кoмiсapiв тa xl,lдiв, i ми ix
б'€Мo'>. Bщ iменi штaбy loбpoвoльнoi apмii uбaтькoвЬ, бyлo oбi-

ця}Io гeнepiшьськi пoгoни .[oбpoвoльvoi apмii, a всiм йoгo кo-

iluй"puм.*oфiцepськi Пoсa.П.и зa ЦIтaToм)). IIIкypo пpoвoкaцiй.
нo зaявляв, щo сoюЗ Maxнa з Гpигop'свиМ мar ПpизвeсTи дo с9-
й.y i оиoi*apдiйцями тa дo бЬpo-тiби-пpoти спiльних вopoгiв:
<...кoмунiстiв, кoмiсapiв, хидiв, ЧK>. Mo>сltиBo' ЛисT геtIеpaJIa
шкyp.iд" Мaхнa МaB на метi нe стiльки пpиBеpнyги <.бaтьKa'> нa

свiи Ьiк, скiльlоt ocTaтoчIlo нaцЬKyBaTи бiльrшoвикip нa Мaхнo'-

цiв i цим пiдipвaти еДинуrЙaнтибiлoгвapдiйський фpoнт.
Лист цeй Maхно pirшрe вцкинyв. Biн зaявив, щo йoгo' <<Кo-

липIньoгo Kaтopжникa нiкoли IIе ЗaМaняTЬ y гrнеpiulи>' l нaкa.-

зaB нaДpуКyBaTи цЬoгo Листa y пpесi, як пpию'Ia.ц пpoвoКaцll
пpoTи мaхнoBсЬKoгo pyxy.

28тpaьня 19l9-гo Pеввiйсьщaпa Пiвденнoгo фpонry oгoлoси-
лa Пpo Ърopy зaбopoнy пеpефopшryвaння Mzlюtoвськoi бpигади в

,циBiiю. Цe 
^пЬpeфop]\{yBaнrш 

TpaI(ryBаJIoся як непi.цкopенrul нaKa-

зoвi i малo не як зpалa. o |4-Й, гoдинi Toгo x.цня Maхнo нaПpaBиB

ieлeгpaмy свorм *o"a*ц,paм з пoвiдoмлен+lям Пpo Tе, Щo вiн ск.гIa-

дaе зЪебЬ пoBнoBzDКе'Iня KoI\'диBa тa кoмбpигa i нa.цaе ПpaBo Кo)к-

iй оpигaдi-пoлKy вибиpaти_ чи Boнa зulциЦ]arTьсЯ y склaдi Пiв-

д"*o'Ь'o фpoнry, ни сTBopюr сaмoстйнi зaгoни. Maхнo BKztзyBzlB,

щo вiн нe пpaпre Дo BисoKLD( зBaнь, ЗЕUIBIIяючи: <...Я бiльшre зpoб-

лIo B низzlx нapoДy.IP'Iя prвoлюцri - я йлp.
Haсryпнoio дня кoмaндyвaн Пiвдeцнoгo фpoнry poзцiнив

дii Maхнa пo нa.цaннro свoiм чaстинaM пpaBa вiльнoгo вибopу

iЬд-otш,* кpoкiв як тaкi, шlo piвнoцiннi зaлиrшенню фpoнтy i

зa якi Мaxнi нaJIe)китЬ зaapeшITyBaTц 13 girutaти пiд сyд peв-

тpибyнaлy.. 
zЬ тpaЪня 1919 poкy Cкaчкo нaКaзaB €. Чиrоaнiяl (кoмarци.-

pУ i-i p]aлянськoi iивiЪti, Дpyгoi Укpaiнськoi paдянськoi apмii)
Ьiroa'й лo Гуляй-ПoЛЯ Д:г,Я пpийoмy спpав кoмбpигa-Koм.циBa у
Мaxнa. o.цнaк Чиквaнiя пoFIa.ц TIDкдеIIь виuiкyвaв poЗгopTaн}Ul

o-u,'* пoдiй i не жaв лo Гyляй-ПoЛ'l' щo пoсиЛиJIo безлaддя.
Tим чaсoм мaxнoBсЬKий paйoн пoчiши oToчyвaTи Зaгopo.Щlry-
uйiнi зaгoни' a в Kyп,янiькy бyв poззбpoсний бaтальйoн Чеp-

вoнoi apмii, кoщий BИЯB|4B бaxaння пеpейти Дo Maхнa.

| Чuкванiя €вcей (|893-|919) _ кoлиrцнй пopу{ик Пеpшoi свiтoвoi..Haвес-

нi r9lв poкy _ нaчrпiaбy 3-i pеioлюuiйн.oi^apмii, шo вoюBaлa в Укpaiнi пpoти

aвстpo-нiмёцькиx iнтеpвентiв, з квiтня 1918-io - KoMatЦapМ 3-1 apмii. Borcени

1918poкy_уoдeськoмyпiдпiллi.Haвеснi1919poкyгубвiйськкoм,нav.oб-opo-
;; сii";;. Bц ньoгo M.ахнo oщимaB po3пискy пpo те' цro Чикванiя пpийняв

мilх}IoBсьKy бpигалу пiл свo€ кoмaнд}ъaння.**-;iii'p'"*т"ёi*ливiзiя 
iснрй тiльки нa пaпepi. Фopмyвaння i1 у кзiтнi

1919 poкy пp"пинилo"" неpез тё, щo Мaх}Ioвськa бpиraлa, ЯКa МaЛa }ъiйти дo

й;ы'.ъi fuвiзii, бyлa 
''е^рланa 

ПЬденнoмy фpoнтoвi i сaмa стaлa Дивiзiеlo.
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Пpoтягoм oстaннiх днЬ щaвня l9l9-гo тиск бiлoгваpдiйцiв нa
мaxнoвськi пoзиЦii ПocИлvlBcЯ' Мaхнoвi щебa булo вйвaти нe-
raЙнwr зaxoдiв, щoб збepeгп,r дивiзilo тa <вiльний paйoн>. 30-
3l щaвня бyло пpийrшТo ДBa pirшeнrя, кoтpi дaвали 

"opo.aм 
мaх-

нoвцiв пpивiд .цЛЯ нoBих ЗвиI{yвaчrнь. Мaxнoвськa кoмiсiя з
пpoBеДенHя з'i.здiв сeЛ'Iн Ta пoвстaнцЬ i Дeкiлькa <.нaбaтЬцiы oгo-

У свoii нaKaзax Мaxнo нe oгoЛoшryBaв пpо пiдгoтoвкy з'iЭдy.
Biн хотЬ виpillllтll I|ИTaHРIЯ мoбiлiзaцii тa фopшryвaнrrя ПЬвстfr-
ськoi apмii вoЛЬoвиМ pi-tшенням, а,re Петpo Aprпинoв тa <нaбaтЬ-

тинaх дивiзii тa.цo вi.цмoви мaxнoвцiв пpиймaти iнruoгo KoМaн-
Диpa нa знaK ПpoTесTy пpoти несПpaBeДJlивoгo pirпення Tpoць-
кoгo. Мaхнoвськi лiдеpи сTBrpДKyBaJIи, щo всi iвинyвavення тa
пopiвrrяння Maxна з Гpигop'eвиМ BиKJIиКaнi <<нgвip;oю iнфop-
мaцiсlo aгентiв BЛaДI4>>.

сTaнoBиB' Щoб Maxнo зzUIиIIIaвся нa свoiй пoсaдi кoм.цивa. oд-

Главо 14
Po3PиB

(1_19 uеpвня 1919)

Ha пouaткy чepBня 1919 poкy poзгopнyлaся lIIalIеItа aKTиB-

нiсть vepвoнoгo Koмa}ЦyBaння з l\{e.тoю peopгaнlЗaцll yKpaн-

;;й *.i"o*'"* apмiй УкpaiнсЬKoгo фpoнтyд.lrя лiквiдaцii <пap-

1УпеplшеMахнooгoлoсИвсебeкoмaнryвaчeмПoвстaнськoiapмi.iше15щaв-
ня l9l9pЬкy, пiд нaс гpигop'eвськoгo пoвсTaння тa пpopиBy qi,""J9-{l.,--y;
.ляйпiльсЪкoф paЙoнi бyлo llpoведенo лoбpoвiльнy МoбшlЗaцшo .цJUl иoгo apмll'
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TизaнщиIlи)> y BiйсЬКy. Тpoцький KBaIIиB свoж пiдлeглих, йoмy
кopтiлo негaйнo poЗПoчaTи бopoтьбу ПpoTи <<сeПapaTиЗMy,' i nсa-
мoстiйництвa,>.

1 vеpвня l9l9-гo BцBK Рaдянськoi pеспублiки BидaB I]o-
сTaнoBy пpo лiквiдaцiю вiйськoвoгo KoМaI{ДуBaнHя в УCPP
(Укpaiнськoго фpoнтy тa УкpaiнсьKиx paДЯнсЬких apмiй). Bxе
4 vеpвrrя Pеввiйськpадa peспублiки нaKaЗaJIa: пеpетвopити flpy-
ry Укpaiнськy apмiro у |4-ту apмiю Пiвденнorо фpoнтy, Пеprпу
тa Tpетю Укpaiнськi apмii - в 12-ту apмiю Зaxiднoгo фpoнтy,
лiквiдyвaти Hapкoмaт y вiйськoвих сПpaBaх УсPP, poЗПoчaTи
<(чисTKy }кpaшIсЬKиx чaсTи}l>>.

2 vеpвня Pеввiйськpa.Цa pеспyблiки Пoчil,'Ia пepефopмyвaн-
tlя yсiх з' €днaнЬ Укpaiнськoгo фpoнry y ЗaгaJlь}IoBiйськoвi.ци-
вiзii, yпoдiбtlЮЮчи yкpaiнськi ЧaсTини yrriфiкoвaнiй стpyкгypi
Чеpвoнoi apмii. Пiс.lи цЬoгo IшaнyBaJIoся BиKopИcTaТИ ЧaсTи}Iy
yкpaiнських вiйськ нa iнших фpoнтaх пoЗa МeЖaМиУкpaiни, a
в Укpaiнy ПеpеBесTи poсiйськi ЧaсTИH|4 Cхiднoгo фpoнтy з ме-
тoю викopiниTи oснoBи <(yKpaiнсЬKoi нaпiвсaмoстiйнoстi тa се-
ПapaTиЗМу)).

2vеpвня 1919 poкy Tpoцький пo тeлефoнy ЗB'яЗaвся з Мaх-
нoм i в piзкiй фopмi нaКaзaB негaйнo зaKpиTи МaxнoBсЬKиМи Чa-
сTинaМи oгoленyдiлянIry фpoнTy вiд Гpиrшинoгo дo Cлoв,янськa
(близькo 100 веpст). 3,цiсi дiлянки пaнiчнo BTеKIa 9.тa дивiзiя
ПiвДеннoгo фpонтy, i вoнa бyлa вiдда;rенa вiд <.вiльнoгo paЙoнy>.

Maхнo, BКaзyЮчи нa Кpитичне сTaнoвищe свori.цивiзii, нa
вiдсщнiсть пpoвiaнry, нaбoiв тa збpoi, KaTегopичнo вiдмoвився
ПеpеДисЛoКyBaти свoi ЧacTИHИ. Але Tpоцький не пoст1шaBcЯ, a
нaKaЗyBaB Мaxнoвi, JUIКaЮчи йoгo pепpесiями. TpoцькиЙ н1би-
тo тo,цi ЗaяBиB Мaxнoвi: <,Tи poз}ъ,tiспr piзницю мix сoбoю i
мнoю? Я глaвкoм збpoйних сил peспyблiки. A Tи хTo тaкиil?
Я тaких, ЯK ТI7, poзстpiлювaв пo кiлькo ПITyK зa денЬ)>. Мaxнo,
вийrпoвrши з себе, oбклaв Bo)КДя peвoлюцii вiдбipними MaTюKa-
ми. Це бyлa oстaння poзМoBa двoх вoщцiв.

Цей iнциденT ПpисKopиB poзв'язку. Haсцrпнoгo дня в гaзeтi
шгaбy Tpоцькoгo <.B Пщи> з,ЯBИлacя сTa.ГTЯ Тpoцькoгo пi.ц нa-
звoЮ <.MaхнoBщинa>' в якй Мaцнo НaЗИBaBcЯ <(ryЛяйПiЛЬсЬIО{М
анapхo-Гpигop,еBиМ>> Ta <сaкoЛoTниKoм)>. Cтaтгя зaKiI{чyвUIaся тaК:
<З цiсю aнapхo-КyplryЛЬсЬKoЮ poзrryсToЮ пopa пoкirтнити, пoКi;t-
чиTи TBеpДo' pztз нaЗaBЖДИ,.IaK' щoб нiкoмy бiльrпе не кopтiлo,>.

[o PеввiЙськPaДи i штaбy Дpyгoi Укpaiнськoi apмii ЛeTиTЬ
TеЛеГpaМa' в якiй Tpoцький BI,IЗнaчa€ нaйпepшe зaвдaння цiсi
apмii - <.зpуйн}ъaн}rЯ вiйськoвoi opгaнiзaцii МaхнoBцiB>, ToбTo
poзв,язрaння бopoтьби oднiri ЧaсTИHvI Чеpвoнoi apмii пpoти
rншIol'

Зaсоби Tpoцькoгo, Щo вiн BиKopисToByBaB I]poTи Maхнa,
йшли нapoсTaЮчиМ ПopядКoМ: IIIиpoKa aгiтaцiя тa пiДгoтoвкa
гpoМa.цсЬKoi дyмки ПpoTи мaхнoвцiв' ПoвHa блoкa.цa i пpипи-
нrнlUI ПoсTaчaнн'I мaхItoвсЬKих чaсTин' нaBoДlIенF{я MaxнoB-
сЬKoГo paЙoнy poзвiлникaми тa aгiтaтopal.z.Il, a гoЛoBнe - лiквi-
дaцiя мaxнoBсЬКoгo p}xy сиЛaМи Мoскoвськoгo, Лщaнськoгo,
Бaхмщськoгo стpiлецьких пoлкiв, кaвaлеpiйсьKoгo ПoЛКy' зa-
гoнy Kypсaнтiв, зaгoну ЧK oсoблиBoгo ПpиЗнaчlння, зaгoнy
пaнцеpникiB' Пaнцеpнoгo ПoTягa.

Удap плaнрaBся не пo фpoнтoвих ЧaсTинaх мaхнoвцiв, a пo
штaбy Мaхнa - Гyляй-ПoЛЮ' дr бyлo всьoгo близькo тисячi
пoвстaнцiв. Haкaз MaB виKoнуBaTИcЯ <.бе3 зaтpимoк i BaгaнЬ'>.
B тoй xе ДенЬ Koмaндyвaч Пiвдeннoгo фpoнтy B. Гiтгeс пiд-
ПисaB aналoгiчний нaKaз пpo пpидylllення <(МaхнoBщини'>. flе-
якиЙчac цi нaкaзи ЗaJIИ,IЦaJI|4сЯ TaсМ[IиМи тoМy' щo йшлa лицrе
пiдгoтoвчa poбoтa д.пя бopoтьби з Maxнoм

B тoй xe чaс' зa свiдченняМ дpРlшни Maхнa - Гaлини,
4 vеpвня 1919 poкy лo Гyляй-Пo.пя зaвiтaв Kлим BopolIIиЛoB
.цЛя тoгo' Щoб нaгopo.цити Maxнa op.цeнoМ Чеpвoнoгo Пpaпopa.
Ha мiтинry в Гyляй-Пoлi з нaгo.ци свoгo нaгopo.цlt<енн'l Мaxнo
ЗaПеBниB paдЯ}IсьKе кеpiвництвo y Дpyl(бi.

Heзaбapoм HaKaзoМ Tpoцькoгo вiд 6.VI.1919 бр зaбopoне-
ний з'iз.ц пoвстaнцiв Ta се,IUIH y Гyляй-Пoлi, кoщий бyлo нaмi-
чeнo Ha 15 vеpвня 1919-гo. Пpиvинoю цьoгo,бyлa Д},]vlKa Тpoць-
Koгo' щo pезyЛЬTaтoМ TaKoгo з'iздy мoxе бyти бpщaльний
ЗaKoЛoT <в дyсi гpигop'евськoгo i вiдкpиття бiлoгвapДiйцям фpoн-
ry,>. oTxr, yпеpедxенiсть i безпiДстaвнi пеpедбaченгtя буливи-
знaчzulЬниМlт Для бlль-lлoвикiв y ж стaвленнi .цo мaхнoBсЬKoгo
pyхy.

Зaмiсть pеaльнoстi в oснoвi пoлiтики чrpBoнoгo KoМaн.цy-
вaнн,I бyлo пpиггyrцення (<.мoxе бщи>). Пpoтe з'iз.ц мaхнoвцiв
не вiлбyвся не внaслiдoк зaбopoни Tpoцькoгo, a З Пpичини
зaХoгUIення paйoнy Гy'ляй-Пoля бiлoгвapдiйцяМи. Зa лoгiкoю,
paз з'iзд нe вiдбрся, тo i зaкoлoт мaхнoвцiв, i вiдкpиття фpoнтy
Taкox не вiдбyлися' ПoЗaяк Boни Пеprдбaчытиcя Tpoцьким як
peЗyЛЬTaT з,iздy. o.цнaк лoгiкa нiкoли не бyлa ПeperшКoДoЮ IUIa-
нaм Tpoцькoгo. Maхнa сУДLIJIИ зa незpoблeний вчинoк!

Зa opгaнiзaцiю цьoгo з'iздy, }чaсTЬ y ньoМy Ta poзПoBсю.цден-
ня вiдoзв пpo з'iз.Ц TpоцьIс,rй нaкaЗaB poзсщiлювaти. Haкaз вox-
Дя peBoлюЦii не залиrпI4BсЯ щkl\ne нa пaпepi: кiлькa мaxнoвцiв
бyлo poзстpiлянo нa пoчaTl(y чеpB}Iя l919-гo Зa poзПoBсюдxeн-
ня вiдoзв пpo з'iзд y Гyляй-Пoлi.

Tpoцький зaкJIикaB <(poзДylПиTи МaхнoBщинy)>' KoTpa <<poз-
пoчzula opгaнiзaцiю зMoBи)>' -a Heстopa Мaxнa i йoгo o.цнo.цyМ-
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цiB oгoлoсиTи пoзa зaKoнoМ i вiддaти пiд сyд peволюцiйнoгo
тpибyншly <(зa зaKoЛoT Ta Зpa.цy)>' яких' .цo pe.ri, не бyлo..

Haкaз Tpoцькoгo N9 107 визнavив, щo мaхнoвський pщ мae
бщи <.стepтим з лиця зеМлi,> зa <.вi'цкpиття фpoнтy бiлим,>, зa
збip <.aнтиpa,цяtlсЬКoгo> з,iздУ. I xoчa з'iз.ц плaнyвaBся лиIIIe нa
15 vеpвня 1919 poкy, в нaкaзi вiд 5 чеpвня l919-гo Пpo }Iьoгo
гoBopилoся як пpo дoкoнaний фaкг.

<.Пpoтинapo,цний> хapaКTrp Мaх}IoBсЬКoгo pyxy Tpoцький
виBoДиB з тoгo' щo N4axнoвцi oб'сднyютЬся HaBKoЛo oсoби Max-
нa, a <(нe нaBКoлo iДейнoгo пpaпopD)' i тщ-тaки мaхнoвцi ввa-
)<aютЬся зpaдниКaMи нa oснoвi Toгo' Щo BB.DKaютЬ сeбe aнapхi-
сТaМи' a зHaчиTь' i вopoгaми pa.Цянськoi BлaДи. B дaнoмy paзi зa
МaхнoBrIяMи бaчaть <.iдейний пpaПop> aнapхiзмy. o.Цнaк voмy
бiльпroвики aнapхiзм пpoтисTaвJUIють iдei paд? Чoмy Мaхнo,
який бр у |9|7 poЦi гoлoвoю Гyляйпiльськoi pa.п,и, paптo]v{ oгo-
ЛoIIIyBaBся спoкoнвiчним вopoгoм paД?

B нaкaзaх Tpoцькoгo сTBepД}q/BaJIoся'. щo Мaxнo <.вi.цкpитo
зaклиKaB дo ПoBстaнHJI Пpoти pa'Цянськoi Bлa.ци }Ia Гyлшйпiль-
сЬKo]lfy з'iз.цi>>. fuiе х з'iз.ц y vеpвнi l9l9-гo тaк i не вiДбyвся, a нa
lсiтнqвoмy з'iздi <<вiльнoгo paйoнy'> Maхнo взaгaлi бр вiдсyгнiй.

6_9 нepвня 1919 poкy Мaхнo вiдсилaс кiлькa тeлегpaм Ленi
нy, Paкoвськoмy, TpoцЬKoMy пpo сBoю дoбpoвiльнy вiдстaвкy з
ПoсaДи i з пpoxaнrrям нa,цiслaти зaмiнy. Cвoе pilшення Мaхнo пo-
яснЮ€ мopa]IЬними мipкрaннями тa неoбцpyнтoвaнiстю зBиFly-
вaчеЁь з бoIry BJIaДИ, цЬKyBaHн,Iм тa <.oсoбистoю вopoxiстю> Tpo-
цЬКoгo. B тeлегpaмi Maхнa гoвopиЛoся: <.Haйбiльпr ToчниМ тa
вipним спoсoбoм зaпoбiгaння злoнинoвi, щo нaсyвaeтЬcЯ, ЯBBa-
)<aю Moю вiдстaвкy З пoсa.ц'и, кoщy oбiймaю. Гaдaю, щo з Мo€Io
вi,цстaвкoю цrI{гp{UIЬнa BJIaДа Пpипинить зaпiдозpюBaTи pеBoЛю-
цйнe пoвстaнсTBo y змoBax пpoти Pa.цянськoi peспфлilоt i пo-
сTaBиTься .цo }tЬoгo з усiею сеpйoзнiстю' яК дo живoгo дiтищa
сoцiа.llьнoi мaсoвoi pевoлюuii нa Укpaiнi, a }Ie яК дo пiдoзpiлoгo
сTaнy' з яKиМ TopГyBa,'Iися iз-зa кoxнoгo нaбoю i яruiт Пpoстo
сaбoryвaвся вiйськoвим спopядxeнням тa oбмyндиpyвa}I}Iям)>.

Мaхнo вKaзyBaB' щo <(цrнTpiLтIЬнa вЛaДa вBzDкae нeсyN{lсним з
дep)кaBниМ бy.Цiвництвoм)> МaхнoBсЬrоrй pyх i вopoxiсть.цo пoB-
стaнстBa ПеpeнoситЬ нa oсoбистiстЬ сaМoгo <.бaTЬкa,>. B тeлeгpa-
мi дo Лeнiнa Maхнo пiдкpеслюе, щo тaKa вopoxiсть Moже пpи-
звести дo <(KpиBaBих пoдiй всеpе.п,инi тpy.цoBoгo нapo.цy' дo
стBoprrrFIJI сepе.ц тpyДяЩиx oсoбливoгo вrгyrpiшнЬoгo фpoнтyo.
Toмy для зaпoбiгaння цьotvty лиxoвi Мaхнo зztлиlrlar свoю бpи-
гaдy. Пiсrrя цЬoгo' Ha ДyмКy <.бaтЬKa)>, Bopo)Kнeчa малa б ПpИrм-
l1v1TI7сЯ. fuie вiдпoвiдей нa тeлегpaми Мaхнa не бyлo нi з Moск-
ви, нi з Kиевa. Ha oднiй з TeлегpaМ Maхнa pyкoю Ленiнa бyлo

нaписaнo <B apхЬ>. Усе бyлo виpirпeнo зaзДалегiдь, i Boлoдимиpa
Iruriчa B)кr нr цiкaвIшlи.цoлi тисяч пoвстaнцiв, кoщi пpoлива.пи
сBoю КpoB y ЗaпeKJIoМy геpцi з блими i кoщиx в o.ЦнУ МиTь зBи-
IIУBaTИЛуI y пaнiннiй втечi з бiлoгвapлiйськoгo фpoкгy.

Мaхнo oгoлolrlyBaвся зaКoлoTникoм тoдi, кo.lд,I вiн вимaгaв вi.ц-
сТaBIо{ з пoса'ци кoмбpигa i з.цaвaв сПpaви свoеi бpигади €. Чиiъa-
нЙ, нaпpaвтенoMy KoМaнД/шlнням Чеpвoнoi apмii дo Гу.пяй-Пoля.
€. Чиrgaнiя тa кoмбpиг €. Бparuньoв пpи.жали дo Гy,'Iяй-Пoля
пpvтЙмaти сПpaBи y Maхнa' fuiе миpнe виpiruення MzlхнoBсЬкoгo
IIиTaнrUI Tpoцькoго не B,IaшToB}tsшlо, i вiн пpaгнр кpoвi.

6 vеpвня 1919 poкy 3 Meтoю стaбiлiзaцii poзваленoi <(чepBoнoi>
oбopони Дибенкo пoчaB BиMaгaти вiД нavштaбy мaхнoвцiв oзе-
poBa BЗяTи нa сeбe Koмa}rДyвaнrrя oбopoнoю нa.цi.ltянцi ст. Пo-
лoги-БepлянсЬК сиJIaМи I -i тa 2-i МztхнoBсьKих бpигад. Але oзе-
poB' не бa>кaючи BИcTУПaTkI пpoти Maхнa' вiдмoвився вi.ц нaкaзy
Дибенкa i пoДaв y вiдстaвкy <(З пpичиHи iнвалiднoстi>. Biн не
бaxaв aTaTvI aJIЬTepнaTиBoю <.бaтькoвi>>. [е й стaлo пpичинoЮ
apешTy й poзсщiлy oзepoвa.

Paкoвський та Pа.цa oбopoни УCPP TaKox зaбopoнили мaх-
нoвсьюrй з'i3д, а.пе y сBoсМy нaкaзi вoни бyли бiльrц вiдвepтi
вi.цнoснo цiеi зaбopoни' зaяBJUIючи, щo <(B yсiх paлaх кеpiвними
МaюTЬ бyги лиrпе кoмyнiсти'>' Taкy пoзицiю мaв Pa.цянський
ypЯд' KoTpий poбив усe, щoб пiдмiнити paди BлaДoю вepхiвки
кoмyнiстi в- пpизнavенuiв.

Caме цe пиTaння _ ПитaнtUI Пpo BJIa.щy poЗBoдиJIo пo piзнi
бoю,t бapикaд кepiвниrцвo бiльtшoвикiв i мaхнoвцiв, Ta' зpeIIIToЮ'
нe ЛипIе мaжloвцiв (кpoнrштaдтсЬкI,D( МaTpoсiв, тaмбoвсЬKих пoB-
стaнцiв тoщo). Heза.пexнiсть мiсцeвиx pa.ц Ta вiйськoвих з'ед-
нaнь, спpoби бyДiвництBa гpoМa.цсЬKиx Ta вiйськoвих сTpyКTyp
<(знизy Bгop}> BуIКЛI4KaЛИ люTь цeнTpa]IЬъIИx opгaнiв в.цaди бiль-
шlовиKiв, пoпpи шн,ю пиrпну мapксисTсЬкy фpaзеoлoгiю.

7 vеpвня Tpoцький iнфopмyе PBP Пiвдeннoгo фpoнry: <.Мaх-
нo кaпiryлювaв i пpoпoнyе пpийняти вiд ньoгo.цивiзiю. Mнoю
вju\aниЙ нaKaз.цoвrсти poбory Чищеllн,l дo кiнця, Hе зyТIиняЮ-
чисЬ нa пiвзaхoдaх'>.

7 неpвня 19l9 poкy нa BсeyкpaiнсьKoмy з'iздi пpе.Цстaвникiв
вoлoсFlиx викoнкoмiв paД Е. Kвipiнr зaкJIикaB делегaтiв piшщe
3aсyдити IиaхнoBцlB 1 зBepнyгися.цo ypя.цy з пpoхaнн,Iм 3aсToсy-
BaTи пpoTи мaxнoвцiв <piruщi Дii> - тoбтo тepop' Paкoвський
тex вiшдрaв пpo <Фятiвний неpвoний теpop>. PaДянськi гaзеTи
poЗПoвсюД)ryBали бpeхню Пpo <(зМoBy Maхнa з бiлoгвapдiйця-
ми, peaкцioнepaМи тa iмпеpiа;riсTaМи>.

<.PoзкцaдaнI{я' poзBzUI' гt{иTтя> ЯBЛЯJIa' зa сЛoBaМи Tpoць*
Кoгo' чaсTинa Чepвoнoi apмii - МaxнoвсЬкa бpигaдa. Tpoцький

r47

l'

r46



ЗaяBЛ'Iв, щo <(нeМae зaxo.цlB' яKl нe мo)IGIa нr .цoзBoЛитИ ДJlЯ
.цoсягнeнЕя цiеi МrTи)>' Toбтo,цЛЯ poзгpoМy МaхнoвсЬKoгo pрry.

8 нepвня 1919 poкy Tpoцький Bидa€ HaKaЗ Ns 108 <.Kiнeць
мaxнoвrцинi!,>

8 vepвня Tpoцький пpи.ilqцxaе дo KaтеpинoслaBa (100 веpст
вiд Гyляй-Пoля), щoб oсoбистo Krp}ъaTи бopoтьбoю пpoти Мaх-
нa. Tщ, y Kaтepинoслaвi Tpouькуliт виДae l{aкaЗ пpo сTвopення
Biйськoвo-pевoлюцiйнoгo нaДзвичaйнoгo тpибyнa,ry нa чoлi з
Г. П'ятaкoвиМ' КoЛиIllнiм гoлoвotо уpядy УCPP, зaпeюTиМ poсiй-
сЬKиМ tшoвiнiстoм. I{eй щибytIаJI МaB шиpoкi ПoBнoBaхeFIня'
щo б <ФoзПeЧ e н иМ З&'IiзoM'> BИПaлИTИ << МaХHOBЩИ}IУ>>'

Poзстpiли зapщникiв, кpyгoBa пopyКa B сlЛax, poзстpiл зa
пpихoByBaHня збpoi, poзсщiл poди.liв мaхнoвцiв, кapальнi зa-
гoни Ta блoка'цa сiл - тaкa <<piзнoмaнiтнa дiя:lьнiстЬ> бyЛa у цЬoгo
КpиBaBoгo тpибyналy.

Tpoцький пpoДoB)I(yBaB BиМaгaти <(нещa.цHиx зaхo.цiв Hе Лиш]e
вiднoснo Bopoгa, aлe Йу BЛaснoМy сеpе.цoвиl.Ili, BiДнoснo не3.цo-
poвoгo еЛeМенTy>' стBеpдxyючи' щo гoЛoBнa небезпекa - не
мaхнoвцi-aнapхiсти, a <.Maхнoвцi пИ кoмyн iстич t{иM Пpaпopo M)>.

,Цo цих <.мaxнoвцiв-кoмyнiстiв,> Tpoцький мiг зaписaти бyдь-
кoгo, хTo BисЛoBJIюBaB незгo.цy з [енщoм, MaB сBoЮ ДyМIry,
BисTyпaB зa дiйснy pa.цянсьКy BЛ?ДУ, зa aBтoнoМнi пpaвa Paдян-
ськoi Укpaiни.

Heзвaxaючи нa aнтиМilхHoBсЬКy iстеpiю, бaгaтьoм МеlIIКaн-
цям Укpaiни бyв вiдoмиЙpeыъний стaн сПpaB. Taк, paдянськa
гaзeтa <.ИзBестия,> (Пoлтaвa) y vеpвнi 1919-гo fIУIcaЛa, щo Мax-
нo <,виpiшlиB ПoсryпиTися свoiми BЛaсHиMи Тa гpуПoвиМи iнтe-
peсaМи' беззaпepeuнo пiдкopитися Pa,цянськiй ь'laдi (...) бiля
сaМoгo пpoBiUIЛя ЗtlJIишIaючисЬ BeЛиKим pеBoЛюцloнlpoМ)>.

Бoячись, щo мigцевa влa"цa не сTaне aKTиBнo бopoтися пpo-
Tи мaxнoвцiв, Tpoцький poзiслaв TеЛеЦpaМи, B яКих зaстеpiгaв
кoмyнiстiв вiд кoмпpoмiсy з Мaхнoм чИ пoсTyпoк йoмy, нaпo-
JIягaЮчи нa нещa.цнoMy зFIищeH}Ii мaхнoвцiв.

6 uepвня l9l9-гo нa ст' I{apевoКoстяtlTинiвкa зiбpaлися Мaх-
нoвськi KoМarЦиpи, чле}lи МaхHoBсЬKo\ puд' i rштaбy. Мaхнo
пpoсив ж вислoвитися з пpиBo.цy oгoлolllеtlllя йoгo пoзa зaкo-
нЬм. Бiлaш тa деякi iнrшi ioмaндиpи зaПpoПoнyBirЛи вiдмoви-
тися вiд сПpoтивy чеpBoниМ y тяxKy мить бiлoгвap.цiйськoгo
нaсTyпy' пoзaяк бopoтьбa всеpeдинi pa.ця}Iськoгo тaбopy вiд-
кpиe бlлим IIIJUIх нa Укpaiну.

Бiльlпa чaсTинa зiбpaння BBaХzUIa' щo бiЛi нa Укpaiнy нe
пщyгь i щo iхньoю гoЛoBнoЮ меToЮ е Мoсквa, тoму Мaxну

щебa всiмa cуUIaМИ BиIсT:УII|4T|4 ПpoTи чepBoних. Есepи B мax-
нoвсЬКoMy кepiвництвi ЗaПpoпoнyBЕUlи сoЮз iз Петлюpoю, Гpи-
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гop'€вим Ta oTaМaнoМ Зeлeним. oднaк Мaхнo виpiurив пiти з
ПoсaДи pa.цяHсЬкoгo КoМal{ДyBaчa i нa.цaти дивiзii мoжливiсть
BoЮBaTи Пpoти бiлoгвapдiйцiв, зaxишIaЮчи <<Biльний paйoн>.
У зв'язкy з TяlкKoю xвopoбoю МaxнoBсьKий нaнштaбy Якiв oзe-
poB пoПpoxaв вiдстaвки, нa йoгo мiсцe бyв зaпpoпoнoвaний
Biктop Бiлarп.

Tимчaсoвo кoмaI{дyBaнHя мaхнoвсЬКoю BoлЬницeю зoсepе-
ДИлoс,Я B pyKaх Biкгopa Бiлaшa, яК нaчuulЬttиKa пoлЬoBoгo штaбy.

B yмoвaх нaсTyПу бiлиx i ПoчaTKy бopoтьби Чеpвoнoi apмii з
МaхнoвцяМи ПoчzUIися без.rraднi дii кoмaндyвaнн'l з МeToю пr-
pефopмyвaння Укpaiнськoгo фpoнry. 4.lepвня 1919 poкy Укpa-
iнський фpoнт бyлo poзфopмoBaнo paЗoМ з TpьoМa Уipaiнськи-
Ми pаД,янсЬKими apмlями. Ha бaзi flpyгoi Укpaiнськoi pадянськoi
apмii пouaлa фopмyвaтися I4-тa apмiя Пiвленнoгo фpoнry (кo-
МaнДyвaч K. Boporululoв). Мaхнoвськi чaстини, пoзбaвлgнi свoгo
KеplвI{ицTBa, N|aЛvt вхoДити дo ii сшaдy. Koмarцyвaння 14-ю
apмirю неpез 40Днiв пiсля ПpизнaЧrння Bopourилoвa пpийrшв
I. Apaлoв, a Цe чеpeз l l днiв - o. €гopoв.

Tим чaсoм Kyбaнський кiнниЙ КopПyс генrpаJla IIIкypo,
нaсTyпaюЧи нa зaхiд, нa пoЧaTКy чrpBrш 1919-гo знoвy зМyсI4B
дo втeчi 9-тy дивiзiю l3-i apмii i вийrшoв y TиJI Мaхнoвцям. Cкa.r-
Ko ПЛaнyBaB стBopиTи 5 yдapних гpyП з Tих ЧaсTин' щo Зzl,'IиIIIи-
ЛуIcЯ ДлЯ Пpипинrння нaсTytry кyбaнцiв. fleякi мaхнoвськi пoл-
Kи в тpиBiulиx' зaпeЮIиx бoях, oпиниBшисЬ y пoвHoМy oтoчeннi,
без нaбoiв, пoвнiстю зaгинyЛи, знaючи' щo пoлoнrниХ ПoBстaн-
цiв бiлi сTpaтяTЬ. Hе мaючи apтилеpiйськoi пiдтpймKи' вotlи з
хoлo.цнoЮ збpoею КИДaJIИcЯ в бiй з KoзaчoЮ кaвшеpiеto чиillllли
пiд кyлeметний вoгoнь, |ИHУЛИ сoTrUIМи' не зzLтIипIaЮчи свoiх
пoзицiй.

4 vеpвня 1919 poкy мaхнoвськi чaстиtlи зДiiтcнцли спpoбy
KoнTpaтal.yBaти бiлoгвaPдiйцiв. l-пra мaxнdвськa бpигaдa нa-
oЦ/Пiula нa с. Maнгylш, 2-ra - нa ст. Boлнoвaхy, 3-тя нa ст. Хpи-
сToBоЬКy. Бyлa зiбpaнa кaвшepiйсЬкa Гp}iПa пiд кoмaндyвaнйм
Kapeтникa, кoтpa Мzrлa ПpopвaTися дo ГpиЦIинoгo. Aле KoFITp-
нaсTyП мaхнoвцiв ЗaхJIИъIУBcЯ, хoчa BoлнoBaхa тa Юзiвкa були
зaxoгшeнi...

Hoвa спpoбa FIaсTytry мaхнoвцiв бyлa пpизнaчeнa нa 7 нepв-
ня 1919-гo.

o.цнaкпoвнa вiдсщнiсть нaбoiв зiгpa.пa свoю фaталЬ}Iy poлЬ.
Чaстини lllкypo вЙ Юзiвки, пoчuUIи }IaсTyпaTи нa мaхнoЪськi
Зaгoни спiльнo iз зaгoнoм гeнepaлa Bинoгpaдoвa, Якиi7бр сюra-
/цoBoю_чaсTинoю flpyгoгo apмiйськoгo KopПyсy генepа.пa Бpе-
дoвa. B;ке 5 vеpвня 1919 poкy мaхнoвцi зда-тrи Юзiвкy, Boлio-
BaХу Ta Mapiyпoль.
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7 sepвня бiлa кiннoтa (Пеpшa Kaвкaзькa .цивiзrя гrнеpaJla
Шифнеp- Мapкевиva) неспo.цiвaнo ПpopвaJlaся дo Гy:rяй-Пoля.
Kiлькa зiбpaниx Maхнoм пoлкiв нoвoi Пoвстaнськoi apмii' a
TaKox пoлк, зiбpaний з ryляйпiльськиx .цoбpoвoльцiв пiд кo_
MaндoЮ Бopисa BеpетельниKoBa' Ha Декiлькa днiв зaтpимyють
бiлиx пiд Гуляй-Пoлем. Maxнo кеpус oбopонoю pi'Цнoгo сеЛa,
}IaмaгaючисЬ зyПиниTи вopoгa.

Пeprшa мaxнoвсьКa бpиraдa спpoбyвaлa пеpейти Дo Koнтpнa-
сryпy бi.гrя сiл Hoвoспaсiвкa тa Poзiвкa. Maючи ще пoнa.ц 10 ти-
сяч ПoBстaнцiв, Maxнo спpoбрaв yгBopиTи зaслiн пеprд бiлими
бi-ги Гyляй_Пorrя, Пoлoгiв, Bоликoгo Toкмaкa. Мaхнo з}ъliв з'е.ц-
нaTи Ta зyПинити дrяKl чaсTини, щo BlДсЦ/Пzulи' 1пoПepеДy oo-
йoвoгo ПopяДkry пoвiв пoвстaнцiв y бiЙзaГуляiт-Пoле. HaдeяruЙ
чaс МaхнoвцяМ yД:rЛoся вибити вopoгa з oкoЛицЬ Гyляй-Пoля.
Cе.гrяни Гyляй-Пoля iз сoкиpaми Ta BИЛaNIИ Bели pyKoПarшний
бiй пpoти бiлoгвapдiйцiв нa ByЛицяx сlЛa' нaДихaючисЬ пpи-
K[a.цoМ <.безсмеpтнoгo> <(бaтЬкa)>, ЯКIlil, Знaхo.цячисЬ в епiценщi
бoю, вселяв хopoбpiсть сBorю вiдчaйдytl.tнiстю тa смiливiстю.
Kiлькa paзiв кoнi пi.ц Maхнoм гинyЛи' а,Tr сaМ вiн, незвaхaюvи
нa сBисT I(yЛЬ дoBKoЛa' зitЛиЦIaBся нry[IKoДXeний. o.цнaк 8 vеpв.
ня l919-гo щи кiнниx ПoЛKи кoзaкiв вибили мaхнoвцiв зГуляЙ-
Пoля. B бoяx зa селo мaIlxe пoвнiстю Зaгинyв ryляйпiльський
ПoЛK paЗoМ зi свoiм Кoмa}IдиpoМ BеpeтельниKoBиМ.

Ha цей чaс пpoTи мaхнoвцiв .цrялa бiлoгвapДiйськa гpyПa'
кoTpa cKrra.цaЛacЯ З Пoнa.ц 15 тисяч Чoлoвiк, 8 пaнцepниx ПoTя-
гiв тa 83 гapМaT. I-{е бyли: нa ГyляйпiлЬсЬКoМy нaПpяМI(y - кiн-
ний кopпус генеpаЛa IIIкypo (6 пoлкiв - 4800 кoзaкiв); нa Ma.
piyпoльськo. Бep.ЦянсьКoМy нaпpяМKу - чacТИH|4 Пеptuoгo
apмiйськoгo КopПусy floбpoвoльuoi apмii (пoнa.ц 3 тисячi бiй-
цiв), нa ГpишинськoМy HaпpяМKy - чaсTини Дpyгoгo apмiй-
сЬKoгo КopПyсy (5-6тиcяu бaгнетiв тa шaбель).

Пiд чaс KpиBaBиx бoiв зa Гyляй-Пoле непo.цaлiк вiд ньoгo
нa ст. Гaйuуp i Чaплинe бyли зoсepеджeнi знaчнi сили Чepвo-
нoi apмii (.Цo 3 тисяu бaгнетiв тa шraбель), кoтpi зaйма,ти ouiкy-
BiUIЬlry пoзицiю i не вщщшrиcявбIЙ'мix мaхнoвцями тa бiлими.
Зa poзpaхyнкaми Tpoцькoгo, бiлi мали безпеpeшKo.цнo Д,oПyс.
KaTИcЯ в paйoн мaхнoвцiв, .цЛя тoгo щoб зHищити <.aнapхiст-
сЬКy зapaЗy>' a чеpвoнi зaгoни пiсля цьoгo ЗниЩqHня мaли б
Дoбити сильнirшoгo' Bиснaxеtloгo в бoях.

7 лилня чepBoне KoМaндyBaння нaKaЗiшo МaхнoBцяМ-<(зaKo-
ЛoTникaM)> ТpИМu|ИcЯ.цo ocTaннЬoгo нa фpoнтi пpoти бiлих i нa
5 днiв нa.цiслалo iм нa .цoпoмory Пaнцеpний пoтяг. oДнoчaснo
Tpouький Bидaе нaKaЗ пpo poзстpiл yсix, хтo стaне "пiд пpaПo-
pи Maхнa)>.

МaxнoвЦi, Щo BoюBil,'Iи ПpoTи бiлoгвapдiЙцiв, Щr не Знzшtи
пpo нaKaз Tpoцькoгo пpo ix ЗHиЩeн}Ul' iUIе Дy)Kr uIBиДКo poз.
пoBсюД)I(yBaлИc,Я ЧУTKИ пpo Tе' пIo з пiвнoчi в мaxнoвськиЙ
paйoн pyхaloTЬся poсiйськi вiйськa нa чoлi з Tpoцьким, Щoб
пoKapaти пoвстaнцiв Зa <<сaмoстiйнiстЬ,>.

Bopotшилoв (y цeи чaс вiн Пo€ДнyBaв ПoсaДи нapKoМa BIr}"Т_
piшrнiх спpaв УCPP i кoмaндyвaчa 2-i Укpaiнськoi apмii) ут<е
oTpиN,IaB нaкaз вiД Tpoшькoгo лiквiлрaти лiлеpiв-мaхнoвЦiв тa
ixнiй tштаб i poззбpoiти МaхHoвськy apмiю' Bopolшилoв тa Меlк-
лayк нaKaзiUIи Махнoвi Ta чЛенaм йoгo шrтaбу пpибщи ДлЯ Пe-
pегoвopiв Пpo peopгaнiзaцiю вiйськoвих чaстиI{. Maxнo пpибр
для звiry нa сT. Гaйvyp, пpoте вiдvyв, щo гoTyсTЬся poЗПpaBa.
oдин з чrpвoнoapМiйцiв poзпoвiв йoмy пpo HaKaЗ TpoЦькoгo.
Мaxнo щiк пpямo з Baгoнa Boporпилoвa' зaстpeЛиBll]и oxopoн_
ця. Лiченi хBIIлИHиI вiЦцiляли йoгo вц пiдстyпнoi кулi. <.Бaтько,>
poзyмiв, шo вiлтепеp йoгo цьк}ъaTиMyгЬ Haче вoвКa.

Чaстинa МaхнoBсЬKoi делегaцii нe всTигЛa вi.ц'ixaти зi стaн-
uii Гaйvyp i булa зaapешToBaнa й пiд oхopoнoЮ вiдцpaвленa дo
Хapкoвa. Taм уvopaпrнi сoюзники бiльlшoвикiв бyли,,звинрa-
uенi yзpaдi i нeгaйнo poзстpiлянi. Cеpeд apeШToBaHих i стpaне-
них були ЗaсTyПrrиК нaч.LпЬниКa штaбy MaхHoвсЬКoi дивiзii
Михальoв-ПaвлeнKo' дpyгий зaсTyITниК нaчzulьниКa штaбy пo
oпеpaтивнiй чaстинi Бypдигa' КoIvtaндиp пoлI(y Kopoбкo' aд'ю-
тaнт штaбy oлiйник, чЛeни МaxнoBсьКo:i paди Koстiн, Пoлунiн,
floбpoлюбoв. Зaapеrптoванo й poзстpiлянo бyлo i нaчzulЬниKa
MaxнoвсЬKoгo rптaбy oзеpoвa. I{iею пiдroЮ poзпpaвoro y Хap-
кoвi кеpyвaв кoлиrшнiй aнapхiст Г. П'яr.aкoв, y.tиiх pyкaх бyли
зoсrpeд)Keнi спpaви з <иiквi.цaцii мaхнoвЩини>. fp6цькиЙ у
свoeМy нaкaзi N9 1l2вiд 18чеpвн'I l919-гo пiдтвеpдив сTpaTy
MaхнoBсЬKих кoмarциpiв <(ПITaбy Мaхнa>.

9 vepвня l9l9poкy, тoбтo нaсryпнoгo дtlя, пo всiй Kатеpи-
нoслaвськiй ryбеpнii ПoчинaетЬся ПoлЮвaння нa Maхнa. ЙЪгo
шyкar гpyпa oоoблиBoгo ПpизнaченHя ЧK Мeдведсвa. Iнфop-
МaTopи чеpBoниx пoвЦoМJrяЛи, Щo <<бaTЬКo>> пitшoв пiд Беpдянськ
зa лiнiю фpoнтy, щoб вести ПapтизaнсЬI(y вiЙнy в ТиЛy у бiлих.
Haспpaвдi x вiн пpиiiaв нa сBoсMy пaнцеpнoМу пoтязi нa ст. Bе-
лlцкиil' Toкмaк, Де щe тpиМirлaся МaхнoвсЬКa oбopoнa ПpoТи
6lлиx' o.цнoчaснo дo Bеликoгo Toкмaкa пpибyв o. Чyбенкo для
тoгo, щoб з.цaти сПpaви пoсТaчaнI{'l дивiзii тa пiвтopa мiльйoнa
pублiв Дивiзiйноi скapбницi.

Toдi дo Чyбeнкa зBеpнyЛaся Мapyся Hикифopoвa, нaстiйнo
BиМaгaюЧи гpotпей (700 тисян pyблiв) нa кaмпaнiю Tеpopy Пpo-
ти чrpBoних тa бiлих диктaтopiв i нa opгaнiзaIriю пoвстaнHЯ y
Kpимy. Пiсля вiдмoви Чyбенкa Мapyся пpиГpoЗиЛa зaбpaти гpo-
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ПIi сиЛoЮ. ЗaявиBlllи, щo ДЛя цiеi мети Boнa ПpиBeЛa.цo Toкмa-

кa свiй зaгiн (600 бiйцiв). Пiсля нев.ца:toi poЗМoBи з Чyбен-кoм

Мapуся ПoЧzшa BимaIaTи y Maхцa гpourей нa opгaнiзaцiю вбив-

ствihrнiнa тa !енiкiнa. Aле з цьoгo нiчoгo не вийш-тлo. Пoчa_

i rцoб я Baс Tyг бiльше нe бaчив!'>

МaхнoBсЬКoгo кеpiвництвa. flyмки МaхнoBсЬKиx Лl,цеplB-poЗДl-
ЛИЛvIсЯ.3нoвy uулиcя пpoпoзицii Пo.цaTися Дo oTaМaнa Гpигo-
p'свa i сTBopити спiльнo З ниI\{ ПoTylкнy pевoлюцiйнy пoBстaн-

ськy apмiю.'Iнrпi кoмarЦиpи пpoпoнyBallи тpиМaTи ФpoнT l не

пусКaTи бiлиx дo <.вiЛьнoгo paйoнy>>, нe зBepTaючи yBaги нa

tIpoBoКaцll чepBoHих.
Maxно сxиJIиBся Дo дyMKи пiти з кparuoю чaстинoю ПoBсТaH-

цiв в зaпiлля, HaдaBПIи Tи]vt' xTo щe BaгaeTЬся' ПpaBo вибopy -

З'UIипIaTЙся пiд влa.цoю чrpBoних KoМaH.циplB Чи сTBopЮBaTи
..вiльнi зaгoHи мaхнoвцiв'>. Збopи бyли пepepвaнi нoвим нaсту-

пoм бiлих нa Гyляй-Пoле' a спiльне pitпення тaк i не бyлo

пpийняте.. 
Maхнo З членaми Biйськoвo-peвoлюцiйнoipaДи, свoiм rптa-

Boних.
Пpoте Чеpез чoТиpи.п.нi, oтpимaвши вiстi пpo poзстpiл мах-

нoвцiЪ-штaбiстiв y ХЪpкoвi, Maхнo змiнюе свoe piшення. Biн

yже лyмaс пpo ПoМсry за poзстpiляниx. <.Бaтькo'> BсTиГ виДpy-

i<yвaти кiлькa тиcяч лиcтiвoк пiд нaЗBoю <..Цe влa.Цa - TaМ нe-
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мaе свoбo.ци!'> B листiвкax вiн ПoпepедxaB' Щo зa Koxнoгo poЗ*
стpiлянoгo МaxнoBЦя бyдyгь стpavенi <(.цесяTKи ЧеpBoниx кaтiв>.
Bиpoк нa сМrpTЬ бyлo oгoлоtшенo Tpoцькoмy i П'ятaкoвy.

Пеpeбрaюни B TиJIoBих чaётинaх Чеpвoноi apмii, вiн ПoчaB
aгфвaти сoл.цaтiв i сrлян ПpoTи бiльtшoвикiв. З метoю opгaнi-
зaцii зaгoнiв месникiв Мaхнo З,ЯBЛЯBcЯ у rштaбi lpщoi пoв-
стaнськoi бpиraди B. Бiлarпa, poзpaхoвyЮчи ПoIIoBниTи свoю
<<ЧopH} сoTнЮ> зa paхyнoK свoix кoлиrшнiх чaстин. oднavе нi
Бiлalu, нi бiльrпiсть фpoнтoвих кoмaндиpiв не схвалили нaмi-
piв Maхнa. Дo <(чopнoi сoтнi>> rIpИеДIIaJIИcя лиII]е 600 пoвстaн-
цiв-дoбpoвoльцiв з 20 кyлемeтaми.

3poзyмiвrши' щo чrpвoнi не зшlиrшaть йoгo y спoкoi, Мaxнo
Ta <<чopнa сoтtUI)> TиMЧaсoBo 3aхoв.tлися y Чopнoзнaм'янсьKoмy
лiсi. 19 чеpBнJI l919-гo зaгiн Мaхнa (900 бiйцiв) ПеpепpaBиBся
vеpез flнiпpo нa Пpaвoбеpeюкя Укpaiни.

ocнoвнa чaстинa МaхнoвcЬKих пoвстaнцiв ЗaJ{иlllилaся Boю-
вaти нa'фpoнтi пpoти бiлиx, фopма.пьнo пepeбyвaюvи у сюlaдi
Чepвoнoi apмii. Taк, Пеprпa МaхHoBсЬKa бpигaдa (кoмaндиp
B. Kypилeнкo) пpoдoвxщалa бopoнити мiстo Беpдянськ i спiль-
ниЙ з vеpвoними фpoнT - BlД Aзoвськoгo l4opЯ Дo ст. Cryкoвa.
Чaстини Дpyгoi M€lхнoBсЬKoi 6pиraди (кoмarциp B. Бiлarп) бo-
poлис'я y ryляйпiльсЬKoмy paйoнi. 13 vepвня 19l9=гo Boни Bи-
бlцли 6lлlах з Гyляй-Пoля' oдI{aK yгpиМyBzulи селo не бiльlше
дoби. Дpyгa МaxнoBсЬKa бpигaдa вeлa бoi бiля Bеликoгo Toкмa-
кa й opiхoвa. I]i чaсТини пiлпopядкoByвzl,Tися paДяHсЬКoМy
КoМaндyBaнню i збepiгшlи свoix кoмiсapiв (нaпpиюraд, кoмiсa-
pa Мapкевичa в 1.й бpигaлi мaxнoвцiв).

9 vrpвня 1919-гo кoлипrнiй МaхFIoвcЬKий фpoнт, Зa нaKaзoМ
Тpoцькoгo, бyлo poздiлrнo нa бoйoвi дiлянки нa чoлi з нoBиI\4и
Koмaн.циpaМи: MapiyпoЛьсЬI(y (кoмaндиp !ибенкo) тa ГуляЙ-
пiльськy (кoмaндиp Kpyссеp). !ибенко МaB нaKaЗ пoвнiстю зa-
М1ниTи мaхнoвцiв свoiми чaсTинaМи. Пpoти <непoкipних)) Мaх-
нoвцiв нepвoнi чaсTини poЗПоЧzrЛи кapaльнi oпepaцii. Пiсля
Bисн'DlgIивих бoiв зa Гyляй-Пoле мix бiлими Ta МaхнoвцЯми'
кoли бiлi poзсщi.ltяли сoтнi пoлoнeних Пoвстaнцiв i сeлян кo-
Мyни, чеpвoнoapмiйськi чaсTиtIи yДapoм вiд ст. Чaплинe ви6и-
ли бlлlцх з Гyлrяй-Пoля. Пicля цЬoгo чepBoнi пoчали негaйнo
,цoбивaти <<Мaхнoвщи}Iy'> в стoлицi МaxнoвсьKoгo рyJry.

3aгiн ЧK oсoбливoгo пpиЗнaчення i пaнцepний Дивiзioн пiд
зaгaлЬнoю KoмaFЦoю кoмбpигa K. МeДвeДевal вiдзнavaвся oсoб-

l K. МеДвe.цeв черз мiсяrр бр oсoбистo poзсфiлянlпi Ма:о.roм бtля cт.II'яти-
хaтки' l(yДи вiн пpиб1ъ для пrprгoBopiв зi штaбoм Мaхнa. I{е бyлa пoмстa зa

- неpвoний тepop у <вiльнoму paйoнi>.
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ЛиBolo жopсToKiсTю щoДo МaхHoBсьKиx ПoBсTa}tцiB. ц^' .u,o-
нoм булo Зaapr[IToBaнo близькo тисячi мaхнoвцiв, чaсTинa з
яких бyлa poзстpiлянa. Тaким Же чинoM Дiяв зaгopoдЖyB€лЬ-
ний зaгiн МелiтofioльсьКoгo paдяHсЬKoгo у,Д,apнoгo пoлкy. Иoму

pa.шянськoi Kpимськoi apмii, зa нaKaзoM .{ибенкa, мали бщи
BиKopисTaнi в бopoтьбi пpoти мaхнoвцiв. oДнaк B чaсTинaх
Kpийськоi apмii нaкaз 2]ибeнкa бyв зyстpiнщий без oсoбливo-
гo ентузiaзмy. Kpимськa apмiя сЮIa.П'aJIaся iз селян-пapтизaнiв
Пiвнiчнoi Taвpii тa Kpиму i булa близькa зa свoiм дyхoМ .ц'o
мaхlloвЦiв, Дo иeй сeПapaтизMy тa свoбoди' ненaви,цiлa пpoД-
poЗKJIa/IKу.

Ш[e в щaвнi--vepвнi 1919 poкy пopяД з теpмiнoм <(МЕ}хнoBЩи-

нaь Tpоuькийr y свoii нaKaЗax ЗаЛуrиB дo пoлiтичнo-KapaЛЬнoгo
oбiгy тaвpo <.ДибенкiвЩинa)>' lцo Для Tpoцькoтo знaчиЛo Пpи-
близtto Tl )К сaMе, Щo й <мaхнoBщинa>. Але, незвaxaЮчи нa Tep-
мiн <дибенкiBЩиFIa>' сoЛДaTи-пoвстaнцi Kpимськoi apмii не aсo-

цitoвали свoi нaсщoi з oсoбoю <(ПpизHaчrl{rц> flибенкat, яKoгo
Boни Flе oбиpaли i не пoвaxали. У пoлiтзве.ценtt,lх 14-i apмii пo-
вiДoмлялoся, Щo Дибенкo <Любoв'Ю чеpBoнoapМiйцiв не кop19-
TyrTЬсЯ i щpиltyе свoЮ BЛaдy зa дoПoMoгOю )кopстoKих зaсoorв
Пpиllyш]енHЯ>. Biн вiдpiзtUIBся Еtе Ли[Is ЖopсToKiсTЮ, aле й пoв-
нЪю безпpиtlЦипнiстю. .Ц'ивлянись кpiзь пaльцi нa гpaбeжi
I"I ПoГpoми, lцo чиниЛи йoгo чaстини, !.ибeнкo мiг poзстpiлloвa-
ти свoж сол.цaтiв Зa неIIollITивi вислoви нa сBoю аДprсy.

Koмaндyвaння .Ц'ибенкa бyлo нестiйKиM' Д}.( вiльнoстi тa
сaмoДiяльнoстi, пiдiгpiтий мaxнoвськoю aгiтaцiею, пpизвoдив

Дo iзoляцii кoмaн.ц.иpiв-<(ПpизнaЧенцiв> вiД сoлдaтiв-пoвстaн-
цiв. Бiйlцi Kpимськoi apмii вiдмoвлЯЛИсЯ бopoтися ПpoTи Мaх-
нoвцiв. Hе випa.цкoвo Aнтoнoв_oвсieнкo ПoПеpeд)KaB' Щo
<(yКpaiнсЬКi ЧaсTини з iнtпих apмiй, якi всi вийllлли з пoBстaH-
сiкйх зaгoнiв, не пiДyгЬ Пpoти Мaхнa,>. Бpигaди Геopгiя Ko-

l Пpo !'ибeнкa як пpo noлiтиvнoгo aBaнтюpиста йдеться-y lсtизi Ч..Cавvен-
кa uAвaнтоpистьt Гpaхдaнскoй вoйньt> (М: ACТ; Хapькoв: Фoлиo' 2000).
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.repгiнal тa Iвaнa Фeдькa, щo пpибули з Kpимy пi.ц Meлiтoпoль,
Hе BистyпиJlи ПpoTи мaxнoвцiв, a HaBПaKи' HaMаГILпися зrypry.
BaТи l\{zlхнoBцЬ для oбopoни мiстa. Бiльtпе Toгo' мaхнoвськi aгiтa-
Тopи МaЛи B'цих ЧaсTиHax спiвчлггя, a нepвoнi KoN,{arulиpи лpиЙ-
МaЛи oKpеМi мaxнoвськi зaгo}Iи .цo сЮ'IaДy свotx пoлкiв. Згoдoм,
кoли !ибенкo пpибyв y Пpиднiпpoв'я i вистyпиB пеpе.ц бi,Йllя.

Тини ЛlдеplB МaхнoвсьKoгo pyхy.
KомaнДyвaння I4-i paДяHсЬKoi apмii пpи всiй нeнaвистi дo

пoвстaнцiB i пpи нaявнoстi сyвоpих нaкaзiв Tpoцькoгo <Пo Bи-
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Kopiнrнню тиaхнoвщини)>' бyЛo зMylllене BиКopисToвyBaти мaх-
нoЪцiв. Бiлi, коpисryЮчисЬ сyпrpечKaМи Й бeзлaДДям нa <(мaх-
нoвськiй> дiлянцi фpoнry, BKЛИFlиIlvlcЯ y глибoкий тил. A неp-
вo}IеKolt,raн.цyBaннянrз}I.lхo.циЛo}уIII|LДJ|ястpиМyвa}rl{я-}IaсTЦПy
бiпих i бyлo вимytше}Iе зBеpнyги yвary нa МaхIIoBцiв. Бiля Гy-
ляЙ-Пoй неpвoнi apешIтoByваJIи i poзстpiлюBuulи мaхнoвцiв, y

тoй чaс як бulя Bелйкoгo Toкмaкa тa Мeлiтoпoля Bo}tи тlpиil-
мzLЛи МaхнoвсЬкl пoлКи Дo сКJIaДу свoш peryляpних чaсTин..
Coл.цaти-чеpвoнoapмiйцi вiдмoвляЛися BиKoнyBaти pеПpесll

lцoдo Maxнoвцiв, i цe зМylшyBilJlo чеpBoних KoMarЦиplB <(нa Мlс-

цяx> iгнopрaTи нaKaзи Tpoцькoгo.
KoнфpЬнтaцiя з мaхнoBцями пpизвелa дo poзвaJly фpoнry i

пoтягЛa й сoбoю pяJt ПopzlЗoK. oДнaк Tpoцький y чepгoBoМy
сBoемy нaKaзr гoЛoвниМи винyBaTцяМи пopaзoK нa Пiвдeннoмy

фpoнii знoBy }raзBaв мaхнoвцiв, iнкpимiнyвaBцIи iм <втevy з
пoзицiиu' xoчa B iнuroМy сBo€Му нaкaзi Tpouью,rй вкaзyе i нa
спpaв;<нiх винyвaтцiв пpopиBy 6lлих _ l8-ry apмiю' яKy, зa
йoio слoвaми' oхoпиЛи poзKпaД' Ц]KypницTBo i пaнiкa, щo дpи-
зBrЛи дo вiдстyпy <(Пepe.ц слaбим сyПpoTивниКoМ>.

B сepединi чеpBня 1919 poкy Tpoцький сBяTКyBaB пepемoгy
*'ад 

"aйo,цями. 
Biн пишaвся TиМ, щo зyпliв poзбити Maxнa

"y*'"' 
pyKaми. Бiлi, зaхoпивrши paйoн Гyляй-Пoля, пoзбaви-

ли Махнa йoгo сoцiальнoi бaзи тa Tилy i тaким чинoм BзЯI1уI уIa
себе всi <<цpбoти>> пo зaспoKoеннIo ПoBстzlлих вoлoстей i зни-

щeнню 
".6Ъ.''е""oi 

для eднoстi Чеpвoнoi apмii Пoвстaнськoi
apмii Мaxнa.

Bopotпилoв y Teлrгpaмi Tpoцькoмy пoвiдoмляв: <.Maхнoвiя
poзбитa Шr<ypo Blшeнт, oкpемi MaхHяTa BoлaютЬ пpo зaхист 1
n*pou,'.nйвo PaдянськЬi влaДи. Haшa бiдa - вiдсyпtiсть
peryл'Ip}Iих чaсTи}t' KoTpиМи нeoбxiднo зaмiнити мaxнoвсьIоrй

фpoнт тa лiквiдyвaти зtlлиlllки бarц'.. Пoщiбнa хoн oднa pеry-

йp'u дивiзiя йя oчищeння BсЬoгo.[oнбaсy>. Пoдвiйнa езyiт-
ськa MopiUIь <(Пеplшoгo чepвoнoгo oфiuepj> дoзBoляJIa йoмy pa-

дiти з пЬpaзKи BчopaЦIньoгo сoюзItикa. TpoЦький y свoю .rеpry

пoвiдoмляв <,нaгopЬ>, щo Мulx}IoBцi <<пi,цняли гаJIaс пpoTrсTy пpoти
хaoсy i непo,цoбств i вимaгaють пrpеxoДy нa сTaнoвище pеry-

ляpних чaстин>. Це бyлa чистiсiнькa бpexrrя' щo B ЧrpгoBиЙpaз
BиКopистoByвалa фopмyлy - <(виN{oгoю нapo.цy>.

Cтвopювaлoся Bpa>KеtIня, щo нa BиМory сaМих xepтB rx poз-

сщiлювaли 32 <<poзKтIa.I{ Чеpвoнoi apмii>. Kiлькa тйсяч пoлoне-
,,й* **"ouцiв в eшeлoнaх нa залiзнlтчних стaнцiяx оviцва:lи
свoеiдoлi. Tpoцькoмy тaк i нe Bдzlлoся сТвopити нa oснoвi лiк-
вiдoвaниx yкpaiнських apмiй бoезлaтнi yнiфiкoвaнi чaстини.
Coлдaти кoЛиItlньoгo Укpaiнськoгo фpoнry бyли пpигoлoМпIe.

iir

нi poзпpaвoю з Мaхнoм i лirоiдaцiею yкpaiнськoгo paдянсЬKo-
гo вiйськa, зaмiнoю свotх кoмarЦиpiв вoенспецaМи' Boни не
xoтiли Bжe BoюBaти 3a <(мoсKoBсЬKих кoмiсapiв,>.

Cepeд чepвoнoгo KoМarrдyBaння pозгopiл acя ДуlскУciя' ЯКуIv-
чинoМ BиKopисTaти мaхнoвцiв. Hoвий нaсTyп бiлих, щo пoчaB-
ся 20 uеpвня 1919 poкy, пiдlптoвxнyB КoМaнДиpiв Чеpвoнoi ap-
мii дo пpийrrятгя в свoi чaсTини МzlхнoBсьKиx зaгoнiв, ПoЗztяК
<<вipнi> vеpвoнi чaстини BиIЯBI4Лу:.сЯ пpoстo нeз.цaTниМи.цo oбo-
poни. Tим пaчe' ш.(o мaxнoвськi KoМa}Циpи' кoтpi зaлиrшaЛL4cЯ
нa свoii мiсцях нa фpoнтi, BL|яBIиш|у| лoяльнiсть Дo KoМa}Iдyвaн-
llя \4-i apмii i гoтoвнiсть пptlЙняти.цo свotх Лaв нoBих кoмiса-
piв. Koмбpиги Чеpвoнoi apмii Koнepгiн тa Лeщeнкo нaМaгiulи-
ся сTBopиTи з махнoвцiв мiцrry oбopoнy нa МелiтoпoЛЬсЬКoмy
тa ПолoгiвсЬКoМy нaПpямKilx.

Bxе 23 чrpвrrя l919-гo Bopоtшилoв виpilllив oфiuiйнo лpиЙ-
н'ITи МaхнoBськi зaгoни.цo сK,Ia.цy свotх чaстин. Haча:lьник штa-
бy мaxнoвцiв Бiлaшr здaв спpaBи фpoнтy нa дiлянцi Hoгaйськ -
Hoвo-Микoлaiвкa, яIry пpoдoBxyвали бopoнlпи 6 пoлкiв i 3 гpy-
Пи М€lxнoвцiв' (близькo 4тlцc*l бйцiв, 100 кyлеметiв, 9 гapмaт,
2 цaнцepнi пoiзди). Здaв Бiлarп чеpвoниМ i vaстинy мaxнoвськoi
скapбницi (800 тися.l pyблiв), Taким чинoМ yниKI{yBIIIи apеIlITy
i за:Iишrивrши зa сoбoю кoмa}Iднy пoсa.цy в Чepвoнiй apмii.

Paзoм з ЧеpBo}IиМи нa пiвнiч тa зaхiд вiдстyпили i мaхнoв-
съкi пoлlс,t пiд кoмaнДoю Kиpилeнкa2, ToхтaмиIlIеBa' Пaтшla-
xи. KoмarЦиpи мaхнoBltiв IIIyбa i Плaтoнoв, кoщi пoгoдvll|k|cЯ
спoчaтКy нa пiдпopяДКyBaHIUI Bopotшилoвy, poзсщiлявшrи бiль-
rшoвикiв i vекiстiв, щo пpижшlи.ц:tя шньoгo apеIIITy' oгoлocили
вiйнy Чepвoнiй apмii.

Бopoтьбa пpoти мaхнoвцiв oбеpнyлaся yДapoМ пo yщaiнськo-
My сеJUI}Iствy' yДapoм пo дeмокpaтii. Зaкirrчився пеpioд спЬpoбiт-
ниЦгвa <с Bolнн}D( мipкyвaны мix шaдoю i сeлянствoм. Чepвoнa
apмiя пoстщoBQ BтpaЧiUIapИcуI сBoгo пoчaтKoBoгo етaгIy' стaючи
oсrprДДям iмпеpськoi тoтuiтapнoi .цepxaBи. Bтpатa PaДянськoю
Уlqpaiнoю свoei apмii пpизBrлaдo пoдirлЬшoгo пoслaбленrш riдep-
xaвI{ицЬKIД( фyнкдiи. Apмiя сTaBаJIa юlйкoм y pyКaх бiльtшoвиць-
кoгo I{еrrгpy - тpaдицiйнo BелиKoдеp)Kaвнoi Мoсlои.

<..(eмoн> чи <.бiс,> pевoлюцii Tpoцький бyв спpaыr<нiм мaй-
сTpoМ y спpaвi стBopенrш нoвиx вopoгiв. IIJе y 1918 poцi йoгo
нaKaз пpo poззбpoення ЧexoслoвaцЬKoгo KopПУCУ, нaKaз, Щo
зaгpoxyвaв poзсщiлoм зa нeBикoнaння poззбpoсн}Ul' BиKJIиKaB

l Пoлки: 7-й Зaлнiпpoвський, 8-й Гpyшью,rй, l0-й.Цoнсьшй, 1l-й Гнaтiв-
cью,tf,t. | 2- Й Hoвoспaсiвський.

2 Bi,цзнaчився пpи oбopoнi Меrriтoпoля тa Кaтrpинoслaвa шiткy l9l9 ркy.
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Глава 15
<)киToMиPсЬIfl сOJIДATи>

(19uepвttя _ 30лanня 1919)

B poки Гpoмaдянськoi вiЙни yкpaiнськi сeл,I}{и нaзиBzL-Iи
<()китoМиpсЬКиМи пoлКaми>> численнi зaгoни дезepтиpiв Чеpвo-
нoi apмii тa пoвстaнцiв, кoтpi любили ПeprхoBуBaтися вiД пеpe-
слiдрaнiв у пoЛях сTиглoгo xитa. Boни гpoМиJIи дepxaвнi сюla-

дvl, в6иьalтl,r кolщ-liстiв, poзгaняJlи в,raДнi yсTaнoви Ta ;1aIy^a|aJ|ИcЯ
BсTaнoBиTи Пo сeЛaх BJIa.цy свolx oTaМaнlB.

Чеpвoнi чaстини з кoлиrшнix yкpaiнсьlс,tх paдянських apмiй
влiткy 1919 poкy булиу стaнi пoвнoгo poЗKЛa,цy' ПoсTyIIoBo сKo-

I{ентp, щo 13-тa apмiя <<здaтнa Лиtrlе .цo poзBaлy чи пopaЗKи Bl.г{

пrpllloгo сepйoзнoгo неПpияTrЛьсЬKoгo ПolrrтoRхy)>' щo B apMц
<Дyх. poЗпyсти тa сифiлiсy>.B apхiвaх збе'piгaeться бqзлiч paпop-

тiв пpo вi'цмoви сoл.цaT. 13-i apмii BикoнyвaTи нaкaзи,. Пpo .цe-
зеpтйpiв, кoтpi вoлovуIЛИcЯ y пpифpонтoвiй смyзi,.гpaбyюvи тa

| Сoкoльнurcoв (Бpилiaнт) IpuzopiЙ Якoвuu (1888-1937) - oдин з opгaнiзaтopЬ
PKП(б), в якiй пpaшoс з 1905 poкy. B 19!7 poцi _ tUI€н викoнкoмy Мoскoвськoi
тa Пфoгpaлськoi pал, влeн ЦK PKП(б). B 1918-1919 poках _ rIле}I Pеввoeнpaци
2.i apй eхiднoгo фрнтy, 13-i apмii тa 8-i apмii ПiвДеннoго фporrгy.
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вбивaючи oДиFl oднoгo, BлaIIIтoвyючи <<ПoлювaFIЦя тa oблaви
нa KoмскЛaД,тa кoмiсapiв>.

Бiльrl.roвиКи пpaКTиtlнo B>Iсе I{е KoнтрoлювiUIи сiльськi paйo-
ни Укpaiни. Bлaдa з6eрiгалaся ЛиIIIe B ryбеpнських тa Деякиx
BZDKJIивих пoвiтoвих Мiстaх, в paйoнi poiтaшрaння нaдiйних pa-
дянсЬKих чaсTиt{. lia iнrшiй теplл'гopii пaнyвали oTaМaни тa Ko-
MaHJIиpи пoBсTiuIиx чaстин' вибopнi сТapoсTи ПoBсTzUIиx сeлян.
Це бyв $aс пoBrpнен}lя епoxи foiни XVII стoлiтгя aбo гaйДaмaч-
чини.ХИII стoлiття. Hе в змoзi Koнц)oлюBaTи теpитopiю, бiль-
llIoBиKи нaгa.цyB&rи сеЛяHaМ пpo себe пoxoдaми пo сeлax Ka-

.BцвЙaвши влliткy 19l9 poкy Kaтepинoслaв, !енiкiн зzl'IBиB'
щo Йoгo нe ЛяKar i нe хвилюe спpoтиB чepBoних в Укpaiнi,



a стpaпIнoю .ц,rUI нЬoгo r <(apМя' щo стorTЬ y ltatlroМy тиЛу)> -
apMiЯ сеЛяH- ПoBстaHцiB.

Cелянськe ПoBстaнH,l зa <<BiЛЬHi paди>, Зa сBoбo.цy TopгiвJli, зa
зеМJТю пpoTи Кolr{yl{, ПpoTи ПpИзHaчеHцЬ' пpoти ЧK тa пpoД'poЗ-
кЛa'цK,I oхoпилo всю Pa.п,янськy Укpaiнy. Ha бopoтьбy З циМ пoB-
сTaHн'IМ бyлo lсанщo пoнaд 50 тисяч сoлдaтiв Чepвoнoi apмii, ue-
кiстiв тa кapaтeлiв. fuIе вoни Hе ЗI\,loгЛи нi пpилyшшги' нi нaвiть
oбмelмти poзПoвсюджeння стиxiйнoгo, poзpiзнlнoгo, бrз спiль-
нoгo кеpЬниLfгBa' без бyДь-якoi сщaтегii й тaКTики, чaстo i без
збpоi, селянсЬKoгo ПoвсTaнH,l. Hеopгaнiзoвaнi, пoгaнo oзбpoeнi
ceЛя:нуl пpoтисToяли peryJlяpниN{ пoлKaМ Чepвoнoi apмii, aле в
цих ПoЛKax лиlIIе сTpilx пеpед poзсTpiлoм сщишryвaв бiйцiв вiд
пoBнoto poзBalry. Пoвcгa}щi нaПaдaЛи нa пoTяIи з BиJIaМи й кoсaми.

B зaхiдних пoвiтax Kиiвrцини i нa XитoмиplцинL.цiЯB ПoB-
стaнський peBKoМ нa чoлi з Юpкoм Maзypенкoм (oтaмaн Ka-
литвa) тa oTaМaнoм Caтaнoю (нavальник rптaбy pевкoмy). Пoв-
стaнський peвКoМ МaB y свo€Nry poзпopя.цxrннi 4 пoвстaнськi
селянськi дивiзii (oтaмaнiв Tютюнникa,,[яvенкa, Гpигop'свa,
Мaзрeнкa). Цi дивiзii, щo скJlaдaлиcя з 5_6 Tисяч пoBсTzUIих
селян, взяли мiстeuкa I{ентpaльнoi Укpaiни Фaстiв, Cквиpy,
Бйy Цеpквy. oднaк чеpез нaсTyп бiлих y кiнui ЛИfIItя 19l9-тo
<(H езzUIeжниKи)> - yкpaiнськi сoЦiа,r -.цeмoKpaTи' щo пaТpo HyBa-
ли Пoвстaнський pеBКoM' пoстaнoвили пpипинити бopoтьбу
пpoTи всeBлaд.ця чepBoних диКтaToplв.

Юpкo Maзypенкo тa йoгo штaб були тимчaсoвo зaapeшITo-
вaнi вoякaми .fiиpектopij УнP. Bxe нa теpитopii, Щo КoнTpo-
ЛюBul,'Ia .(иpeкгopiя' .цo Лaв apмii flиpектopii пеpейшroB oтaМaн
Юpкo Tютюнник - KoМaндиp Kиiвськoi пoBстaнсЬKoi дивiзii.
Ha мiсцi Пoвстaнськoгo peBKoМy булo ствopенo Пoвстaнський
кoмiтет (пoвстaнкoм) нa нoлi з М. Петpенком, кoтpий бyв лo-
,UIЬниМ дo лiдеpa flиpектopii Cимoнa Петлюpи.

Бiля Cквиpи влiткy l9l9 poкy дiяв зaгiн KoЛишtlЬoгo КoIи-
бpигa Чеpвoнoi apмii Hесмiянoвa, шIo пiдняв пpaпop Пoвстaн-
ня Ta oгoлoсиB свoЮ бpигaДy з кoлиrпнix чepBo}IoгBapдiйцiв не-
ЗztлеxHoю ..Гpyпoю вiйсьk ПoBсTzlлих пpoти КoМ}HИ>>. Пoблизy
сyсi,цньoгo Baсилькoвa oПеpyBaB зaгiн oтaмaнa Гoнuapa-Бaтpa-
кa. PaДянськi зведeнrrя пoвiдoмляли' щo нa пiв.цeнь вiд Kисвa
pa.ц'янсЬКa влaдa <.скpiзь вiдкинyгa, кpiм Чepкaс i Хaбoтинo.

oтaмaн Зeлений влiткy 1919-гo бyв гoспoдapем 15 пoвiтiв
пiв.ценнoi Kиiвщини, сTвopиBlIIи TaM сBoю нeз.ulе)Kнy pеспyб-
ЛiKy _ щoсЬ cеpeднe мix ryляйпiльсьKиМ <(BiЛЬним paйoнoм'>
тa pесгфлiкoю УHP. З |2тисяl свoж пoвстaнцiв.raстинy в 3 ти-
сячi бiйцiв oTaМaн Зeлeниil сПpяМyвaB нa Умaнь' яКy B)Ке BЗяли
в oблory пoвстaнцi oтaмaнiв Kлимeнкa тa Coкoлoвa,2тисянi

бiйцiв Ta ПoBcтuUIий paдянський кaвдивiзiон Пoпoвa в 300 кiн-
нoтникiв. Heв.цoвзi Умaнь o||ИlнИлacЯ B pyKaх ПoBсT€t/Iих нaЩaд-
кiв гaйДaмaкiв.

IJ{o oдин зaгiн y 3 тисячi бaгнетiв бр нaпpaвлений Зеленим
нa Лiвoбepеlокя Укpaiни. 22липllя 1919 poкy чaсти}lи oTaмaнa
Зеленoгo ЗzlхoПиJlи Пеpеяслaв тa Пиpятин нa лiвoмy беpезi flнiп_
pa. Зaгoни Зеленoгo з'€.цнaЛися з вiйськoм flиpекгоpii i спiль-
}IиМи с}UIaми ПpоpBaJIи нepвoний фpoнт пoблизу Xмepинки.

Ha пiвДeнь вiд <.3rленoi pеспублiки>> бilля Чигиpинa тa Знa.
М'янKи Дlяли oтaмaн Чщyпaкa тa oTaМaн Koцюpа (Kaцюpa,
Koцюp) - кoлиrпнiй кoмaндиp пoЛIq1Чepвoнoi apмii. oтaмaн
Koцюpa зrrяв свiй пoлК y 2тиcячi бiйцiв З <<aHTипеTлюpiвськo-
гo> фpoнтy i вивiв йoгo нa HaлднiпpянЩинy. Ha свoeмy lrlЛяхy
пoлк Koцюpи гpoМиB ЧK, paдянськi устaнoви i дpiбнi Зaгoни
Чеpвoнoi apмii.

У Пoлiссi зaкpiлилиcя oTaМaни Cтpyк, МopДалевич, Coкo-
лoвсЬкий, oб'еДнaнi y мiсцевiй Пoвстaнськiil paдi. цю paдy
сПoчaTKy oчoлюBaв CoкoлoвськиЙ, a пicля йoгo смеpтi - Мop-
дzUIeвич. Зaгoни Цих oтaмaнiв зaхoпили мiстeчкa щpaiнськoгo
Пoлiсся Чopнoбиль' Гopнoстaйпйь, flимеp.

Ha Пoдiллi, як пoвiдoмляли бiльrшoвицькi зве.IIeнн'I' <.BЛЕl.Ц3
не в силi вiднoвити ПopядoК y пoвiтaх>. Пoвстaнцi зaЙняли
Лiтин, Хмeльник тa iншi мiстечкa. Biнницю oтoчили 5 тисяч
пoвстaнцiв пiд кеpiвництвoм oтaмaнiв Юpкa Тютюнникa, Якoвa
IПeпеля. Aнaнiя Bолинrrя. Па.пiя.

Пoблизу oДеси пoBсT€uIи нiмцi-кoлoнiсти, 
.шнi 

зaгoни (близь-
кo 10 тисяч бiйцiв) pУu]у1Л|4 на oдeсy. B Балтськoму, oльгoпiль-
сЬKoМy' Aнaньeвськoмy пoвiтax гoспo.цapюBiulи oTaМaни Зaбo-
лoтниЙ тa Kaзaкoв (3 тисяui пoвстa,rих).

Ha ЧеpнiгЬщинi гpимiв oтaмaн €вген Aнгел' щo стBopиB ПoB-
отaнсьlс,tй зaгiн <ЛицapсцKе КoЗaцTBo ЛЬoбеpе>rоr<я,> (2-3 тиcянi
бiйцiв). Aнгел З€lхoIUIЮBaB пoЧrpгoBo Koнoтoп, HЬсан, Бaхмav,
Пpиltуюl. Дo йoгo зaгoнiв iпrли не лиtrle се,'uIHИ' a Й чepBoнo-
гвapдйцi i нaвiть пpoдзaгoнiвцi. У схiдних пoвiтaх ЧеpнirЬшини
в paйoнi Глщовa пoвgгалi ceЛЯI7И, ПoBигaняBtIlи пpизнa,reнцiв,
BсTaHoBI,UIи <.безвЛаддя,> пiд кepiвниЦТBoМ мiсцевlо< сеЛЯFtсЬКl,D(
aнapхiстiв. Caм ryбеpнськшl ЧеpнiгЬ 16 неpвrrя l9t9 poкry ЗaЗнaB
нaПаДy зaгoнy oтaМaнa Coкoлoвськoгo.

Ha Kaтеpинoслaвщинi oпepyваЛи oTaмaни: Мелaшкo, Глaд-
ченKo' Бpoвa, Живoдepoв. У paйoнi KoстянтинiBгpaДa <(ryЛяB>
зi свoiм пoвcTaFIсЬKиМ зaгoнoМ oTaМaн A.'Гyлий 'Гуленкo.

Ha Пoлтaвщинi все змiшtалoся внaслiдoк ЗaгzшЬнoгo ПoB-
сTанtIЯ ceIIяH Ta чepвoнoapМiйцiв. У кiнцi тpaвня 19l9-гo мiс-
цевa ЧK poзстpiлялa хapизМaTичнoгo лiдеpa ПеpеяслaвщИI1И -
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Хpyстaльoвa.Hoсapя, кoтpий ще y 1905 poцi бyв гoлoвoю Пе-
тepбypзькoi paди poбiтничих деПytaтiв, а у 1917 poui oчoлЮBaB
Пеpеяслaвськy peспублiкy тa ii paдy. Иогo бyлo зtlищeнo зa
кoнтaKти з oTaМaнoм 3еленим. Цiею aкцiею ЧK бр oбypeний
нepвoний кoмбpиг Бoгщrський (кepiвник пoвстaнцiв Пеpеяс-
лaBщини пpoTи гeTЬМaнa, a пiзнiшre - пpoти flиpeкгopii). Boю-
ючи пpoTи пoвстaнцiв Гpигop'евa, БoryнськиЙ вi'цмoвився ви-
сTyпиTи пpoTи <(нeз.Ulежнoгo бiльuroвикa'> ЗелrHoгo' зa щo
нeзaбapoм бyв poзстpi.тrяний чекiстами. Йoгo бpигaдa пiсля звi-
стKи пpO poзсщi;l Бoгщtськoгo пoвсTzula пpoти бiльшroвикiв пiд
кepiвництвoМ кoмПoЛKa Лoпaткiнa Ta гoлoви 3oлoтoнiськoгo
виКoнКoМy Гpyдницькoгo. Бiйцi пoвсталoi бpигaли BиpyIшиJIи з
фpoнтy нa з'r.цнaння iз oтaмaнoм 3eлeниМ, як вoни ЗaЯBIlягlIИ,
<.Цля бopoтьби пpoти кoмyнiстiв тa свpeiв>.

Bлiткy 1919 poкy 'кoМaндyBaння Чеpвoнoi apмii виpiшrшlo
yсyнytи <..ненa.цiйних тa сaмoстiйнI,f,к> yKpaiнсьКиx пoвстaнсьКиx
кoмarциpiв, щo щe залиIIIЕUIися нa бoцi бiльrшoвикiв. IJi кo-
МarЦиpи бyли нeбeзпечHi тиМ, lцo КopисTyваJIися aвтopитеToМ
тa пiдтpимкoЮ сrprд бiйцiв i мpiяли Пpo сTBopeнrя yкpaiнськoi
apмii. БiльlпoвиKи }taМaгЕulися пoKтIaсTи кpaй тaким мpiям. У
кiнцi vеpвня 19l9-гo бр oщyeний кoмдив Бoxeнкol, яКoгo
йoгo бiйцi звали <.бaтЬкoм>. Пеpeд тим, навеснi 1919 poкy ЧK
зaМop.цyвzшa йoгo дpy.,кинy, i вiн Пoгpo)|ryBaв <.пiти нa Kиiв тa
poзгpoмиTи мiсцевy ЧK>. ПoлiтзBе.це}IIIя Дoпoвiдали пpo <<сa-
мoДypсTBo> тa <.нeвЙпoвiднiсть,> Бoxeнкa, paДЯЧ|4 негaйнo змi-
нити йoгo Ta KoМсKJIa.ц дивiзii, <<Щoб збеpегти дивiзiю i не пo-
BтopиTи гpигop'свщини>>.

ЗaвopytшеннявiдбУлиcя i в слaветнiй Tapaшaнськiй бpигщi
Чеpвoнoi apмii (кoмaндиp ГpебiнKa -,КoлиIllнiй пpaпopщик,
o.цин З opгaнiзaтopiв TapaщaнсЬKoгo пoBсTaн}UI пpoти гeTЬМaнa
влiткy 19l8 p.). Бpигaдa малa нaмip <<пiти нa Kиiв д.тlя poзпpaBи
з ЧK тa Пpизнaче}IцяМи>. ЗaBopyПIення бiльtшoBикal\,l B.ц:rлoся
пpигaсиTи МиpниМ llIJIяхoм. oднaк Гpебiнкa, пoпyляpний нa
Укpaiнi пoBстaнсьKий вaтaжoк-<.бaTьКo,>, пopaнений y бoю з
.ценiкiнцями, бр зaapешrтoвaний ЧK y rппиталi i poзстpшянvlЙ
пiсля звipяних кaтщiaнь yхе B МoсКoвськiй чK. У сеpпнi 1919 po-
кy в штaбi чOpвoнoгo пoлКy зa нез'ясoBaниx oбстaвин бр зa-

| Бoэreнкo BаcuJtь Hазаpoвua (|869-19|9) _ пoвстaнський вaтaхoк KиЪ.
щини. Poбiтник' у 19|7 poцi _ член Ки.шськoi pали poбiтниних.цепyтaтiв. Ko-
Мaндиp зaгorry пi,ц чaс сiчневих 1918 p. вистyпiв пpoти I{енщальнoi Pад,r. Bлiткy
l9l8 poкy ovoлиB пoBстa}IсЬKrjЙ зaгiн сеrшн КиiЪrцини, кoмaндиp Tapdпlанськo-
гo п.oлKy Пеprпoi Укpaiнськoi paдянськoiдивiзii. Бpaв yяaсть y-бopЬтьбi пpoти
вiйськ flиpектopii тa в захoплeннi Kиевa'

стpелrний кoМarЦиp <.Чopтoвoi'> Hoвгopoд- Ciвеpськoi бpигaДи
T. B. Чeprrякl _ opгaнiзaTop пapTизaнiв Чеpнiгiвщини.

30 сеpпня 1919 poкy KoМaнДиp Пеprшoi Укpaiнськoi paдян-
ськoi дивiзii Микoлa Щopс,, вipoгiднo, був убитиtrt пoлiткoмi-
сapoм 12-i apмii Taнхiнь-Taнiсвичeм. []e стaлoся, oчeBиДнo, зa
нaКaЗoм Тpoцькoгo, який бoявся ПonyJulpнoстi IIJopсa яK <(сa-
мoстiйникa' пpoтивниKa peryЛяpниx нaчzul' зaTяToгo ПapTиЗa-
нD>, <(кap'lpистa i вopoгa PaДянськoi Bлaди)). IIJopсa бyлo зни-
щенo щe й з метoю yниKненнJI ПoвсTaння в Пеprшiй Укpaiнськiй
.цивiзii, нa щo пiзнiшre нaTяКaB C. Apаrroвз.

Цi вбивствa се.IUIFIсЬKиx вaтaхкiв нr бyли нi poзслiдyвaнi, нi
Ме.ци!Iнo зaсвi.цченi, пpo них не бyлo )Кo.цниx ПoBЦoМЛе}IЬ y
paдянськiй пpесi. Tpyп Il]opсa, нaПpиKЛад' бyв пoспiхоМ Bиве-
зений з Укpaiни i пoхoвaний нa мiськoмy цвинтapi в Caмapi.
Taк злoчиннo poзпpaBився Tpoцький з yкpaiнськимИ paДЯIt-
сЬKими KoМaндиpaм|4, B ЯK14X йoму пpивl.lДtлиcя нoвvliт, Мaxнo
aбo Гpигop'ев.

Пoдiтзве.цrнH'l пo Iз-Йi 14-Й pa.цянсЬIс4x apмiях, пoвiдoмltен.
ня HKBC.цoсиTь дpaMaTшIнo ЗМaпЬoByBаJIи стaнoBище B yKpaн-
сьKoIvIy тищ ilЬa фpoгшi' B l3-й i |4-Йpaмнських apмiях сПoсTе.
piгaвся сaмoвiльний вiдхiд бйцiв з фpoнry тa вiДмoвa пpиймaти
бойoве Пpизнaчeння сepeД Koil{yнiстiв. <<Iliюiдaцiя Maхнa BиIсTи-
Kzrлa B чaсTинzlх oбypення>; <...в бpигaлi Hayмoвa сoЛдaTи зuulви-
ли, щo бyдyгь Bикo}ryBaTи JIиIIIе нaкzви Мaхнa i пpoти HЬoгo Hе
IIi.цyгы>' <<...в чacTинilх обypeнrш (...) се..гIяни зa Махнa, зa яКим
гoтoвi йти з вилaми й Koсaми,>; <...нaсщiй мiсцевIоt сеJUIн нa Кo-
pисть Мaxнa, KaхyтЬ' Щo Pа.цянсьKa вJIa'цa Йoгo oбpaзилa); <(...се-
JIя}Iи КШgДъ, щo apмiя вiдсцrпaе, a Мaхнo пpийде зaхищaти ж>>.
oсoблlшo [IeвдoвoЛeнн,{ сeляЁ булo пoмiтним y Kиiвськй, Kaтe-
pинoслaвськiй Ta Хepсoнськй ryбеpнiя<. Cеpeл .rеpвoнoгвapДiй-

цiв вiдзнaчшoся неЦ.цoBoЛe}IItя ПpизнaчrнцяМи-Koмiсapaми.
.Цo бiлиx, зaxoпивIllи з сoбoю oпepaтивнi ItПaни, пepейrпoв

нaчaЛьниK пrтaбy 14-i apмii П. K. Мapмyзoв. Biйськoве фiaскo

| Чepняк Tuмoфiй Biкmopoвuu (|89|-|9|9) _ пoвстaнсью,IЙ вaтaxoк, кoлиIu-
нiй вaнтaлсrик' пpaпopщик чaсiв Пеprшoi свiтoвoi. У 19l8 poui - кoMaЦIиp Чеp;
вонoapмiйцiв Hoiгopoлa-CiвrpсЬкoгo, KoМaндиp 3-гo пoлкy Укpaiнськoi apмii.
3 кзiтня l919 poкy _ кoмбpиг Чеpвoнoi apмii.

2 II|opс Muкoла oлeксaнОpoвuн (1895-1,9L9) _ легеrшapний пoвстaнськиЙ
BaT.Dкoк. ПiдпopyYик Пepuroi свiтовoi. B l9l8 poui - opгaнiзрaЁ лoвстaнський
зaгiн' з вересня l9l8 poкy _ кoМaн.циp Бoгyнськoгo пoBсTaнсЬкoгo пoлкy, кoМ-
бpиг Пеplпoi Дивiзii. 3 беpезня 1919 poкy - кoМaндиp Пеprшoi Укpaiнськoi pa-
дянськoi дивiзii _ 44-i дивiзii. 3агинр у сеpпнi 19 19 poкy.

з фалoв Семeн Iвaнoвuц (1880-l969) * rштaбс-кaпiтaн vaсiв Пеpuroi с{тo-
вoi вiЙiи. З 1918 poкy _ нa кoмarцниx пoсaдaх y Чеpвoнiй apмii, vлен PBP
рсrфлiки. Bлiткy l9l9 poкy _ кoмa}I.цyoчиЙ 14-ю apмiею, член PBP 14-i apмii.
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<(пеpllloгo чepBoHoгo oфiцеpu - мaйбщньoгo I{apКoI\,Ia oбopo-
ни CPCP K. Bоpoпlилoвa ПpиЗBrлo.цo усунeння йoгo пiсля мi-
сяця KoМa}I.цyBaння apмiсю, якa ПеprTBopИЛacЯ в небorз.цaт-
ниЙ, бeздapний нaтoвп, y яKoМу <наKaзи не виКoнyЮTЬся>>' a
нaстpoi }Iе ЛиПIe pяДoвих' a й кoмaнДиpiв <.мaxнoвськi тa гpи-
гop'rBсЬKi)>.

У пoлiтзведённях вi.цзнaчaлaся щeЙнa Tягa сoЛдaTiв Чepвo-
нoi apмii .цo Мaxнa, BKaЗуBaЛoся, Щo такi симпaтii xapaкгеpнi
.цля всiх тpьox укpail{сЬKих paдяFtсЬKих apмiй. Тaк, vaстини
Пеpшoi Укpaiнськoi apмii, lцo сToЯЛи нa Boлинi, <(хBиЛЮB€L'Iи-
сЯ зa ДoЛЮ Maxнa,,.

Koмaндувaн Укpaiнськoгo фpoнry B. Aнтoнoв-oвсiенкo y
зв'язкy з лiквiдaцiею фpoнry <<з.UIиIIIиBся без poбoти> з TaвpoМ
нiкчeмнoгo кеpiвникa тa вкpaй Пoгaнoгo.сTpaтегa. У свoемy
листi дo Ленiнa y липнi 1919 poкy, BипpaBДoвyЮчи ПpoBiш кaМ-
пaнii в Укpaiнi, вiн писaв: <З Укpaiнськoi apмii aб'o yкpaiн-
сЬKих пoBсTaнцiв булo ПеpеДaнo Пiвденнoмy фpoнтoвi: гpyДeнЬ
1918-гo - 6pиraдa Федopa.{ибeнкa, сiчeнь l919-гo - бpигaдa
Тoкeн.ц'xaнцa Ta .цBa П oЛ Kи i нтep нaцioналiстiв, лloтий- lоiтeн ь
19l9-гo - бpиraдa Мaхнa, 9-тa Дивiзtя. залiзничниЙ пoлк, тpи
цoЛKи з Kpимy, .цвa ПoлKи тa кiнний дивiзioн з бpигaди Пoкy-
сa. B тpaвнi - нa ПoчaтIry ЧrpB}UI 1919-гo - бpигaдa 7-i дивiзii
тa бpигaдa 5-i дивiзii, Tpи ПoЛKи кiннoти, 2 пaнцеpниx ПQTяги'
7 пoлкiв пixoти з oдеси - yсЬoгo 54 тиcячi бaгнетiв тa'шaбель,
l04 гapмaпа, 540 кyлеметiв, 12. пaнцеpникiв, 5 Пaнцeрних пoтягЬ,>.

22uepвня1919 poкy 
^***, 

l-,ooou-, oбopoнy чеpвoних
бiля Mrлiтoпoля, мiстo бyлo зaхoпленe ЧaсTинaMи геHеpurлa
Bинoгpaдoвa. Kpим бyлo вiлpiзaнo вiд УCPP. Kpимськa paДян-
ськa apмiя пoч€UIa KвaIUIиBo вiДстщaти з пiвoстpoвa. Пoнa.ц
мiсяць вoнa не oтpиМyBUIa збpoi, нaбoiв, aмyнiцii внaслiдoк
piпrення Tpoцькoгo, кoтpий вбaчaв y нiй пapтиЗaнсЬKy BoЛЬни-
цЮ Ha 3paзoK MaХHoBсЬKoi i пpaгнyв BДaTИсЯ дo pепpесiй Щo.цo
неi. oднaк нaсTyП бiлих пеperuКoДиB йoгo нaмipaм. .{митpo
Ульянoв, бpaт Ленiнa, тa iнrшi чЛени Kpимськoгo pa.цЯнсьKoгo
ypя.цy TeЛегpaфра.llи.цo PнK, щo Tpoцький <(зЛoстиTЬся.цo лiк-
вiдaцii Кpимськoi аpмii>.

Ha пovaткy ЛИTIHЯ Kpимськa apмiя' пoПoBIIивIlIись зaгoнa-
ми KoлиIIIнix мaxнoвцiв, лpибулa дo MикoлaеBa' .це зa Пoстa-
HoBoю мiсцевoгo pa.цянськoгo BикotlКoМy KoМaн.цapмa .{ибен-
кa.i йoгo rштaб бyлo зaapеПIToвaнo. Hевдoвзi !ибенкo бyв
yсyнщий вiд кoмarЦyBaнн,l' a йoгo apмiя бyлa пеpeфopмoвaнa
y 58-мy дивiзiю. Члени MикoлaiвсьKoгo виKoнKoмy вкaЗyBulли'

щo пrтaб.{ибенкa <<Boюr з кoмунiстaми тa мiсцевими вiйськкo-
MaMи' pуйнyе плaнoмipнy poбory>.

oстaння oпеpaцiя Kpимськoi apмii 14-16 Л|1ПI1Я l9l9 poкy,
rшo бyлa Пpoве,цeнa з МетoЮ звiльнення Kатеpинoслaвa вiд бiлих,
yспiхy не пpинeслa. Koмaн,циp Kaтеpинoслaвськoi oбopoннoi
дiльницi _ МaTpoс )(ивoцеp (сepедняк Koбеляцькoго пoвiry,
у{aсниК peвoлюцii 1905 poкy, КoМarЦиp 2-i бplигaди 5-i дивiзii
Tpетьoi Укpaiнськoi paД'янськoi apмii) пiruoв з фpoнry З чaсTи-
нoю свoсi бpиraди i пoчaв гpoМиTи paдянськi.цеpхaвнi yсTaнo-
ви тa ЧK. У веpеснi 1919 poкy Хивoдep Пpиr.Д'IlaBся дo apмii
Мaхнa i дiяв зi свoiм пoлкoм y Bеpxньoднiпpoвськoмy пoвiтi, зa-
гин}ъ y бoю y веpеснi 1920 poкy.

Kpизa oхoпилa }Iе ЛиIшe селo й мiстo, Чеpвoнy apмiю, але й
лaви бiльпroвикiв тa влa'цнi сTpylоypи УCPP. Bлiткy 1919 poкy
KП(б)У сToяJIa нa мехi poЗКoлy' Чaстинa бiльшoвицькиx лi.це-
piв Укpaiни - фeдоpа.lliстiв (Г. Лaпчинський,.[' МaнyЙьський,
П. Пoпoв) KpиTиl.yBаJIи I]K зa <<pyсoTяПсTBo> i нeхryвaння iн-
тrpeсaМи Укpaiни' !. Мaнyulьcьruil писaB пpo ypяд УCPP як
пpo <(гaсTpoЛlpiв,>, кoщi, пoбрaвrши в Укpaiнi кiлькa мiсяцiв,
<(нa oсiнЬ пoBеpтaютЬся дo Moскви>. Biн пopiвнювaв Цeй ypqД
з <(нoTaбЛяMи)>' Koтpих кoлoнiaльнi влaстi зzrлу{aЮTь зi знaтниx
ryзeмцiв <.ц.ltя меблiв> з чистo.цrKopaтиBtlими фyнкцiями. Фе-
.цеpшriсти ЗaKJIиKtuIи .цo нeзzuleжнoстi KП(б)У вiл PKП(б)' дo
<<oпopи нa мiсцeвi cvIIIуI>>,.цo сoЮзy з бopoтьбистaМи' ПpoПoнy.
вaли вiдpoдити УкpaiнсЬКy pa.Ц,ЯHсЬкy apмiю, висTyПaЛи зa eKo.
нoмivнy незшtexнiсть УCPP. Boни мшlи мo>юrивiсть oб'е.цна-
TИcЯB блoк зi всiмa лiвимvt cИIIaМИ Укpaiни zlx дo Мaxнoвцiв нa
oснoвi бopoтьби пpoТи центpалiзaцii, пpизнaненЦiв' кpитики
MoскoBсьKoгo кеpiвництвa.

Але в KП(б)У пepемiг блoк aнтиyкpaiнцiв-тpoЦькiотiв, кoщi
вci cили Kи}ryЛи нa пpидyIIIeнtUI <(сaМoсТiйництвa'> тa iнaкo.Цyм-
стBa' звинyBaчyЮчи федepалiстiB y спpи'Iннi poзва.lly фpoнry i
тилy. Пeprпa кoнфepенцiя KП(б)У вiдзнaчилa пoвний poзBаJI
зB'язКy мiстa з сrЛoм' ПrpетBopeнrul oкpeМю( сiл y <.сaмoстiйнi,
сaМo.цoстaTнi.Цepл<aви'>' BКaзyЮчи пpи цЬoмy' щo пoBсTaHня FIa
Пpaвoбеpеlrо<i Укpaiни вiдбрaютъся пiД нaцioнaлiстpн ним и гaс -
Лavlvl, a нa Лiвoбepe)IОKi - пiд aнapхiстсЬKиМи' в paйoнi oдеси
<(МaюTь бaнДитсьrий хapaкгep>. Koнфеpeнцiя визналa' шto гaслa
сeJUIнсьKoгo ПoBстaння.B yсix paйoнax Укpaiни МаЮTь <(pа'цян_
ський xapaктеp> (Гpигop'ев - зa <<сaMoстiйнy PaлянсЬKy BЛa.цy))'
Зелений _ зa <(сa[4oстiйнy вiльнy Paдянськy Укpaiнy'>)' i в них
беpщь fraсть знaчнi мacп <,нailбiднiшrих rлемeнтiв,> селa.

B кiнцi чеpBнJl l9l9 poкy PtlK УсPP стBopиJIa внyгpitпнiй
фpoнт пpoTи ПoBсTaнсЬKoгo pyхy. Kepyвшrи цим фpoнтoм oсoб-
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ЛиBo }ТIoBнoBaХенi вiд. ЦBK i Paди oбopoни. Пpoти 200 се-
JUIrIoЬKих ПoBсTaнЬ видiлялoся близькo 70тиcяч сoлдaтiв пpи
300 кyлeмeтaх тa 40 гapМaTzlх. Плeнyм ЦK KП(б)У тa Paдa oбo-
po}rи poЗpoбили кapшIьнi зaхo.ци' кoтpi бyли в yнiсoн BиМoгaм
Tpoцькoгo Пpo ЗaгopoДxyBальнi зaгoни, кoнцгaбopи, мaсoвi poз-
стpiли. Kepiвник Kиiвськoi ЧK Ceмeн IIIвapц - гoлoвний пpo-
Пaгa}I.цис'т Tеpopy - ЗaКJIиKaB зa Кo>l<нoгo вбитoгo кoмyнiстa
знищyвaти 100 зapyvникiв. Цi зaКЛиKи зaBxДи ПepевиKoнyвa-
ЛIlcЯ - тисячi пoнiвечених тpупiв ЗaЛИ|JrW|И нeкiсти, втiкaючи
з Укpaiни влiткy 19l9poкy;

ЦK KП(б)У нaпpaBив 5 тисяч нoвoбpaнцiв з Poсii нa бo-
poтьбy пpoTи Гpигop'eвa, пoзa,IK сoЛ.цaTи-yКpaiнцi бyли нeнa-
дiйнi. 6 сrpпHя l9l9-гo Tpoцький тeлeгpaфyвaв дo Пoлiтбюpо
PKП(б) пpo нeoбхiднiсть якнaйсyвopiпroi чистKи тlrlry нa Укpa-
iнi. Зa йoгo вимoгoю Tyди бyлo спpямoвaнo тисячy чeкiстiв з
Poсii. Paдa oбopoни УCPP зaTBep.DКyBzUIa пoBсюДнo вo€ннo.
пoльoвi cУДIl' с14сTeМy зapyч}IицTвa' зa якoi нa випaДoK селя}t-
сЬКoгo пoBсTaЕIFIяt всi зapщники poзстpiл ЮBaЛ|4cЯ.

B сepeдинi ЧеpB}UI rяrя p"*y м]*.,o *. не мiг oгoвтaтися вiд
недaвнiх пoдiй. Biн шryкaв FIoвy TaKTиКy i нoвий пrлях бopoтьби.
Гoлoвa oлексaндpiвсЬКoгo викoнкoМy paД M. Гoппе тa кoмбpиг
!яveнкo B ylt{oB:lx облoги oлeксarцpiвськa бiлими зaпpoпoнy-
вали Maxнoвi opгaнiзрaти спiльнy oбopoнy oлексarцpiBсЬКa.
<.Бaтькo'> iз зaгoнoм y двi тисяvi бiйцiв рiйшoв .цo мiстa,.aле зa
BиМoгoю Tpoцькoгo пеpегoвopи з Maхнoм бyли пеpеpвaнi i мax-
}IoBцяM бyлo зaпpoпoнoBaнo нeгaйнo зaJ|ИlIlИTvI мiстo. Мaхнo
пirпoв зa !нiпpo, дe виpiшrив нa свiй с,гpax Ta pизиK сaмoстiйнo
зaiмяти Дi,'tянкy aнтибiлoгвapДiйськoгo фpoнтy вi.ц Kiчкaськoгo
МoсTy пiд oлексarЦpiвськoм .цo Hiкoпoля. Koмбpигoвi Дячeн-
ку, яклЙ бyв пopяд нa фpoнтi, Maхнo ЗaяBиB' Щo бyде бopoтися
пpoТи блих, нeзвa)<aючи нa всi oбpaзи вiд бiльшroвикiв.

Пoявa <.бaTЬKa,> нa пoзицiяx y кiнцi ЧеpвrUI 19l9-гo, Кoли I{a
фpoнтi бyлo дoсить тихo' ПpизBeлa .цo тoгQ' щo в йoгo зaгiн
пoчaTи пеpeбiгaти йoгo кoлиurнi пiдoпivнi, якi oпин|4ЛИcЯ У
сюIa.цi l4-i apмii: кiнний ескaдpoн Щуся (300 шaбeль), зaгoни
пoвстaнцiв кoмaндиpiв Coлoвйовa, Бyлгaкoвa тa iн, (paзoм дo
700 бaгнeтiв), apтдивiзioн, пaнцеpнi пoтяги <Уpицький'> тa
..CвеpД.loв,> paзoм з eкiпaxaми вкpaй <оЬю<> мaтpoоiв. Пiд oлeк-
сaндpiвськoм y Мaхнa вжe зiбpа.lloся пoнaд 4тиcячi бiйцiв пpи
6 гapмaтax. Maщoси Aзoвськo-Чopнolr,lopсЬКoi флoтилii, кo-
paблi якoi сToЯJIvI в oлeксaндpiвську (3 кopaблi з Koмa}IдoIo ,цo
200 людей), пеpейшли y <.вiдaння,> Мaхнa.

Хoчa . мaхнoвськa .цивiзiя oфiцiйнo tl пpилинилa сBoс lснy-
Baння'.oKpемi ii пoлки y uepвнi 1919-гo BЛvш'уIcЯ в piзнoмaнiтнi

фopмyвaнrи 14-i apмii.'ТaK, .Цo сшaДУ 7-i дивiзii рйrrгIи кo-
лишrнi мaхнoвськi ПoЛIoI У,цapний, MapiyпoльсЬKlлй,,7 ,8,9-t:' -
ЗaднiпpoвсьКi, 5-й _ кaва.тlepiйський Чеpнякa, Зaпaсний. 58-мa
дивiзiя скJIa.ц.UIaся мaйxе нaПoЛoвиtly з мaxнoвцiв: кaвалеpiЙ-
ський зaгiн Kypиленкa, 3-й пoЛк. 3-Tя pa.ц.янсЬKa бpигaдa Мaс-
лoвa 58.i дивiзii cюIaДaJlacЯ нa 60% з мaxнoвцiв. Tе x Mo)кнa
сKaзaTи й пpo 2-ry бpиraдy 3axapveнкa, пpo бpигaдy iм' Ленiнa
Ko]\{aHДиpa Чалoгo.

Чaстини Maхнa вlд6илиспpoби бiлих пеpепpaBplTvlcЯ нa Пpa-
вoбеpекr<я i зaхoпили Kiчкaський мiст. oДнaк flибeнкo нaКaзaB
М.lxнoBrulМ з€lлиlIIиTи Hiкoпoль тa нaсЦiтIaTи нa CинeльниKoBе.
€ дeякi згa.цKи пpo те' шIo мaxнoвцi гoryвали зaМirx нa.{ибeнкa,
але з йoгo yсyrleн}rям з ПoсaДи KoМarЦapмa неoбхi.цнiстЬ y цЬo-
мy вiдпaлa. Biдстaвкa.[ибeнкa бyлa нaслiдкoМ сBapKи з йoгo кo-
МaндиpoМ-KoнКypeнToм BopotпилoвиМ' .цo тoгo ж не oстaннЮ
poЛЬ y цьoмy вiдiгpали зневaхливi BислoBи [ибенка Пpo цr}rт-
paлЬнy Bпa.цy тa цoвний poзю'Iа-ц y йoгo чaсTинulx.

У тoй xe чaс кiннoтa генеpzrлa Шифнеpa-МapкеBичa зaxo-
пиJIa сT. Bepхoвцевy зa 80 вepст нa зaxi.Ц вiд KaтepинoслaBa' пo-
гpo)с}rЮЧи TиlIaМ яK чеpBo}tих' тaK l МaхнoBцrB.

9 лllлня 1919 pокy зaгiн Maxнa paптoвo зzlJIиIxa€ фpoнт i
Пpямyс y uеpвoний TуIII' У 3нaм'янськi лiси, зниЩиBIIIи Пo .цo-
poзi пpoдзaгiн, кoтpий гpaбрaв сeЛян. I{o вгшинyло нa pirшeн-
ня <(бaTЬКФ>? Бaжaння Пoмсти зa poзсщiляниx ToBapи[Iiв, пpaг-
нeн.ня гpaти сaМoстiйнy i знaч}Iy poлЬ y дoлi Укpaiни, нaдlя
.цoIIoМoгTи селянal{, Koтpиx Mop.цyBtlJIи бiльrшoвики.

Мaxнo BиpiшIиB зpoбити з Хеpсoнщини нoвий бaзoвий pa.
йoн свoгo pyxу' o.цнaK Tyг yJ(e бр свiй xapизМaTичний oтaМaн,
i <.бaтькoвi>.цoвелoся lllyкaTи з [IиМ кoмпpoмiс. Мaхнo iз зaгo-
нoм, y TИcЯЧу rшaбeль пoпpяМyвaв .цo селa Bepблюxки (велике
сeЛo' .яKl булo u ,lя oTaMaнa Гpигop'евa тиМ' чим бyлo Гyляй- ,
.Пoле.цltя Мaхнa) ЦIyкaти зyстpiнi з oтaмaнoМ.Aле y Bеpблюx-
цi oтaмaнa Bже ,цaвнo не бaчили. B тoй чaс штaб Ta <<apми)>
oTaМaнa знaхo.циJIися y сeлax Coснiвкa тa Koмпaнiйкa.

У липнi 1919 poкy Мaxнo тa йoгo xiнкa вiдвiдaли бaтькiв
Га:lини y с. Пiщaний Бpц. Але бaтькo Гшlини Arшpiй Iвaнoвич
спpийняв Hеотopa з нeB.цoBoлеltttяМ.

Зaгoни Гpигop'eвa y uеpвнi 19l9-гo гrapaxoByBa,.Iи 3^4туl-
сячi пoвстaнцiв. Toдi oтaМaнy ще BдaB{UIoся пpoвoдиTи гrtнl
pefrщи, prзyлЬтaтaМИ ЯК'D( бyли зaxoгulення нa кiлькa дiб вyзлo-
вих стaнцiй Хpистинiвкa, Бoбpинськa, Знaм'янкa' Пpoтe дo-
оягнyrи тaкoi мoгщнoстi, яK y сepе.цинi щaвня 19l9-гo, Гpи-

r67r66



тися ПpoTи чrpвoних' a бокarrнЯ BoюBaти з бlлими aбo apмiею

' I Koэка (Koхин) Xoма - ceля\ц з Юзiвськoгo paйoнy, aнapхiст. Пoчинaв
T.9P".l1':l*y дiяльнiсть y загoнi II]yся. B Мaхнoвс;ких зaгoн.lх _ з гpyдняly l6 poKу' Koмa}iДиp кyлeметнoi кoм aнДи.У 19119_192| poKaх _кoмaндиp i.laх-}loBсъкoгo пoлкy, бpигади, ryнl9i гpyпи. З |921 poку - нa емфaцii, .u й*oй
веpсiею - пoМеp y l92l poui в Укpai'нl.

УHP у Hьoгo пoМiT}Io МеншIe. Гpигop'eв нaBiтЬ peКJIaМyBaB

Maxнoвi генеpzшa !енiкiнa яК ПpихиЛЬниKa УсTaнoBчиx збopiв
i бopця <Пpoти rвpейсЬкoгo пaнyBaнtUI>. Aпе пiд тискoМ Мaхнa
oтaMaн пooбiцяB битlцcя з .Цeнiкiним ,IIqИTIиI]HIITИ rBpейсЬKi Пo-
гpoми Ta aнTиpoсiйськy aгiтaцiю нa ХepсoHЩинi.

Aле свoгo сЛoBa Гpигop'ев нe.цoтpиMaв. Пiд чaс нoBиx нa-
пaдiв йoгo зaгoнiB нa oЛеKсaн.цpiю тa €лисaвeтгpa,п. бyлo вбитo
близькo 70 eвpеiв.

Чepeз кiлькa .цнiB гIiсЛя зyсTpiчi Гpигop,евa Ъ Мaхнoм Дo
oTaМaia ПpибyB емiсap вiд Пeтлюpи 3 Пponoзицiсю пpo ПoBеp.
}IoH}Iя oTaМaнa y скJIa.ц apМii УнP. Гpигop'eв нaПисaB ЛIr7cTa

УPядoвi .[иpекгopii, в яКoмy Пpoпoнyвaв ПетЛюplвцяМ пoчaTи
пЪpeгoвopr пpo вiйськoвий сoюз. Hoвий лисT дo fiиpекгopii
УHг оyв y)Ke пiдIтисaниil' i пpе.цстaвникaми Мaхнa. B ньoМy
пoвстaнцi пpoпo}ryвiulи вiйськoвий сoюз з ПeTлюpoЮ нa зaсa-
.цaх сaМoсTiйнoстi Укpaiни, нapo.цoпpaBсTBa Ta <(paДянсЬкoгo
лaДy> B Укpaiнi. B тoй xe чaс ПoBстaнцi не визнaвали.Циpeктo-
pii УHP Т4 Tpyдouoгo Koнгpесy Укpaiни. 3aмiсть .[иpeкгopii
пoвстaнцi пpoпoнyвaли <(тиМЧaсoвy гoлoвнy paду Pесгryблiки iз
сoцiалiстlтчiиx елемeнтiв, якi сToяTЬ на гpyнтi paдянськoi влa-
.ци B нeзzulеxнiй Укpaiнськiй Peспyблiцi>.

У тi х сaмi Днi лo apмii УHP пpислнiвся зaгiн Юpкa Tютюн-
никa, якиil пpивiв Пeтлюpi .цo 3 тисяч кoлипrнix гpигop'евцiв.

Ha цeй чaс oTaМa}I Гpигop'св, oгoBтaBшIись пiслц сBoгo poз-
гPoМУ, мав <,apмiю>,цo 3 тисяЧ сeля}l-пoвстaнцiв. Иoгo пцтpи-
iaлi n iншli мiсцевi пoвстaнськi oтaмaни Чaйкoвський, op-
лик_.[oporпeнкo, CaгaйдaЧНИi|, кoтpi y uеpвнi-липнi l919 poкy
нaпaд€UIи нa Беpислaв, Kaхoвкy, Hiкoпoль, ст..Цoлинськy. Caм
Гpигop,ев Ira дoбy B.цеpся y мiстеuкo oлeксaндpiю i тим пеpepi-
зaв oснoвнi зшliзничнi шUIЯхуI y Цeнщальнiй Укpaiнi.

Pадянський poзвiдyва.тrьний бюлетень пoвi.цoмляB' щo чеp-
вoнi чaстини, вйслaнi пpoTи Гpигop'свa, yхиJlяЮTЬся вiд бoiв,
пи,IчaтЬ тa безчинстByЮTь' щ9 <<фигop'rBсьКиMи нacTpoяМи
зapaxенi .цeякi члени пapтii <'..>' a сaмi гpигop'евцi гpoмлять
Пpo.цзaгo}rи' poз.цaючи вiдiбpaний хll1б, a TaКox pyйнyють'зaлiз-
}Iицю, зaгиHaюЧи peйки зa ДoпoМoгoro yпpяхi вoлiв,>. Дo 10 ти-
сяч чеpвoнoapмiйцiв, BklcЛarIvlх Пpoти Гpигop,свa, вeЛи ПaсиB-
нy oбopoнy' yгpимyloчи ЛиЦIr ByUIoвi стaнцii тa пoвiтoвi мiстa.

oб,еднaння сl,lл пеpедбaviulo те' щo Мaхнo сTaBaB гoЛoвoЮ
Пoвстaнськoi paли спiльнoi apмii, Гpигop'eB - кoМaндyBaчем
oб'eДнaнoгo вiйськa, a бpaт Мaхнa Гpигopiй - нaчulЛЬниКoМ
спiльнoгo штaбy. Гpигop'ев пooбiцяв tIе дoПyсKaTи у вiйськaх
евpeйськиx пoгpoмiв i зaявив, щo минyлi ПoгpoМи пpoхoдиЛи
бeз йoгo вiдoмa. Ha нapaлi МzlxнoвсЬКих KoМaндиpiв нe все вiд-
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ocTaнI{ю *paпкy y виpilшеннi пpoблеми.цвoх BoЦД1B oднoгo pyхy.
Maхнo скдикaв нapa.цy свогo rптaбy Ta KoМalЦиpЬ' нa якй oД,нo-
гoЛoснo бyлo виpiшeнo - негaЙнo зFIищиTи oTaMaHa.

26 липня зaгoни Пoвстaнськoi apмii рiйrпли дo BrЛиKoгo
селa Cентoвe, щo бlля €лиcaBeтгpaдa. 2,7 литlня l9l9 poкy зa
iнiцiaтивoю Мaxнa в селi Ceйтoве бyлo сКJIиKaнo з'iз.ц. пoвстaн-
цiв тa сеJIяH ХеpсoнЩинИ ДЛЯ виpoблeнrrя Пpoгpaми ЗaxисTy
<.вiлЬнoгo paйoнy> вiд неpвoних тa бiлих. 3a piзними ДaHу||\LИ,
нa з'iзд зiбpa;roся вiд 2 дo 7 тися: пoвстaнцiв i селян. Maхнo
виpitшив нa цьoмy з,iздi yсyrтyги Гpигop'eвa з пoсaди Koмaндy-
Baчa, oтoчиBЦIи сBoiМи ПoвсTaнцяMи центp селa.

ЛaМи' пpo щo свi.цчив лист, пеpexoплeний Мaх}IoBцями. Чyбен-

pевoлюцioнepiв!>
Poзлючений Гpигop'eв BихoпиB pевoЛЬBrpa' aле Чyбeнкo

Bипеpe.циB oТaмaнa' BистpeлиB пеpIIIиM i поpaнив oтaМaнa в
гшеvе (в гoлoвy?). B лiченi сeКyнди Мaхнo тa йoгo KoМaн.циpи
ЛютиЙ, Koхa, Бiлaш, Kapeтник, ЧалиЙ, Лепетченкo вiдкpили
Boгo}IЬ' yбивtши oхopoнЦiв Гpигop'свa i пopaнившrи кiлькa pa-
зiв сaмoгo oтaМaнa. o.цнaк Гpигop'eв,.незBaхaючи нa IIopa}Iен-
ня' всe x yстиг BисKoчити нa пo.цBlp,я l ryЮIyги Пo цoПoMoгy.
А;Iе нa пoдвip,i йoгo oбстyпlши Maxнo, Чyбeнкo i Kapетник
й yсi poзpядиJlи в tlьoгo свoi pевoльвepи.

- 
Зj iнlшoю вepсiею, пopaнeний oтaмaн вибiг нa двip, вi,цстpi-

люIoчиcь. А;lе дo ньoгo пiд'ixaB МaхнoBсЬкий кiннoтник i зaв-
Дaв йoмy oсTaнньoгo yдapy шaблeю. [IIaблями були пopyбaнi
i члeни oтaМaнсЬкoгo штaбy.

Hеспoдiвaнo пpoJryнaли кyлeмeтнi чrpги нaД гoЛoBaМи Tих'
хтo зiбpaвся нa гшorцi. Пеpe.пякaний нaтoвп щaсникiв. з'iздy
poзбiгся, a мaxнoвцi poззбpol,ти .цекiлькa сoтеFIЬ гpигop,свцiв,

17r
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KoTpi BиJIBЛяJIи нeпoкopy. [IaчaлЬниK штaбy Гpигop'евa втiк,
скapбникa oTaМaнa мiсцевi ceЛЯlнИзaбили кaмiнrrям. Тpyп Гpи-
гop'rBa Мaxнo зaбopoнив хoBaTи' i вiн .цoвгo BZUIяBся B ЯpУ Зa
сеЛoM' сTaBПIи здoбиччю вoвкiв тa з.цичaвiлих coбaк. I{ей пеpe-
вopoт зaкiнчиBся мaйхе бeзкpoвнo, зaгинyли B ньoМy лиlllе
7 гpигop'евцiв вк;tючнo З oТalиaнoМ.

Koлиtшнiй oTaМaн Фeдip Mелeшrкo y свotx спoГaДaх TBep-
.цитЬ' щo Мaхнo вбив Гpигop'€Ba y с. Лoзoвoмy oлeксarцpiвськo-
гo пoiliry.

Haсц,тlнoгo.цrrя з'.t.зД пoвстaнцiв вiднoвив свoю poбory. Бyлo
схBzL.Ieнo вбивствo Гpигop'eвa i пpийнятo pitшення пpo BоTyП
йoгo зaгoнiв (близькo 3 тисяч нoлoвiк) Дo Мaxl{oBськoгo вiй-
сЬкa' яKe пepeфopмyвltпoся в Пoвстaнськy apмiю. Heвеликa чa-
сTиHa ПoBсTaнцiв не BиЗнzшa Maхнa свoiм кoмaндиpoм i виpy-
ПIиЛa y бiк ст' Пoмoпrнa. Aле vеpeз п'ять дiб цeй зaгiн бр
пoвнiстю лiквiДoвaний vеpвoним вiйськoм.

У чaдy тoгo, щo TpaПиJIoся, Maxнo poзiслaв TrЛeгpaМy <Bсiм!
Bсiм! Bсiм!>, де пoвiдoмrB, Щo сaмe Мaхнo вбив <.кoнтppeво-
люцioнеpa i пoгpoмникo Гpигop'евa.

Глава 16
IIOBсTAIIсЬкA APM[я yKPAIIIи

IMЕIII БATЬкAМAхIIA
(28 лuпttя _ 14 вepecня 1919)

Ha кiнець ЛИПHя l919 poкy мaxнoвськi зaгoни Кo}tTpoЛIoвa-
ли пiвнivнy чaсTинy Хеpсoнlцини BЦ ст. Бoбpинськa.цo ст. Знa-
М'янKa тa вiд oльвioпoля лo HoвoapхaнгельcьKa, B селaх floб-
poвелиvцi, Koмпaнiiвцi, Hoвoyкpaiнцi, Глaдoсaх мaхнoвськi
aгiт.aтopи oблaпrтoвyвали <вiльнi paДI4>> тa фopмyвали пoBсTaн-
ськi зaгoни з мiсцевих мепrкaнцiв. Paйoн, зaЙнятиir МaхнoBця-
ми, бyв дoвoлi вaжJIиBиМ y стpaтeгiннoмy сeнсi, Tyг пеpeтинa-
Лися гoлoBнi зa;liзницi, кoтpi зв'язyва.ltи yсi чaсTини Укpaiни.
oднaк цr с'TaBилo мaхнoвцiв пiД систeмaтиvнi yДapи Чеpвoнoi
apмii, кoтpa ПpaГI{yЛa вибуlти iх iз сщaтeгiчниx зшliзничниx стaн-
цiй. oднoчaснo бiлoгвapдiйцi, пpaгнyчи пpopвaт Ис,Я B TWIvI Чep -
вoHиМ тa вiдpiзaти Пpиvopнoмop'я' зitптoвxУBaЛI4cЯ B зaПеKIIих
.цвoбoях з МaхнoBсЬкиМи зaгoнaМи.

[ля бopoтьби з .rеpвoHИIvIИ Ta бiлими Мaхнo 5 сеpпня
1919 poкy ПpoгoЛolшyr сTBopеннJI Пoвстaнськoi apмii, Кoтpa Мzura
в нaЙбли>юli днi сфopрryBaTИcЯ в сeлi floбpoвeличцi нa €лисa-

тися iхнiЙ свaвiльнiй .п.иктaтрi,>.
Koхний ПoBсTa}IeцЬ зoбoвiязрaвся ЗaтpиIvIyBaTИ Ta пpи бyдь-

бopoтьбиотiв.^ 
У цей xе чaс .п.o Пoвстaнськoi apмii BсTyпиJIи KlлЬKa .цесяT.

6тиcяч пoBсTaнцiB)' KoтpиМи кеpyBzulи yкpalнсЬКl eсеpи.
Bлiткy 1919poкy кoйaндyвa}ня apмii.УHP Дoсить 

"po]9;
лo,цнo стaBИJIoся ,цo мaхнoвськoi вoльницi, нaстo-ryстo у сBo1х
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люДИ>>' - ЗaЯBИB HapKoМ. Tpoшький зaКлиКaв мaxнoвцiв вЙмo-

[UI'IxoМ oToчrнн,l Ta знищrннЯ <<MaхнoвсЬКиx бaнд'>.
З 29 лpтлня пo 13 сеpпня 1919 poкy мiяс vepвoниМи Ta Мax-

нoBцяМи-poзгopiлися бoi зa вyзлoвi залiзничнi стaнцii Хеpоoн-
щини. Ha ст. Пoмoпrнa мaхнoвцi poзбили BeЛикe з'e.цнaння
ЧrpBoних, зaxoпивlllи ливiзiйнy скapбницю, 45-тa.цивiзiя нa-
NIaГuIacЯ вiДбити Пoмoruнy, aJIr неBдaлo. Лише з пiдxoДoм iз
BoзнесенсьKa Зaгoнy 58-i дивiзii пi'ц кoмarЦoЮ KoлиIIItIЬoгo
пP1lopщикa 

-Пeтpa Kнягницькoгo тa зaгorry <..спapтакiвцiв,>
ст. Пoмotпнy бyлo тиМчaсoвo зaхoгureнсi, a гoлoвнi сили мzlх}Ioв-

t

l0 сepпня l919-гo ст. Пoмoпrнy, Hoвo-Уцpaiнкy, Kомпaнi.шкy
зaймaе KapaлЬнa гpyпa 3aтoнсЬКoгo, щo пpибyлa нa кiлькox пaн-
цepниx пoTяг€lx з Kиевa дo ХеpсoнЩини (пoлк киiвоьких кр-
сaiTiв, дBa пoЛки мaщoсiв Ta чеpBotloгвapлйuiв). Пiд чaс зaIIеK-
люt бoiв зa ст' Пoмorшнa 3aтoнсьwтЙ нa voлi кapа.ltьнoгo Зaгoнy
чисeльнiстю l20 бaгнетiв зzlхoПив с. Пiщaний Бpiд. Biн виpirпив
пoкapaти мiсцевиx сeJIян' кoщi зaймалися ТиM' щo пyсKaли Пl.ц,
yкiс aбo ЗУrIуIIIЯЛvl пoтяГи i зaxoгшювшtи МaйHo' яке бiльlпoвики
BиBoзиJIи з Пiвдrrя Укpaiни' 3a нaкaзoм 3aтoнськoгo бyлo poз-
сщiлянo гoлoвy мiсцевoгo prBKoтvly' вчиTrЛя lшKoЛи тa ще KrлЬ-
кox чoлoвiк, У тoМУ числi й тестя Мaхнa - oлексiя Kyзьменкa,
KoлиlII}IЬoгo П|4сapЯ Пpи >кaнДapмськoМy щpaв,'riннi.

.3u 'p, 
тил<нi дo свoеi зaгиболi стapий Kyзьмeнкo B,IaЦIryBaB

BесlJlля сBo€1 .цoнЬКи Гы|инlц з <<бaтьКoп{>> зa цеpКoвtlим oбpя-

д6м нa бaтькiвщинi нapеvенoi. Hестop Maхнo i бaгaтo йoгo
кoмaндиpiв пpибyли.цo селa' де бyли нaкpитi величезнi сToЛи'
i селяни зaздшleгiдь o.цяглися пo-сBятКoBoмy. Cелo ще не бa-
чиЛo TaKoгo poзкiruнoгo вeсi.пля, якr Bиpyвzrлo тpи днi. oднaк
цe нe зaвaдилo п'яним.ця.цЬKaМ peквiзyвaти мaйнo paдянсьKoгo
пoтягa, щo пpoхoдиB пoBз селo. Cеpe.ц тpoфeiв виявили Й лo-
xiднy кaсy l4-\paдянськoi apмii. Пoчалaся сyпеpеЧКa iз сyсiд-
нiм сeлoм зa здoбич, oднaK Мaxнo IIIBиДКo i] зaлaгo.цив, poз.цi-

.цix мaxнoвцяМи BпepЦIе бyло poзстpiлянo 16 пoлoнених Чep-
вoнoapмiйцiв. <.БaтЬкo'>, пpиiхaвruи нa пoxopoн оBoгo Trстя' пo-
бaнив, Цo 3 гopя збoхфoлiлa йoгo тeщa.

l3 сеpпня 1919 pокy Tpoцький виpiшrив' щo вiдpiзaниil pa-
йoн Пpиvopнoмop'я Bxr не B.цaсTЬся ytpимaTи сИЛaN|И чеpBo-
ниx пoлкiв. Чaстинaм 45,47,58-i paлянськиx.цивiзiй бyло нa-
Kaзaнo oб'еДнaтися y ПiвдeнIly гpyПy пИ кoмaн.цoю Якipa
i гoryвaтися пo вi.lстyпy нa Пiвнiч Укpaiни.

Пaнiкa, xaoс' .цезepтиpстBo' poзпaч oхoпили poбiтникiв тa
чepBoнoapМiйuiв Пpиvopнoмop'я. B тoй чaс як бiльшroвиКи вЦ-
XoДИЛkI нa пiвнiн, Пpaгнyrи виBrзти з Пiвдня Укpaiни яKoмoгa
бiльrшe цiннoстeй, мaxнoвцi фopмра.пи свoю ПoвстaнсЬКy ap-
мiю як €Ди}ry зaхисницю нapoдy вiд бiлoгвapдiйцiв. Мaxнo зa-
яBиB, щo тiльки йoгo apмiя пpo'цoB)киTь бopoтьбy нa пiвднi,
нaвiть якщo Boнa i нaбуде <пapTизaнсЬких фopм>. Мaxнoвськi
aгiтaтopи, BиKopисToвyючи ситyaцiю, Цo cKJIaлacЯ, зaKпиKil,'Iи
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Bс1х' KoМy Дopoгi ЗaвoЮBaння pеBoЛЮцii нa Укpaiнi>, нe вiдсry-
ПaTи З Пiвдня Укpaiни Зa злoчинниМи нaКaЗaMи Tpoцькoгo-
Якipa, a BсTyПиBlIlи Дo Пoвстaнськoi apмii мaxнoвцiв, зaгopo-
.циTи IIIJUIХ бiлим нa ХеpсонЩинy' HезвaxaюЧи нa це' Tpoцький
тa кepiвництвo УC P P oгoЛollтyBzulися МaxнoBЦяМи зpa.цн ИКavw
yкpaiнськoгo HapoДy тa peвoлюцii.

13 сеpпrrя 1919 poкy кoмбpиг 58-i дивiзii Kouеpгiн нaKaЗaB
свoiм чaстинaм вiдстyпaти з фpoнту бilя Микoлaевa нa пiв-
нiч - нa Boзнeоeнськ. Boднouaс сoЛДaTaМ дивiзii ста.lto вiдoмo
пpo pitпення Tpoцькoгo заJIиII]ити Пiвдeнь Укpaiни. Бiйцiв,
ПеpеBa>КI{o мешкaнЦiв степoвoi Укpaiни, oбypювaлo це гaнеб-
не piшення пpo вiдсryп без зyсщi.li З BopoгoМ, якЙй нaвiть бyв
нeздaтний внaслiдoк свoсТ мaлoчисельнoстi ЗaBДaBaТи знaЧHиx
yдapiв Пo чepBoнoмy фpoнтy.

Бaгaтo чepBoнoapМiйцiв 58-i paдянськoi дивiзii бyли сoлiдap-
нi iз зaюtикaми Maxнa' Ha мiтингaх вoни гoBopиЛи пpo Зpaдy
вiйськoвих сгiецiaлiстiв тa Tpoцькoгo' пpo неoбхiднiстЬ cУДИT|4
бoяryзiв i oбpaти смiливих кoмalциpiв' гoToBих пoвести piury-
vиЙ нaсryп нa Bopoгa. 15-19 сеpП}UI 1919 poкy B чеpBoниx чaс-
TинaХ ПiвДня Укpaiни вщбулиcя пoдii, кoтpi y знavнiй мipi ви-
Знaчиjlи ПoдaJlьllIy,цoлЮ ПoвсTaнськoi apмii.

У цi днi нa бiк apмii Мaхнa пepейшлo близькo 40 тисяv vеp-
вoнoapмiйцiв з гapмaтaми i великою кйькiстю збpoi тa нaбoЬ.
Koмбpиг Kovеpгiн, вЦчyвaючи нeBДoBoЛення кoЛиIIIнix мaх-
нoвцiв свoсi бpигaди, Biл'п'aв нaKaЗ зaapеШryBaTи кoмaндиpiв кo-
лиrшнiх М'lхнoBсЬкI,D( пoлкiв Kалaшникoвar тa Клейнa2 Зa те. Пlo
вoни пpиймали y свoiх чaсTинaх,цeлегaтiв вiд Maxна. Bapтo зa-
знaчиTи' щo в 58-й дивiзii (дивiзii кoлиtпньoi Kpимськoi apмii)
ще З чеpвнJI t9l9-гo Дiялo мaxнoвське пiДпi.тшlя' MeToЮ якoгo бy-
Лo ПeprTягIи BcЮ Дивiзiю дo Пoвстaнськoi apмii Мaхнa. У 58.й
paлянськiй дивiзii мaхнoвськi пИпiльники poЗПoBсЮДиJIи вiдo-
звy Мaхнa Дo чеpBoнoapмiйцiв, y якiй ЗaЗнaчuLIIoся, щo кoмyнiс-
Tи З'ulиП]aJoть Укpaiнy нaпpизBoЛ,Iще. У вiдoзвi тBеpДI,tлoся' щo
rДинoЮ cЙЛoю, якa зaхиIцaе свoбoдy TpyДящих Укpaiни, стae
Пoвстaнськa apмlя мaхнoвцiв, Дo якoi ПepехoДяTЬ He Лишe чеp-
вoнoapмiйцi, ытe Й <<чaGTинa спpaвжнix кoмунiстiв'>.

I Kалашнuкoв oлекcанОp - ryляйпiлеuь, кoлишнiй пpaпopщик' вrTеpall
Пepшoi свiтoвoi. Cекpетap aнapхiстськoi гpyпи Гyляй-IIoля. Kойaндиp 7-гoЪa-
.цн1пpoBсЬкoгo Мaхнoвськoгo пoлI{y' кoMa}Циp fioнецькoгo кopпyсy Пoвcтaн-
ськoi аpмii махновцiв, vлен oпеpaтив}loгo вiдцiлу pади махl*oвuii. Зaгинр у бoю
в неpвtti l920 poкyбiля Баpвiнкoвoгo.

2 Kлeйн oл'екcанdp _ poбlтlик-гyляйпйеuь, еврй зa пoхoдкенrrям. 3 1917 po.
Kу _ члeн aнapхiстськoi гРУпц, в 1919 poцi _ кoмaндиp пoлкy, B 1920 poui -
KoМaндиp мaхнoвськoi гpyпи. Загинр y бolo y сepпнi l92l рoкy.

У вiдпoвiдь нa нaкaЗ пpo apешIT МaхнoBсьKиx КoМaнДиplв
чaсTини 7-гo ЗaднiпpoвсЬKoгo тa Kyбaнськoгo пoлкiв з 58-i pa-

дянськoi дивiзii 16 сеpпня 1919 poкy oToчиЛи rптaб l-i бpиraди
58.i дивiзii в с. Hoвий Бyг.

Дo пoвста,rих Пpис.цнaJIИсЯ ЧacTИHИ пiд кepiвницTBoМ Кo-
лиtшнix МaxнoBсЬKиx KoМa[r.циpiв lepмеrrxi тa Бyдaнoвa'. I{iкa-
Bo' щo колщшнi ltapськi oфiцеpи-вoсllсПrци зi urтaбy бpигaди,
виpiпrивпrи, щo lx oToчи]Iи бiлi, пoквaпLIлуIcЯ нaveпити oфi-

цrpсьK1 пoгoци.
Bзявtпи штaб бpигaди ПpисTylloМ' ПoвсTul,'Il сoлдaTи сTaJIи

BиМaгaTи poзcTpiЛу чrpBoних пrтaбiстiв, o.цнaК ЗaвДяKи стapaн-
ням кoмбpигa Kovеpгiнa бyлo збеpежене )I(иTTя всiм кoмartДи-
p4м Ta кoмiоapaм бpиraди, y тoМy числi кoмiсapy.[ибцю2.

Чеpвoнi aгrнTи y свolх TeЛeгpaмaх спoвiщaли I{енщ: <(...чaс-
тини бoйoвoгo вi/tп.iленrrя Kouepгiнa з бiльшiстю Koмaнднoгo
сЮraДy пеpeйпrли нa бiк Мaхнa. IПтaб зaхoплrний мaхнoвця.
ми. Kovеpгiн вaxкo пopaнeний. Пoлiткoм убитиЙ>>, <<чaсTини
З-i бpиraли пepейпли .цo Мaхнa..' Bесь paйoн нa пiвнiч вiд
Микoлaсвa B p}кaх пoBсTaнсЬKиx Ta Мaxнoвських бarЦ'>.

Ha зaпит чеpBoнoгo KoМatЦyвaнI{'l' Щo.цiеться y 58-й бpигa-

.цi, мaхнoвцi вi.цпoвiли: <<Бpигaди Koяеpгiнa нrМae. Boнa y пoв-
нoМУ сKJIa.цi пepейшлa y poЗПopяДKеннЯ гoлoвнoкoмaндyвaчa
pевoлюцii тoвapиIxa ..бaTьKa'' Махнa. Cкоpo дoбеpемoся дo Baс...)>

Пoвстaння poзпoBсЮ.цI,шoся й нa iншli Дiлянки pаД'янсьКoгo

фpoнтy. 16 сеpпня 1919-гo, KoЛи pa.цянсЬKe KoмaндyBaнtrl rBa-
KyюBaJIo нa пЬнiч yсi мaтеpiальнi цiннoстi Mикoлaeвa, кiнний
МaхнoвсьКий зaгiн IIJyся зaхoпив зaлiзничний вoкзaл МiсTa, нa-
МaгaючисЬ ПеpеlIIKo.цити BиBoзy мaйнa i втечi сoл,цaтiв з фpoнry'
oстaннi.цнi paдянськoi BЛa.ци B Микoлaевi ЗнaМенyBzulися евpeй-
сЬкиMи ПoГpoMaми' ПaнiKoЮ, вибyxaми, стpiлянинoю'.Мiстo
ПrprбyBaЛo B oбЛoЗi пoвстaнцiв З нaвKoJтиllIнiх сiл. Bиcлaниil
ПpoTи пoвсTzulих сеrrян зaгiн чrpBoниx бр pозгpoмлrниЙ.

Щусь i мaxнoвськi aгiтaтopи BЛaп]TyBiijTи мiтинг y Mикoлa-
евi сеpед бiйцiв 58-i дивiзii тa мaтpoоiв, зaKJIиKaючи ж пеpейти
дo apмii Мaхнa. Мaщoси Й чacтинa чеpBoнoapмiйцiв вислoви-

| Буdанoв Абpам _ poбiтник з Л}тaнcЬкa, aнapхiст з 1905 p. B 1918 p. _ vлен
<Hабary>, opгaнiзaтop пoвстaнствa в Укparнi. З Maхнoм з тpaвня 1919 p. _ vлен
мaхнoвськoi PBP тa кyльтпpoсвiтвiллiлy, нavrптaбу 1-гo кopпусy мaхнoвцiв. Pe-
пprсoвaний Bладoю бiльlпoвикiв y 30-тi poки ХХ ст.

2 .[uбець C. - aнapхiст-сиtЦика,riст з 1905 poкy, 15 poкiв xив нa емiгpauii y
ClПA. oдин iз зaснoвникiв poсiйськoi aнapхiстськoi 1n3g1ц <<Гoлoс тpy.цa,)' Щo
BИДalaлacЯУ CrIIA з l91 1 p' B 1917 poцi пoвеpнрся дo.цoмy, з 1918 p. пpaЦювaB
з бiльluoвикaми. Член pевкoмy Беpдянськa' .rеpвoний кoмicap. IItcля Гpoмадян-
ськoi вiйни _ нa вi,цпoвiдальнiй pадянськiй poбoтi.
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.ли пiдTpиМкy Maхнoвi' poЗГpoМиJlи пrтaб 58-i дивiзii тa ЗaхoПи-
ЛИ ЧaсTиlly мiстa. Микoлаiв стaв HoBoЮ apеHoЮ бoiв мbк мax.
нoBцяМи Ta чrpBoниMи i зaгaльних гpaбyнкiв apмiйськoгo мaй-
нa чepBoнoapмiйцями. Koмaн.ци Пaнцepниx чеpBoHих пoтягiв,
tцo сKJla.цzLпися з МaTpoсiв, виpiшиЛи вивeсTи I1oТяГи лo paйo-
ну, щo KoнTpoЛЮBaв Maxнo. Двa пaнЦеpнi пoтяги пpибyли нa
ст. Пoмoшrнa, дo Мaхнa, a TpИ iнш-ti пoтяги кoмyнiсти BсTигЛи
пiдipвaти, щoб не .цoПyсTиTи пo.цiбнoгo ПrpехoДy.

Koмдиву I. Федькoвi тa М. Пoдвoйськoмy (кoлипrньoМy
нapKoМBorнмopy УCРP) вдaлoся .цoсягTи зaМиpeннЯ стopiн i
пpoДoBxення евaкyaцii з Mикoлaевa. o.цнaк нa BиМory MaxнoB-
ця KaлaшниKoBa' сoлДaTи гapнiзoнy Mикoлaсвa вiдвaнтaxили
тaвtДicлaли apмii Maхнa.цвa вaгoни нaбoiв тa мiн. У цей хe чaс
.цo Мaхнa пеpейшли Bся КaBaЛеpiя 58-i дивiзii, .цекiлькa пoлкiв
4-i бpиraли 58-i дивiзiТ, кoтpi пеpетягнр B. Kриленкo, ЧaсTи-
ни 3-\ бpигaди 58-i дивiзii пЙ кoмaн'цoю !яvенкa.

18 сеpпня 19l9-гo бiлi без з}Iaчних пeprIIIKo.ц зaxoпили Mи.
кoлaiв. |9-23 сrpПн,{ 1919 poкy пoвстaнцi-чеpвoнoapмiйцi нa
чoлi з Kaлarпникoвим (йoгo oбpыти кoмбpигoм пoвстaнцiв, a
Бiлalпa - нaчштaбoм бpигaди) нaМaг€Ltися сaмoстiйнo opгaнi-
ЗwaTИ oбopoнy ПiвДня Укpaiни з МетoЮ ЗaшIKoДиTи нaстyпoвi
flенiкiнa. oднак пaнiчнa втечa чеpвoнoi Пiвд,eннoi щyпи Якi.
pa, кoтpий, пpoiгнopyвaBпIи HaKaз Pеввiйськpa,Ци pесrryблiки,
ПoчaB вiдсrylr, без бoю З.цaюЧи мiстa бiлим, a тaКox зaхol]лeнн,l
бшoгвapлiй шя ми o.ц'ес и зpoб ил и н eпoщiбнoю сисТеМy Maxнoв-
ськoi oбopoни.

24-28 сеpПнJI 1919-гo пoBстaнсЬКa бpитaдa Kалaшникoвa,
зняBltIисЬ з фpoнтy, Йшлa нa з'с,цнaння з Мaxном. 28 сеpпrrя
нею булo захol]Ленo Пoмorшнy, .цe зi{axoДиЛися errleЛoни з чеp-
вoнoapмiйцями Тa.цBa пaнцеpнi пoтягИ. .{o vеpвoних пpибyлa
.целегaцiя вiд мaxнoвцiв з метoю cхИлItTИ ж дo пеpехoдy нa бiк
пoвотaнцiв, шtoб спiльнo бopoтися ПpoTи бtлих' Пapлaмerшa-
pi, пoкaзaвrпи члeнськi КBиTKи PKП(б)' ЗaЯBvIJIt4, щo Boни r
<(сПpaвжнiMи кoмyнiстa14y>>, ЯK <<i сaм бaтькo Maхнo,>. Iм в.цaлo-
ся зaвoлo.цiти нaсTpoями ЧaсTини чrpBoниx бiйцiв зaв.цяки oбi-
цянKaм BсTaнoBиTи в Укpaiнi BлaДy <(сПpaвxнiх кoмyнiстiв'>. Чa-
сТиHa Чrpвoниx пеpейпrлa нa бiк пoвстaнцiв. o.цнaк неpвoнi
KoМaн-циpи вllt'п,aли нaКaз ПoчaTи бopoтьбy ПpoTи пoвстaнцiв, i
Пo МaxHoBlUIх ПoЧuulи стpitляти з гapмaT тa кyлeмeтiв' Haстyп-
нoгo .цн'I МaхнoBсЬKa кaвaлepiя (.Цo 5 тисяя шaбeль) oToчиЛa
uеpвoнi чaсTини i змyсилa ix кaпiryлювaти.

!еякi uеpвoнi чaстини бyли вiдпyщенi нa пiвнiч. B кiнцi
ЧеpBнJI 1919-гo бpиraдa Kалarпникoва (зa piзними ДaРIvINlИ -
вiд 15 дo 50 тисяч бiйцiв BКJIючнo з бi;кeнцями з Гyляйпiльщи-

ни) пpиеднaJIaCЯ Дo Пoвстaнськoi apмii Maхнa. Лiнiя мbк Пiв-
.цeнниМ Бyгoм тa Iнryлoм бyлa oхoгьreнa зaГzL'IЬниМ сeлянсЬKиМ
ПoBсTaнн'IМ.

У тoй же чaс ЧacTуIъIуl, Пiв.ценнoi гpyПи (45, 47 , 58-мa дивi-
зii) y 20-х числaх сepп}UI 1919 poкy ПoЧzLIIи вЦсryпaти нa Пiв_
нiv Укpaiни y нaПpяМКy Гoлти тa Бipзyли. Iм ще щебa бyлo
пpopиBaTися vеpез вopoxi фpoнти, Пoзzl'IК Пiвденнa Гpyпa oПи-
lнИЛacЯ в мitпкy. Biдстyпaючи, vepвoнi iз oДеськoi ГpуПи ЗaxoП-
ЛюBzuIи Пopaнrниx i xвopих мaхнoвцiв, якi лexшtи Пo хaTax y
сеЛztx' i пo-звipяuoмy ш poзстpiлювали. З 1 сеpпня 1919 рoкy
ПoчaBся зaгaльний нaсTyп apмii УHP тa Укpaiнськoi Гшицькoi
apмii пpoти бiльtшoвикiв. У кiнцi мiсяця вiйськo УHP пiдiйtплo
дo KиrBa, ЗulхoпиJlo Baпrrяpкy, Умaнь, Бipзyлy, oльвioпoль. oтo-
ченIlя чepBoних ЗaМK}ryЛи бiлoгвapлiйцi, зaхoпивrши oлисaвет-
Щaд i пiдiйПIoвlllи.цo Kиевa з Лiвoбеpelслtя.

Koмalцрaння pa.цянсЬкoi ПiвДeннoi гp1тlи пoстaвилo пе-
pед Мaхнoм BиМory - ПpoпyсTиTи еlllеЛoни гpyпи Чеpвoнoi
apмii .lеpез ст. Пoмorпнa тa Кoнтpoльoвaний МaхнoBцяМи pa-
йoн' Мaхнo ]K зaПpoПoнyвaB чepBo}rиМ .цBa вapiaнти вихo.цy iз
ситyaцii: poззбpoiтися, Пepе.цaвши всю збpoю Мaх}IoвLIяМ' a сa-
мим виiхaти нa пЬнi.l, aбo x сaмим yвiйти Дo сКJIaдy Пoвстaн-
ськoi apмii мaхнoвцiв.

Мaхнo тeлeгpaфрaв ЗaтoнськoМy' виMaгaЮчи сBoгo пpизFIa-
чeння нa Пoсaдy KoМaндyBaчa всiма paДянсЬKиМи вiйськaми, щo
ще за,'IиIIIи,'IИIЯНa Пiвднi Укpaiни, - Чеpвoнoю apмiею Пiвдня
Укpaiни. Bipнi paлянсЬКoМy KoМaнДyBa}IнЮ чaсTини 58-i дивiзii
бyли oтoveнi y мiстe.rкy Гoлтa мaxнoвсЬKиМи ЗaгoнaМи. Пiсля
пrpеxo.цy всiеi кaва.ltеpii дo сюraдy Пoвстaнськoi apмii в дивiзii
зzuIиIIIи,,IoсЬ близькo 4 тиcяl бiйцiв.

Ha paдi чrpBo}Iих кoмarциpiв бiльшriсть BислoвиJIaся Пpo
Tе' щo спiвнyвaе Мaxнoвi, як i бiльrшiсть бiйцiв Дивiзii, i воювa-
ти пpoTи <.бaTЬKa'> не бyдe. Biд пoвнoi кaпiтyляцii пеpед apмiсю
Maxнa зaJIиIIIKи paдянськoi дивiзii BpяTyBaB Bepблюxaнський
пoлК КoЛиIIIнiх гpигop'eвцiв, кoтpi нa ЗнaK ПoМсTи зa вбивствo
сBoгo oтaМal{a poЗпoЧaли 61Й з MaxFIoBцяМи. Це далo мo)с]Iи-
вiсть чaстинaм 58-i дивiзii BисЛизн}4ги з oToчен}Ul. Згa.цyючи
пo.цii тих.цнiв, 3aтoнсьlо,tй ствеpдщвaB' щo не бyло впевненoстi
в ToМy' щo всi чaсTини нr пеpейдщь нa бiк Maхнa i не пoвиpi-
зaюТЬ свoж кoмiсapiв тa кoмaндиpiв.

ДeяruЙ спpoтив МaхнoвtlяМ yчинив зaгiн <.спapтaкiвцiв", Щo
вiдстyпaв з Микoлaевa, aЛe бyв poзгpoмлений пiД ст. Пoмotп-
нoю. Kiлькa TИcЯq, чepBoнoapмiйцiв з oдеси тa Хеpсoнa пiд
KoМaндoю o. Хвopoстiнa тa o. Фель.цмaнa бyли poззбpoенi мaх-
нoвllяМи бiля Пoмorшнoi i вrcпючeнi до сКJIa.цy Пoвстaнськoi

178 179



apМii Maхнa. Tе )к сaМe вiДбyЛoся i з Kyбaнським ПoЛКoМ Ta
ЗaгoнoМ Ф. Aнулoвa iз 45-i pa,ц,янськoi дивiзii.

Зaзвичaй пiсrrя пеpехoдy чepBoнoapмiйцiв .цo Пoвстaнськoi
apмii Мaхнa Пrpeд ними з BеЛиKиM пiДнесенням BисTyПaB сaМ
<.бaTЬKo'>, кoщий ЦIBиДKo зaвoйoврaв жнi симпaтii. У свoж пpо-
МoBaх Мaхнo пiдкpеслювaB' Щo гoЛoBний вopoг нapoдy y Дaнy
МиТЬ нr бiльtпoвики, a бiлoгвapлiйui.

Чaстини 47 -i дивiзt\, щo пpoбивaлися y нaпpямкy oДесa-
Бipзyлa-Хpистинiвкa, Менll]oЮ м ipою зaзнaBzL'Iи MaхнoBсЬKo.
гo TисKy, oбiйшoвlпи МaхнoBсЬКий paйoн iз зaxo.цy. З.цaеться
.цивниМ, а,те aнapхiст Moкpoyсoв (кoмaндиp кoЛotlи 47-i дивiзii
Пiвдeннoi гpyПи в пoxoдi) вiДмoвився вiд пpoпoзицii Maxнa
Пpи€.цHaTися.цo йoгo apмii, хoua в |9|8-|920 poкax сaМ aKTиB-
Ho KpиTИKyвaв бiльtшoвикiв.

Пpo зyстpiu з Мaхнoм зzUIиllIиB сПoгaди KoМaндиp o.цl{oгo з
чеpвoнoapМiйськиx зaгoнiв Ф. Aнyлoв. <.oбличчя йoгo, - пи-
сaв Aнyлoв' - бyлo вкpaй збyдxeне. Зaпаленi oчi. Зaсмaглi ryби.
ПoгляД пepебiгaв 3 o.цHoгo Пpедt\,{еTa нa iнщий. Pци бyли нep-
вoвi й пopивuaстi... Мaхнo зoвсiм не був сxoжий нa yкpaiн-
сьKoгo ..бaтЬKa,'. Biн вигляДaв звичaйним бiйцем. Tiльки хитpi
сipi oui йoгo гoвopили пpo силy вoлi й xopстoкiсть. 3веpтaю-
чисЬ дo мeне, Мaxнo ПoчaB ПpoМoBy' в якiй гpoМиB кoмyнiстiв,
нaзиBaЮчи iх yзypпaтopaМи' дуllIиTеЛяМи нapo.Цнoi вoлi. Kpи-
чaB' щo кoмyнiсти тiкaють вiд Дeнiкiнa' зzLIIиПIaЮть Укpaiнy.
Kлявся poзбити [енiкiнa... Пpoмoвa Maхнa булa ypивvaстoю,
нepBoвoЮ i не.цoлaДнoю. oднaк гoвopиB вiн з великим aгiтaцiй-
ним пiднесенняМ. Bipнi.шe, КpичаB' a Hе гoBopив. Haтoвпу йoтo
пpoМoвa' ПepесиПaнa бeзлiччю oбiцянoк, явнo пoдoбшtaоя. Koли
вiн зaкiнчив, неспo.цiвaнo ПepеpBaB[Iи свй вистyп КpиKoМ ,,wa,,,

нaToBП.циKo ПpoКpvlчaB зa ним кiлькa paзiв ..ypa'',>.

Бaгaтo бioгpaфiв Пpaгllyли зoбpaзити Мaхнa гipким П,ЯНИ-
цею, бo <.бaтЬКo> пoлюбляв чaplry. Шиpoкo вiдзнaчалися Пеpr-
Moги, tlев.цaчi тaкox ЗaЛИBaЛLlcЯ гopiлкoю. Мaxнo мiг випити
.цуxе бaгaтo, ТpaпЛяJioся, щo пiсля TaKих ryЛ'Iнoк йoму пoщiбнa
бyлa дoпoмoгa, щoб.цiстaтися .цo.цoМy. Kiлькa paзiв aд'ютaнтaм
дoBo.ц'иЛoся зв'язрaти <.бaтЬKa,> Й сlrлoмiць УKЛaДaTИ спaти. Зaтe
пiсля пеpемoГи KoМaндapм мiг i влaснopщHo пoчaстyBaти геpo-
iв дoбpoю гopiлкoю. Зa йoгo вкaзiвкoю пopaнениМ щoдe}Iнo Bи-
ДaBаштИ винo. loбpe TaнЦЮBaB' гpaв rra гapмorпцi. B пayзaх мix
бoями в Гyляй-Пoлi влarштoвyв€Ulися МaсoBi тaнцi, y яКI4( маЛи
бpaти щaсть yсi.

Koмaндyвaння Пiвденнoi гpyпи, Bи'IвивIIIисЬ безсилим y бo-
poтьбi з Мaxнoм, тypбралo <.бaTЬKa,> безглyздими нaKaзaМи з.цa-
ти збpoю тa звiльнити зaйнятi пoBсTaнцяMи стaнцii. Мaхнo вiд.

пpaBиB ДJIя пеpегoвopiв з Якipoм дeлегaцiю нa чoлi з aнapхiстoм
Я. Nlим, яKa Мtula ДoМoвиTися з чеpBotlиMи лpo спiльнi дii пpo-
ти бiлoгвapдiйцiв. oднaк, oстеpiгaюvись гнiвy Tpoцькoгo, Якip
вiдxIшtив усi пpoпoзицii Мaхнa, З:UIиIIaЮчи Пoвстaнськy apмitо
Мaхнa сaM нa сaм з бiлим KopпyсoМ генepaJla Шиллiнfa. 3a iн-
IlIими ДaIt'ИNIИ, Maхнo в телефoннiй poзмoвi зzUIBиB Якipoвi: <Bи
oбмaнyли Укpaiнy, a гoЛoBl{e - poзсщiляли мoж тoвapишiв y Гу-
ляй-Пoлi, вaпri залип.tKи всe oДнo пеpейдyгЬ Дo мене, i тoМy я З
yсiмa вaми, oсoбливo з вЙпoвiдaлЬниМи пpaцiвникaмИ' ЧИI1ИTИ-
Мy тaК' як Bи 3 мoiми тoBapиIxaМи y Гy.пяй.Пoлi, a пoтiм бyдемo
poзМoBJIяTи пpo спiльнi дii>. Дo 11 веpесня 1919 poкy ПiвДеннa
гpyПa, з.UIиlI]иBlll и МulxнoBсЬKиЙ paйoн, .цoсягЛa KиiвЩини.

Пpoтягoм пepIIIoгo мiсяця свoгo iснyвaння ПoвстaнсЬКa
apмiя Укpaiни МaхнoвцiB, ПoгIoвниBllIись чepвoнoapМiйцями,
пoBстzlлиМи сrЛянaМи Хеpсoнщини, гpигop'еBцяМи, ПеpеTBo-
pИЛacЯ y pezulЬнy вiйськoвo-пoлiтиvнy силy'

Haкaзoм М 2 (вiл 26[wII1919 p.) Maxнo пoдiлив сBoЮ ap-
мiю нa 4 бpиraди,3 кiнних i 3 apтилepiйських.цивiзioниl. Hезa-
бapoм усi бpигади apмii бyли пepeфopмoвaнi в кopгryси. Зaгальнa
кiлькiсть бiЙцiв Пoвстaноькoi apмiiдосяглa пpиблизнo 25-30 ти.
сяv. Cтpуrсгypa вiЙськoвиx пiдpoздiлiв бyлa типoвa: BзBo.ц'-poТa-
бaта,'lьйoн-пoлк. Aналoгiчнo i в кaва.гrеpii. o.цнaк тaкгиннo apмiя
вiдpiзнялaся. Як пpaвилo' ПoПrpeдy мaxнoBсЬKoгo вiйськa py-

' I.(oнецькa бpигa.цa - пoлки: l-й Taвpiйськйй, 2-й Aзoвський, 3-й Kpим-
сьюlй, штaб _ с. Глaдoси, кoмa}lциp _ Kа,тaшникoв.

II Aзoвськa бpигaдa - пoлки: 4-й Hoвoспaсiвський, 5-й ПoлoгiвcькиЙ,6.il
Kpимський, rrпaб * с. Пiщaний Бpiд, кoмarшиp - Бorшapеuь, з 1/IХ _ Koмaн-
диp Bдoвиvенкo.

III Kpимськa бpигадa - пoлKи: 1-ЙТaвpiЙcький, 8-Й oлексarцpiвський,
9-й Хеpсoнсьlсlй, штaб _ с. .[oбpoвeличкa, KoМaн.циp - Пaвлoвський.

IV Kaтepинoслaвська бpигадa _ пoлKи: 10-й Гуляйпiльський, ll-й Люби-
цькllЙ, I2-it Беp.ЦянськиЙ, rптaб - с. .[oбpoвелиvкa' кoМaндиp - Гaвpиленкo.

l-й кiнний.цивiзioн _ пoлки: l-й KyбaнськиЙ,2-Й Kaтepинoслaвський,
кoмa}Циp - Чеpмалк. 2.it кiнниЙ дивiзioн _ пoлки: 3-Й !oнсьIой, 4-й Aзoв-
ський, кoмarциp _ Pибiн. 3.й кirrний .цивiзioн _ пoлKи: 5-й Kaтеpинoслaв-
ський, 6-il Кpимський, 7-й кулеметний, кoмaндиp _ ЩусЬ.

Haча.llьник apмiйськoi кaвaлеpii _ Алaфoнoв. Koмандиpи apтдивiзioнiв:
l -гo - CигиивиЙ; 2-ro - ,(oмaruеrrкo; 3-гo т HaЙдьoнoв. Haчаrьник apти.llеpii _
Мoрзoв'

Haчальник lштaбy Пoвстaнськoi apмii - Бйаrш, нaчальник пoстaчaнн,l ap-
мii - Cеpьoгiн' нaчаJIьниK зB'язкy apмii _.(еpмеюr<i, нaчaлЬник кoнтppoзвiдки
apмii _ Гoлик, нavа.llьIlиK }loвих apмйськиx фopМyвaнЬ _ Hoвикoв, нaчаJIЬник
зaлiзничних вiйськ apмii _ Кyлilш, нaч.UIЬI]иK пiдpивнoi KoМaнди apмii _ Гy-
бeнкo, нavaльник аpмiйськoi apтlшеpii - Mopoзoв, iнспектop кaвалеpii apмii_
.(opoIш, iнспекгop apтпoстaчaIJня apмii _.{aнилoв' начaпьник aДмiн,iсщaтивнo-
гo вiллi,тy apмii _ Мiняйлoв, нaчальник вiЙськoвo-кoнтpoльнoгo вiллiлy армii -
Хoxoтвa, нaчаJIЬник культпpoсвiтньoгo вiддi-ry аpмiТ - Boлiц.
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хaЛaaЯ KaBiUIеplЙсЬKa ЛaBa з МlцниM цеF{TpoМ Ta неЧислeFIниМи

флaнгaми. Зa 200-400 метpiв lloзa.цy pyxaЛaся кoЛoнa oснoв.
ниx сиЛ: кaвалеpiя тa пixoтa }Ia TaчaнКax. Ap,еpрapД cKлaДaJIa
кaвaлеpiя, Пpичoмy BеplxtIиKи iнoдi били нaгaйкaми вiзникiв
TaчaHoК, кoщi вiдстaвали. B apмii бyли opгaни гloсTaЧaнгIя, зB'яз-
кy, rптaбнi сTpylсгypи.

Цiкaвo' Щo близькo 80% мaхнoвсЬKl,lх ПoBсTaнцiв бyли ylaс-
ниКaМи Пеprшoi свiтoвoi вiйни i дoбpе знали вiйськoBy сПpaвy
тa всi пpемyдpoстi бoю. Мaxнoвськi кoмaндиpи пpoйшrли Bсю
свiтoву вiйнy, .цoсЛyxиBlПисЬ Дo сTapшIин Ta Мoлo.цIllих oфiцepiв
poсiйськoi apмii, мalixe всi вoни бyли геopгiiBсЬKиMи KaвaЛepa-
ми. Koлипlнiм штaбс-кaпiтaнoм бр ГaвpиленKo' пpaпopщиKa-
ми Петpенкo, BДoBиченкo' МoскaлеHKo' KoЛиlIIнiми 1тrтеp - oфi-
цеpaМи тa фельдфебелями Пaвлoвський, Boлoдiн, Мapueнкo,
Hестеpенкo, HoBиKoв, Шapoвський тa iнrцi. Близькo 50% 6ули
вихiдцями з Kaтepинoслaвщини' 22% - з Хеpсoнщини тa Пiв-
нiчнoi Taвpii, 8vo - з ПолтaвЩини.80% Повстaнськoi apмii склa-
ДaлИ ceЛЯIlvц з Hиx 4|% буъ бiднякaми й бaщaкaми,1vo булиpa-
нirпе poбiтниКaМи' З% - мiщaнaми. Apмiя налi.rрa,ra 35 тисяч
пiхoтинцiв, 8 тисяч кaвалepii, 10 тисяч чoлoвiк - oбслщи, шrтa-
бiстiв, ПoсTaчzlrlЬникiв, oбoзникiв' Ha oзбpoеннi мaxнoвцi ма,rи
Дo 1 тисячi кyлеметiв, 200 гapмaт, близькo |2тиcяч Taчaнoк Ta
бpи.toк.

Cвoсpiлни м булo стaвлен ня мaxнoвцЬ .цo кoлиtшнix Koмarulи-
piв тa кoмiсapiв Чеpвoноi apмii, кoщi пepeйшI,'Iи нa бiк Maxнa.
B мaхнoвських .цoK}^,{r}ITaх фirypyють згaДKи пpo <спpaвжнiх'>,
<.BiЛЬнI,D(,> бiльшroвикiв, кoщi лoДilяли Меry МaжloBцiв. У paцян-
сЬKI,D( ;ке дркеprЛaх BKaзyrTtся, щo в сеpпнi 1919 poкy KoMa}Iдиpи
й кoмiсapи Чepвoнoi apмii poзсщiлюва,rися зa нaKztзoм Мaкla.
B дйснoстi деякi кoмiсapи хoчa i зaгиrryли пiл чaс пеpexoДy pa-
ДянсЬКID( часTин.цo Пoвстaнськoi apмii, zUТе Boни впzlли xepгBaми
сaмoсyДЬ чrpBoноapМlЙцiв, a не пi.цлеглшс Мшнa. Ti кoмiсapи,
зa яКиx зacryтШIИcЯсoЛДaТи (нaпpиклaд пoлiткoмiсap 3-i бpигaли
5-i дивiзii Гyбaнoв)' навiть ЗaЛИЦIaJIИcЯ y свoiх чaсTинaх. IIJo стo-
cyeTься чеpBoних кoмaндиpЬ, т.o тi з }lI,ж, хTo нe згaньбив себе
МaсoBими KapaJIЬниМи aKцUIМи l xTo кopисTyBaBся пoBaгoю сBo1х
сoлдaтЬ, oTpиNfyBaJIи пpaвo вiльнoгo вибоpу - з.lJIиIxиTи apмilo
пoвсгarщiв, як цe зрбши <DeльдЦlaн, [ибець, Xворсгiн, aбo нaвiть
ЗaJIиIIIJИTуIсЯ нa свoш Пoсa'цzlx ут<е в apмii Мaхнa, нe зpiкaюvись
свoж пepекoнaнЬ' ЯK' HaПpиIс[a.ц' ПoлoнсьIоrй тa Mapкoв.

1 веpесня 1919 poкy y с. {oбpoвеличцi вiдбyвся з,iз.ц мaх-
tIoBсЬKиx кoмандиpiв i пpе.цстaвникiв пoвстaнцiв, який пiдсy-
мyBaB пoчaTКoBy .цiяльнiсть Пo сTвopенню Пoвстaнськoi apмii.
Було знoвy oбpaнo Biйськoвo-pевoлюцiйнy paДy Lra чoлi з пoв-
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сTaнцем Лaщeнкoм. Лaщенко бyв щидцятиpiнним, сeJIянинo]\{-
сepe.цняKoМ oлeксarцpiвсьKoгo пoвiтy, y МaxнoвсЬKих зaгoнax
BoюBaB з l9l8 poКy, бyB .цiячeм MaхнoвсЬКoi pa.Ди, poзpoбляв
пpaKTиKy пoбyДoви <.вiЛьниx paД>. Дo склаДУ нoвoi paли рi-
йrпли Maxнo, Boлiн, Bдoвиченкo, Бiлarш, fiepмeюкi, Бyдaнoв,
ITTдo1д, Хoxoтвa, Kалaшникoв, Kрlrлeнкo, Чyбeнкo, Пaвлoв-
ський тa iншi пoвстaнцi, yсЬoгo 30 чoлoвiк.

Koмaндyвaчeм Пoвстaнськoi apмii зновy бyлo oбpaнo Hестo-
pa Maхнa, нaч:ulЬниKoм шrтaбy apмii - Biкгopa Бiлaшa. Ha з'iз.цi
бyлo виpirшенo Bxити негaйниx зaxoДiв в apмii з MeToю змiЦнeн-
н'I .цисциIIлiни' a сaмe: BИII:YIИTИ з вiйcькoвих чaсTин xiнoк без
ПrBнoгo po.цy зarUITЬ, зaбopoнити пи,Iцтвo пiд сщaxoм poзсщi-
.гry. Apмiя oTpимаJIa oфiцiйнy нaЗвy: <Peвoлюцiйнo-ПoBсTaнсЬкa
apмiя Укpaiни iмeнi Бaтькa Мaхнaи oкpiм тoгo' щo rи apмiя
бyлa пoгaнo oзбpoенa, poз.цягнel{a' ненaBЧенa' неoбсщi.пянa, y
нiй мafuкe зoвсiм бyли вiлсщнi вiйськoвi спецiaлiсти. Hе Ьистa-
чztJlo TaKox iнтелiгентiв, кoщi взяли б нa сeбe opгaцiзaцiю шrтa-
бу, тиlry, пoсTaчaнн'l' нaBчaн!{я' Пpoпaгal]'цy тa aгiтaцiю.

Haпiвстихйtlе BиниКнення Пoвстaнськoi apмii нa oснoвi кiль-
Кoх сеJUlнсЬюл< зaгoнЬ сталo пoД,iею, щo пiдтBеpДКyвzrлa poзpa-
хyнIФ{ aнapхiстЬ нa сaМoopгaнiзaцiю тa сaмo.цiяlьнiсть сyспiльlrих
сpш бeз вкaзЬoк з бoкy пoлiгlтчнlо< пapтiй, aдмiнiсщauiТ, кoмaн-
.цyBa}IrUI' irrгелiгеЁцii. Фaкгичнo ЛиII]r ЛегerЦaprra пoсTaTь Hrстo-
pa Мaхнa як сиМBoЛ бopoтьби зa BoЛю oб'сДна.дa дядькЬ, кoщi
BЗяли дo pyк гвиrrгiвlсл з нaйpiзнoмaнiтнitшIо< мipкyвaнь. B oсoбi
<.бaTЬкa> сеЛянсЬKa мaсa знafuiшa сBoгo Bo)КДя i свй шlrж.

16сеpпrrя l9l9poкy кiлькa Тисяtl ПoBсTалих мiсцевиx сelшH
пiд кеpiвниrrгвoм мaхнoвцiв тa yкpaшrсьюаx есеpiв вибили чrpBo-
ню< з €;пасaBеTгpaцa тa Бoбpинrц. Bлa.цa тaМ нa кiлькa днiв пеpe-
йrплa дo <<вiльнoi pадиD пiд кеpЬництвoм есеpiв. Aле вxe 18 сepп.
ня мiстo зaxoпиJla 5-тa дивiзiя fioбpoвoльvoi apмii.{енiкiнa.

-З пoлoвини сepпня l9l9-гo мaxнoBtlяМ.цoBeлoся вeсти без-
пеpеpвнi бoi з бiлoгвapдiйцямй, кoтpi нaстyпали зi схoДy. Bже
|2_\6 сеpпIIЯ бiлi oпaнршlи pyбi;к Чеpкaси-3oЛoToнoПIa' a
Kopпyс lШкypo Зaxoпив ст. 3нaм'янкa i pytпив нa Kpивий Piг.
Aле 19 сepпня зaгiн гeнеpaлa Cюtяpовa (2 бlлих KoзaцЬKих lloЛt
ки) бр poзбитий бiля ст. Пoмoшнa.

21 сеpптrя мaхнoвцi зMyсили бiлих знoвy вiдстyЦити з oли_
сaBетгpaдa. Мaxнoвцi зaхoПI4IIи }Ia oKoлиrlяx мiстa вeликy кiль-
кiсть нaбoiв Ta Пaнцеpний пoтяг <.HeпoбсДiмиЙ,>. Aлe вхе.нa-
сTyпнoгo дFUl пoBсTaI{цi змyпeнi 6ули зaлшtити мiсто'
. Бiлoгвapдiйськa пprсa y тi tпаленi днi вцryкувzl,'Iaся Пpo
мaхнoвцiв тaк: <,BoююTЬ МaхнoBцi лoбpe - y LIЬoМy тpебa вц-
.цaти iм сПpaBе.цЛивiсть. I-{е зpoзyмiлo, бо вoни знaюTЬ - пoщa-
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Ди нe бyде. oбipвaнi, бpyднi, в бiльrшoстi бoсi, мaйxе зaBжДи
П'янi, вoни в бoю лiзщь пpяМo нa бaIнети i poзсщiлючlЬся
BПpиTyЛ>. Гeнеpaл Якiв Cлaщoв свiдчив: <oпеpaцii пpoти Мaх-
нa.буiи ДуЖе сKЛa.цниМи. oсoбливo в.цaлo .цiялa кiннoтa Мax-

ськoвoi oсвiти сТBopив легrнДy Пpo вигaдaнoгo ПoЛКoBниKa нl-
MецЬКoгo генеpzrльнoгo пrтaбy Kлейстa, кoтpий нiбитo KoнсyлЬ-
тyвaв Maxнa i poзpoбляв стpaтегiю мaxнoвцiв. Бiлi не Мoгли
пoвipити в opгaнiзaтopськi тa вiйськoвi здiбнoстi Мaхнa.

Toгoчaснa бiльшroвицьКa Пpесa rIvIсaJIa.. <.Дii Maxнa МaютЬ
opгaнiзoвaн иЙ i плaнoвий хapaктеp. Biн r гoспoдapем €лисaвет_
ГpaдсЬКoгo пoвiry, i.цo ньoгo стiкaеться HeB.цoвoлrнe сeJUItIсTBo
з yсiei (Хepсонськo\. 

- 
Авm.) ryбеpнii,>.- 

Mихаi,tлo oмелянoвич Пaвленкo (гeнеpа,r apмii УHP, кo-
МatЦyBaч apмii УHP у ГpyД}ri |9I9 - бе-peзнi 1920 poкy) писaB'
lцo MaxнoBсЬKa <(BoлЬну|ЦЯ>>, ЯK силa бoйoвa, 6улa нa висoтi
ToгoчaснI{x BиМoг.

Петлюpiвськi aгeнти тaк oцiнювалИ МaхнoBсЬKу apМiЮ: <<Ha

узбepеяоrсi Чopнoгo мopя з'явився нoвий гpiзний ДЛя чrpBotlих
вopoг - aнapxiст Мaxнo. IJ'ей oтaмaн спiльнo з iнrпими чис-
ЛеtIHиМи.ПoBсTaHсЬKиMи зaгoнaми тa вiДл.iлaми ПoчaB нeМилo-
сrp.цнo нищиTи кoмунiстiв. Мaхнo i пoвстaнЦi нaTисКyBаJIи нa
58-мy ливiзiю>.

У бopoтьбi з бiлими мaхнoвцi зaстoсoвyваJlи piзнi хитpoшi.

[p1rкинa Maхнa Галинa oДнoгсj paзy пpoбpa,racЯ Дo rштaбy бiлoi
дивiзii, нaЗBaBuIисЬ дpy,{ш}Ioю oфiцepa, кoTpa шIyKirЛa сBoгo
чoлoвiкa. У штaбi бiлих вoнa зaЧapyBzula пi.цпoлкoвникa i.цiзнa-
Лaся Пpo Мapшpyг Пaнцеp}roгo ПoTягa <.Hепoбе.цiмий>> Ta IIлaни
6lлих' пiсля чoгo пoтяг бyлo зaxoПленo МaxнoвцяМи.

Сeлянll зyстpiнaли бiлих хлiбoм-сiллю, зaПeBняЮчи' ]r\o
мaxнoвцiв пoблизy неIиa€, a внoчi спLrьнo з ПoBсТaнI.Utми виpi-
зaли безпечниx Денiкiнцiв. У pядi сiЛ poзпoBсюд)ryBаJlaся Brp-
сiя' щo мaхнoвцiв пoблизy сeлa .цесяTKи TИ9ЯЧ, пiсля чoгo бiлi
oсTеplгzUIися ПpoсyBaтисЯ ДaJп'

в кiнцi сepп}UI l9l9poкy мaхнoвЦi BеЛи зaПrКлi бoi пpoти
бiлиx, шoб щpимaTи КЛЮчoBy стaнцiю Пoмolшнy Ta BелиKе сеЛo

Бaпrтaнкy (Пoлтaвкy). Cпovaткy пiд вoгнем apтилеpii мaхнoвцi
ЗaJIИnJИЛ|l стaнцiю Пoмoпrнy З BeлиKиМи втpaтaйи (лише в
Пoлoн тoдi пoтpaпили 400 бiйцiв). 3-5 веpeсня 19l9 poкy пoв-
стaнцi зД1Йcнили нaсЦ/ТI бiля с. Taльнe, аJIе pезyЛьTaToМ ЦЬoгo
ЗyхBaлoгo HaсТyПy сТЕUIo пoBFIe oТoЧеHFUl Пoвстaнськoi apмii
бlлими бiля Пoмoпrнoi. Tpи мaхнoвськi бpиraди 

'штypмo' 
зa-

вoлoДiли стaнцieю i лoчшtи нaсTyп нa €лисaветЩaд, нЪ дiйrшo-
BllIи дo IlЬoгo всЬoгo 15 веpст. B бoю бulя с. Koстянтинiвкa

- - 
l0 веpeсня бiлi вибилlц мaхнoвцiв iз с. floбpoвrличкa. l0-

14 веpесня 1919-гo мaxнoвцi Пpo.цoB)q/BаJIи KoнтpaTaКyвaти бi-
лиХ BзДoB)к p. Маiлa Kpaс.ильнa. I все x 15 веpесrtя бfui пpopвa-
ли лiнilo Пoмoшнa-Пeтpiвкa, вийllroвцrи y глибoкi тили

Кolo сTaBиB мaхнoвцiв пiд пoстiйнi удapи Пaнцepниx пoтягiв тa
мoбiльниx зaгoнiв бiлиx. Bиxoдяни з не6eзпeчнoгo рaйoнy, Мaх-
нo пiдipвaв свoi п,ять Пaнцеpних пoтягiB, бo в iнlrloмy iaйoнi,
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Дe }Iе бyлo зЕUIiзIIицЬ, вoни бyЛи нelIoTpiбнi. Бi.тrя Hoвoapхaн-
геЛЬсЬKa вiдб}iвся нoвий зaпеюrий бiй мix I\'{aхнoBцяМи тa бiли.
мlt' пiсля якoгo Мaхнo вi'цстyпив зa p. Cинюху i виpiшrив, Щo
Boнa сTaне pyбеxeм нoвoi oбopoни.

Бiле кoмaгЦyвaнrrя вB.DKЕuIo' щo пеpехiд дo oбopollи }Ia Bе-
летенськiй дiлянцi фpoнтy пpи нечисЛеннoстi вiйськa ПpизBr.цe

.цo пopaзки' тoмy бiлим BиПa.цaлo JIиIIе нaсЦ/ТIaTи' poЗpaхoвyю-

чи нa.бoйoвиtl дlхcBoгo BoяttгBa Ta нa пaнiкy сyпp6тивниKa. ця
aBaнTЮpHицькa стpaтегiя' Koли нaпадникiв бyлo втpияi МeнПIe'
нix тиц хTo тpимaB oбopoнy, дaлa збiй y'(е чеpeз мiсяць. A пoки

щo i2 Bеpeс}ш 1919 poкy генepаJI .Цeнiкiн Bи.цaB нaKaз пpo зa-

гальний HaсЦпI Пo всЬoМy фpoнry вiд.Цнiстpa Дo Boлги пpoти

гpaдa i ДaЛ|4|{oжJlуIвiсть чaстинi Пiвденнoi гpyПи чеpBoних yllиК-

нyги пoBнoгo oToче}Iня, a вiйськy УHP змiцнити свoi пoзицii
нЬ дiлянцi Умaнь-Бaлтa Й пpoсувaтиcя Дыli. B циx бoяx Пoв-
стallсЬкa apмiя Мaxнa.цoBелa' Щo Boнa с Brl>кltиBoю силoю Гpo-
мa.ц'янськoi вiйни в Укpaiнi i щo i] iгнopрaти I{lмo)кJIиBo.

Глава 17
сoloз Iз ПЕTЛIoPolo TA 3AMAх tIA ЛЕIIIIIA

(1,l_28 вepecня 1919)

' Biдстyпaючи нa зaxi,ц, мaxнoвцi poЗpaхoByваJlи.цoсягти poз-
тaПIyвaння вiйськ Укpaiнськoi Hapoлнoi Pесгryблiки дЛя Toгo'
щoб знaйти нoBoгo сoюзниКa' з.цoбyги Tили' МoхJIивiсть вiд-
ПoчиFlКy.цля вкpaй втoмлeнoi apмii тa нaдiйне.цxrpеЛo нaбoiв
i снapя.цiв.

Ще в кiнцi ЛИгrъIЯ 1919 poкy Maxнo вiДiслaв свotx емiсapiв
Дo гoЛoви !иpeкгopii УHP Cимoнa Петлюpи з пpoпoзицiями
Boеннoгo сoloзy. Хочa мaxнoвськa apмiя бyлa шe .цaлeкo вiД
Пoдi.lutя, де yкpaiнське вiйськo бopoлoся з бiльrцoвикaМи' пеp-
спrкTиBи дшtьrпoi бopoтьби.вxe бyли oкpесленi. З iнrшoгo бoкy,
apмiя УHP тaKo)K щe нe poзBи}IyЛa свoгo yспф i нaмaгaлaся
BиKopисTaTи дJI,I нЬoгo piзнoмaнiтнi пoвстaнськi зaгoни в ти-
Лax чеpBoHих'

Maхнo вxе y липнi 1919 poкy пpи ствopеннi свoсi Пoвстaн-
ськoi apмii.цyмaв Пpo BсеyКpaiнськe сeЛянсЬKе ПoBсTaнH,l' Пpo
союз iз yсiмa aнтибйьrшoвицькИNIII тa aнтиД'енiкiнсЬКиМи си-
лaми. Aле йoгo емiсapи нe знaйrшли тoдi HuulежнoГo poзyмiння
з бoкy ypядoвцiв УнP. У Дpyгiй пoлoвинi сеpПн,l l919-гo пiд
чaс пepeМoг Maхнa нa Хеpсoнщинi i пepехoдy нa йoгo бiк неp-
BoHиx пoлкiв <.бaTЬKo,> знoву нa.ЦiсЛaв дo Петлюpи свoгo дoвi-
peнoгo ПpeДстaBниKa' Члeнa paДуI - Хoмy IПпoтy з пpoпoзицi-
rlo },ЮIaдeння вoенl{o-Пoлiтичнoгo сoюзy з apмiею УHP. I{ьoгo
paзy МaxнoвсЬKoгo eмiсapa aдмiнiстpaтopи fl иpекгopii зyстpiли
дoбpe i пooбiцяли .цoПoМoгTи М.lxнoBцяМ.

Пеpел Петлюpoю тoДi вима.llьoB}ъaлaся praЛЬнa пepсПеKTи-
Ba HaсTyпy нa I{енщальнy Укpaiнy, i вiн IxyKaB TaМ oПopи B
oсoбi Мaxнa Ta oTaМalta Зеленoгo. Koли x мaхнoвцi пеpeйrпли
piнкy Cинюxy' oПи}lиBlIIиоЬ y Cхiднoмy Пo.цi.шri, .цo <<бaтькa,>
пpибули ДeлeгaТи вiл Петлюpи, кoтpi пooбiцяли вoснний сoюз,
збpoю тa нaбoi.

14 веpeсrrя 1919 poкy мaхнoвськi ПoлKи рiйrпли дo Умaнi,
яКy B)кe зaЙмaлa бpиraдa сiчoвих сщiльцiв з apмii УHP. Maхнo
вiдвiдaв Умaнь, a ЧЛен MzlxнoBсЬKo\ paди Шпoтa вiД'жaв До
Kaм'янця-Пo.цiльськoгo Для KoнTaКТy з I{eнтpалЬHиМ пoBсTaH-
сЬKиМ кoмiтeтoм.

Ha ст. Xpистинiвкa бyлo пiдписaнo BoсHнy УгoДУ Мix мax-
}loBсЬKиМи eмiсapaми i кoмarщyвaнням apмiТ УHP пpo спiльнy
бopoтьбy пpoTи бiлих пpи збеpежeннi незuulеxнoстi кoxнoi iз
стopiн, щo .цoМoBJIяJI|4cЯ, У пoлiтичнiй сфеpi. 3a }тoДoю мax.
нoвцi мали oTpиМaTи вiл apмii УFIP 700 тисяч нaбoiB Ta пeBнy
кiлькiсть aмyнiцii. oтpимaнo x булo лплe |25 тисяч нaбoiв
безкorптoвнo i зa 50 тисян бyлo зaIIJIаченo зoЛoToМ. Piн y тoмy,
щo BoяKaМ УHP сaмим tIе BисTaчaлo нaбoiв, ixнi нaстини бyли
теx< нaпiвoзбpoенi, a чaстинy неoбхiднoi збpoi' aмщiцii тa нa-
бoiв.цoвoДилoсЯ BeзTи з Pyмyнii в oбмiн rra цyкoр.

Мaxнoвцi зaJIИLIIИЛИ в ЛaЗapеTaх apмii УHP пoнa.ц 3 тисячi
свoiх пopaнеHих тa хвopиx бiйцiв, кoтpi бyли poзмiщенi y lxПи-
та.пях Biнницi, Хмеpинки i нaвiтЬ пеpеBеЗeнi дo Галичини.
Maхнoвське вiйськo зa спiльнoю yгoДoЮ зaймалo спiльний
фpoнт lllиpинoЮ 40 вepст' глибинoю 60 веpст нa схiД вiд Умaнi,
сTaвПIи мix чaстинaми сiчoвиx стpiльцiв тa BoлинсьКoю Гpy-
пoю apмii УHP.

20 веpeсня 1919 poкy y Хмepинцi вiдбyлoся пiДписaння пo_
лiтичнoi yгoди тa закpiплeння Boснниx yгoд мix KoМaHдyBaHR,lM
apмii УHP в oсoбaх Cимoнa Пeтлюpи i Юpкa Tютюнникa тa
плaхнoвсЬКotо делeгaцiсю, oчoлюBанoю B. Boлiним i o. Чyбен_
кoм. Пeтлюpa пoсTaBив yмoBy МaхнoBцяМ не Brсти свoеi aнap-
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хiчнoj ПpoпalatЦи B чaсти}Iaх apщii УHP i нa тepенaх,.зaЙнятиx

.пиB: <(FIaПIe нaйблиxче зaB,цaFItUI - poзTaшIyBaTи сBol чaсTини l

згpyПyBaTи ж тaким чинoМ' llцoб бyли гoToBиМи .цo Пrpeхo.цy B

нaсцт }Ia всЬoмy фpoнтi спiльнo з петлюpiвсЬКиMи вiйськaми,

.ц'янськiй в'язницi, ПpaгнуB ПoKaЗaTи BopoxlсTЬ МaxнoBцlв до
петлюpЬuiв i цим нiбитo BиПpaBДiIТи мaхнoвцiв B oчaх нoвоi uep-

вoнoi Ълa.ци. Зa йoгo вepсiсю' Maxнo нaвiть IIJIarryBaB yбивствo

Пeтлюpи, щoб пiсля цЬoгo oчoлиTи йoгo apмiю. .[ля Цьoгo, зa

.цaниМи Бiлaшa' булo ствopенo TеpopисTичнy гpy[y' яKa, o.цнaK,

нr нaвaхиЛaся зДiйсниТи Зaмaх vepез.Цoбpе ПoсTaBленy oхopoнy

гoЛoBl{oгo oTaМaнa. Taк чи нi це бyлo _ Trпrp сyДиTи Ba)KKo...

Haпевне x вiдoмo Лише тe' Щo MaхHoBськi aгiтaтopи пpoниK-

Ли в poзTaшyBaнHJ{ чaстин apмii УHP, i в лaвaх петлюpiвцiв бyли

нaвiтЪ TaKi' хTo пеpeйпroв.цo Мirхнoвцiв. MaкнoвсьrutЙ кyльтпpo-

свiтвiддiл видaв тoдi листiвкy <.Хтo тaкий Петлюpa?,>, в якiй гo-

лoвний oTaМaн Петлюpa KpиTиKyBaBся зa <бyp>куaзнiсть'> i <<пPo-

дax Укpaiни фpанцузьким тa aнглiйським кaпiтa;liсTaм,>'
Koнтppoзвiдкa apмii УHP дoпoвi'цалa Петлюpi пpo МzIхHoB-

сЬКy пpoПaгarrдy тa злoчиннi нaмipи Мaхнa. Boнa зoбpaхшa

мaхнoБцiв, яK <(гoЛoту)>, як <бeзpoбiтних пpoлетapiв, бeзпopa.Ц-

сеpr.ц Мaxнoвцiв rпиpl,t,тися чytКи Пpo Tе' щo Петлюpa дoМoвиBся
з бiлими, aби знищити Пoвстaнську apмiю.

oднaк, ПoПpи всi непopoзрtiнrш, мaхнoвськa apмiя B oПеpa-
Tивнoмy вiдношreннi Мaла yзгo.ц)lс}ъaти свoi ГIЛaНИ з Генштaбoм
apмii УHP i фaкги,lнo дoгoвip мbк пeтлюpiвцями тa МaжIoBця-
Ми B ПoДuulЬllIoМy не бр poзipвaний. Aпapaт apмii УHP бpaв нa
себе пoстaчaFIн'I МЕlxнoвськoi Пoвстaнськoi apмii нaбoями, aмy-
нiЦiею, MедиKaМе}lТaми. IJ-{oб HaлaroДуITИ всi цi питaнHя, Ha
26 вepeсня l9l9 poкy бyлo пpизнauенo зyстpiv Пeтлюpи i Maхнa
в Умaнi. Але ця зyсщiu не вiдбyлaся. Мaxнo нe змiг пpижaти'
Iтoзul'lK пoчaBся нaсTyп бiлoгвapдiйцiв нa йoгo .цiлянцi. Baгoн
Петлюpи ПpoсToяB нa стaнцiТ Умaнь yBесЬ дeнЬ' шrе пpopив бi-
ЛkIх Нa Умaнь зМyсиB йoгo вижати дo Хpистинiвки.

Мaxнa здиByBzrлa пoзицiя гzlЛичaн' кoтpi фaктиuнo вiдкpи-
ли lIUшx бiлим y мaхнoвськi тили. Hе 3нaючи всiх тoнкoЩiв
стoс1нкiв кoмarЦyвaння Укpaiнськoi Гaлицькоi apмii з кoМaн-
.цyвaн}UIМ apмii УHP, Maхнo сBoс сTaBЛrHнЯ.цo гzшичaн poЗПo-
BсЮ.циB нa всю apмiю УHP. Чepeз ДeякиЙ чa€ чaсTини УТA пe-
pейшrли нa бiк .(енiкiнa, ПpичинoЮ нoгo бyлo Пp4гF{eння
BoюBaTи Пpoти бiльшroвикiв i пoвне BиснaженFUl неpeз епiлe-
мilo тифy Ta BTpaTи в бoях.

20 веpесня мiх мaxнoвцями i бlлими пoЧuшися нoвi бoi зa
селa Poгoвe тa Kpyгенькe. 2| BepеснJI l9l9 poкy бiлi чaстини
гeнеpzшa Cлaщoвa (l3-й, 34-й пoлки, Ciмфepoпoльський' Ko-
Зaяиil, Taмaнський пoлКи' зaгoни гeнepaЛa Cк.llяpoвa) пoЧzUIи
зaга.пьний нaсTyП пpoти apмii УHP нa МaхнoвсЬкiй дiлянцi фpoн-
ry. Генеpал Cлaщoв плaI{yBaB oToчиTи всю apмiю Maxнa в Умaнi
сиЛaМи Зaгoнy генepa,'Ia Cк.пяpoвa, CiмфepoпoлЬсЬKoгo тa 2-ro
Taмaнськoгo пoлкiв, пoлкiв 13_i тa 34-i пix6тних дивiзiй. 2З вe-
prснJI зaгiн CшяpoBa зaxoПиB Умaнь, B.цapиBlIIи Пo Tилax Мaх-
нoвцlB.

Бiлi зaхoпили с. Пеpегoнiвкy' oДrraК пiсля зaпeюtoгo бoю
змyшeнi бyли вiдсryпутти i вiдiйrrшIи нa лiвиЙ беpег pivки Ят-
paнь. ПpотягoМ нaсЦ/TIнlо< щьoх днiв дrнiкiнцi з BеЛиKими Tpyд-
HoщaМи вiдбивали rшаленi KoнTpaтaKи мaхнoвцiв.

25 вepесня l9l9 poкy l-rшa мaхнoвськa бpигaлa Пoчuula нaсЦ/п
бlля сeлa Kpщeньке, ПpиМУсиBIIIи бlлиx щiкaти. Biдiйпroвrпи нa
сxИ, д.eнjкiнui пеpегpyпwaлИcЯ i внoчi pyjlIиЛи нa мaxнoвЦiв,
сКoнцrнTpyBaвши свoi oснoвнi cили бutя с. Пepегoнiвкa. l-шa
М.lхнoBсЬKa бpигaдa щимaлa лiнiю oбopoни вiд с. Koplкoвий Kщ
дo с. Пеpeгoнiвкa, 2-raбpиraдa - BЦ с. Пepегoнiвка дo с. Kpaс-
нoпi.rшя, 4-тa бpиraдa yгpиМyвалa фpoнт пiвдeннirше Kpaснo-
ПlJт]тя, a 3-тя бpиraдa булa у pезеpвi. 26 вepealя нa всix дi.пянкaх
фpoнтy apмii УHP пoч€ulися зaпeк.пi бoi з дeнiкiнцями. Boлин-

188 189



сЬKa гpyПa петЛюpiвцiB ЗМy[Ieнa бyлa вiлсдrпиTи.цo Tульvинa, a

сivoвi^сщiльцi вiдкpилибtllим llutяx нa Умaнь. Пiсля Toгo' як

зaгiн генepалa Cклipoвa ЗaхoПиB Умaнь' МaхнoBсЬKa .цiлянкa

фpoнтy o|w|I|ИЛacЯ B цlJIКoBитoмy oToчrнн1 Bopoгa.

oпинивrписЬ y <(KазaHl'' мaxнoвцi пoчztJlи гoT}ъaTися.цo пpo-

pивy i pейДУ великoi Maси KaBaJlepii пo тилax бшиx. Пepелбaнa-

лoся, пpopвaвrши фpoнт бiлих, вlrilти Дo.Цнiпpa' нe BстyпaЮчи

y великi бЬi. 3 цiею МeToю бyлo нaкaзaнo всiм I]oBсTaHцяМ oзнa-

йoмитися з кaвалеpiйськoю слyxбoЮ Ta ПepесaДИTуl ПoBстaнцlB

Ha Boзи aбo нa кoней.
Близькo vетвеpтoi гo.цини paнKy 26 ьepecня 1919 poкy бl,тo-

гвapдiйцi B.цapиJIIl Мaxнoвцям y флaнги. oтoнyюuи' пoвстaнцiв,

денiкiнцi не пoтypбрaлися пpo свiй тил' ПoзaяК BвaxzLIIи' пIo

мaxнoвцi не звaxЬться нa сepйoзний нaсryп. Близькo вoсьмoi

гo.ци}tи бiй дoсяг свoеi кyльйiнaцii. Зa збpoю BЗЯЛИcЯ i пrтaбнi

мaхнoвцi' i цивiльнa обcлугa. Maхнo B paнКoBoмy бoю yчLсTi

нe бpaв' бo щe paнirпe BиpyllIиB iз зaгoнoм y тил бiлих. Biл

неспо.п'iвaнки бiлi пoчaли вiлстyп.
Bийrпoвшlи B TиJ] МaхнoBсьKиМ чaсTинaМ, бiлi сaмi oгoлиJIи

знa'lнy.ЦiлянKy сBoгo фpoнтy, чим. негaйнo cKopИc.ГaIШlcЯ МaхноB-

цi. Paптoм з'iвиьcясiй Maхнo i вдapив пo флaнгaх бiлиx. Maх-

нoвцi пеpeгpyПyвaци свoi сили i спpямра.ltи rx нa с. Biльшaнкy.

2:7 вipeiiя 19t9-.o o дpугiй гoдинi нoчi мaxнoвцi пiдipвaли
BеЛиKy йлькiсть мopськиi мiн, пpaгнщи ПoлегlшиTи свiй o6oз.
I{ей вибyx стaв сиiналoМ для зaгzulЬнoгo }IaсTyПy мaхнoвцiв.
Kiннoтa 3-Т бpигaли-KopПусy рipвалaся дo Умaнi. BЩeHT пopy-
бaвrши бiлий Ъapнiзoн зЬгoну генrpа,Ta Cюlяpoвa. Ha пiв.цeннiй

дi.пянцi 4 -тa lpwaдa-КopПyс блискaвичнo poзгpoМиJla пpибyлi
з oдеси бaта.пЪйoни кoлиlпнiх гiмнaзистiв' зaхoпиBlllи кiлькa
Tисяч пoЛoне}Iиx' o.цнaк ЧacTI4rIуI I-iтa2-i мaхIIoвсьKих бpи-
гaд-кopпyсiв, вистpiлявпrи усi нaбoi, вiДсryпили нa пpaвий бе-
pег Ятpaнi. Haстyп нa с. Пеpегoнiвкy бyв зyпинениЙ пrшlеним
KyлrМrTниМ тa apтилеpiйським BoгнrМ бiлих, КoTpиM в.цa,'I.oся
зaхoпиTи МzжнoBсЬKy apтилеpiю. Ha 9 гoдинy paнКy |-tlaтa2-ra
мaxнoвськi бpигa.ци-кopпyси oIIИFI|4Л||cЯ в oToче}Iнl.

B мaхнoвЪькoмy тaбopi пoча,laся пaнiкa, всi pезepви бyли
кинщi в бiй, oднaк вopoЖr кiльце ПpoДoB)ryвaJlo зBрКyвaTися.
Пpoтo Мaхнo й не.цУмaв пpo вiдс1yп..Biн з'явився нa пepе.цo-
вiй лiнii зi свoсю <(чop}toЮ сoTнeЮ)> (300 шraбель), вдapивrпи у
флaнг бiлим. Пpисщнiсть <(бaTЬKa> в сaМoМy пеклi бoю пiднeс-
лa вiйськoвиfr' дУх пoвстaнцiв. Зiбpaвши iх в е.циниЙ КyЛaк'
Мaхнo вpiзaвся в сaмy гpцy бiлих, rцo }IaсTyПаJIуI Нa с. Пepегo-
нiвкy. Дёнiкiнцi вiдстyпили нa схiДнy пoзицiю бiля селa i згo-

дoM' пrpeгpyпyвaBЦIисЬ, знoBу aTaKyBаЛи. Мaxнoвцi з}IoBy пo-

ЧaJIи BuIсТyПaT|4' aЛe тrг пИiйrшлa жня кaвaлepiя, яKa BДapИЛa
нa бiлиx, пpиМyсиBIlIи tx.цo втечi. Tепep денiкiнцi сaмi oпйни-
ЛИcЯ B oтoченнi MaхI{oBcьКoi кaвалepii.

Kiлькa гpyп бiлиx зMoгЛи BиpBaTися з oТoЧенFlя, а.пе Maхно
з <<чoptloЮ сoTHeю,> KиHyвся iм навпepейми. Kiлькa paзiв y хoлi
бoю <.бaтькoвi> дoBo.цилoся мiняти вбитих пiд сoбЪю кЬ""й.
вiн виявив нeзвинaЙнy смiливiсть, peaкuiю i блискaвичнiсть y
пpийняттi TaKTичI{их piпreнь' Пicля |2веpст вiдсryгry бiльпli
Чac.IИHa бlлих булa oToчrнa бlля p. Cинюxи, i мafuке всi вoни
бyли пopyбaнi мaхнoвцями, були знищенi бiльrшa чaстинa Ciм-
феpoпoльськoгo oфiuеpсЬКoгo ПoЛКy' 2-гo Феoдoсiйqькoгo пoл-
кy, 5l-гo Литoвськoгo бiлoгвapлiЙськoгo ПoлКy' Kеp,reнськoгo
Пoлкy, a ЧacTИHa coл.цaT Плaстyнськoгo Ta Лaбiнськoгo пoлкiв

дy - 650 вбитими Ta пopaнеHиMи.
Пiсля пrpeмoги пiд Пеpегoнiвкoю тил бiлих виявився вiд-

сoюзy. У vеpвнi.|92|poку y свoiй нoвiй <{екrrapaцii> Мaхнo
ПoсTaBиB зaBДaння Мax}loвцяМ - oб'rДнaтиcя у вiльниЙ сoЮЗ з
пeтлюpiвцяМи Ta BикopисToByвaTи ixнс пiдпi.шrя .цля свoеi бo.
poтьби в Укpaiнi.
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Зaмaх нa Ленiнa

Усе пoча,roсЯ З тoгO' щo aнapхiст Biтoльд Б>Iсeстoк. зa пoхo-
ДхеFII{,IМ пoЛ'IK' чoлoвiк Мapyсi Hикифopoвoi, виpitшив не нa
сЛoвax, a нa.цiлi пoчaTи бopoтьбy ПpoTи диKTaTypи бiльlпoви-
кiв. Haвеснi |9|9 poКy B Мoсквi, .цr МeПIKaв БхЬЬтoк, yвхе Ilе
булo бoйoвиx aнapхiстськиx гpyп2 якi б бopoлися зi збpЬёю в py-
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Кaх пpoTи ypяДy Лeнi}ra. ToМy Бжестoк виpiшryе ствopити й
oчoлиTи збpoйне aнapхiстськe пi.цпiлля. 3iбpaвrпи чoлoвiк з
.цесяTЬ' пrpeBiDкнo мoлoдi, aнapxiстiв-eксщемiстiв, вiн випyс-
тив листiвкy.цo 1 тpaвня l9l9 poкy iз зaк.пикoм пoкBиTaTися З
бiльшroвикaми зa зaryблeнy BoлЮ. o.цнaк для бopoтьби нeoбхiД-
нi бyли великi гporшi, збpoя i гoЛoBнr - нaдiйнi тa вiцдaнi iдei
лЮди. Bсьoгo цЬoгo y Бжeстoкa.в Moсквi нe бyлo. Haпpикiнui
тpaBня 1919 poкy Бхeстoк пpибрae в Укpaiну ,ц,o Мaxнa, .цe
знaxo.цить збpoю, гpotпi' oднoдyмцiв Ta,.. Koxaння - Мapусю
Hикифopoвy.

Бypхливi пoдii, пoв'язaнi з пoчaтКoМ пoхoдy Tpoцькoгo пpo-
ти Maxнa, ЗaхoпиЛи Biтoль.цa й Mapyсю. 3нaчний BпЛиB нa
aнapхiстiв спpaBиB poзстpiл чepBotlиМи члeнiв мaх}IoBсЬКoгo
штaбу. Maхнo, кoщий бyв дo цЬoгo lt€шal[тoвaний пpoти збpoй-
нoi бopoтьби з бiльшoвИKaм,И).цiзнaвrцись пpo дeтшi poзстpi
лy' зaKJIикaв aнapхiстiв .цo пoМсTи - вбивств гoлoвllиx винy-
вaтцiв тpaгeдii - Tpoцькoго, Paкoвськoгo i П'ягaкoBa. <.БaTЬKo,>
Дaв Бжестoкoвi тa йoгo o.цнoдyМLlяМ З МztxнoвсьКoi кoнтppoз-
вi,цки знaчнy сylvfy гpolшей (близькo 500 тисяv) нa opгaнiзaцiю
пlдпLTЛя тa пoMсTи.

Aнapхiсти з гpyпи Koвалевичa-Coбoлевa спpoбрa;lи лiк-
вiдувaти y Хapкoвi Tpoцькoгo, Paкoвськoгo, П'ятaКoвa. Aлe iх
пepeслiлyвали пoстiйнi нев.цaчi. Cпovaткy всix тpьoх бiльuroви-
цЬКиx бoнз нe бyлo y Хapкoвi, a пoтiм i сaм Хapкiв бр зaхoпле-
ниiт бlлими. Бyлo виpirпенo Пеpенrсти теpopистичнy лiяльнiсть
дo Мoскви, щoб лiквiдyвaти Лeнiнa тa йoгo <.мiнiстpiв> яK гo-
лoBtIих винyвaтцiв тpaгeдii в Укpaiнi. Бxестoк oбiцяв свoiм oд-
нo.цyMцяM, якi виpyпrили .цo Moскви, лpи\хaти.цo Мoсlои iз
40 мiльйoнaми pублiв у кипreнi, o.ц,HaK спoнaTкy paзoМ iз Мapy-
сею тa ii зaгoнoм Бxестoк виpirшив opгaнiзyвaти вбивствo !е.
нiкiнa, кoтpий пpибр лo Kpиму.

Aле й Tyг Ha aнapxiстiв чeКaлa нeвдaчa. У Cевaстoпoлi Bi.
тoльд i Mapyся бyли впiзнaнi i зa BиpoКoМ сyлy пoвiшeнi y ве-
peснi 1919 poкy.

У Moсквi ж пpибyлi з Укpaiни aнapхiсти Coбoлев i Koвшlе-
Bич сТBopиЛи пiдпiльнy opгaнiзaцiю, .цo якoi рiйшли близькo
20 бoйoвикiв з Укpaiни' 18 лaтишiв з aнapхiстськиx гpyп <Лeс-
не)> Ta <.AyсМa,> i дo 40 меrшкaнцiв Мoскви iз Coюзy,aнapхiст-
ськoi мoлoдi тa piзниx opгaнiзaцiй aнapхiстiв, мaкQимaлiстiв,
лiвиx есеpiв. Tеopeтикoм тa лЦepoм aнapхiстiв пiдпiлля стaв
Kaзимиp Koвшtевич - член ЦK Bсеpoсiйськoi спiлки залiз-
ниЧникiв, opгaнiзaтop мoсKoBсЬKих за-пiзничникiв. I{ими ЛюдЬ-
ми бyлo cтBopенo <.Bсеpoсiйський пoвстaнський кoмiтeт pе_
вoлюцiйниx пapтизaнiв'> aбo, як вiн ще н.aзуIBaBсЯ' <Koмiтет

aнapxiстiв пiдпiл,rя>. IJeй кoмiтет мaв тiснi зB'язKи з Мaxнoм тa
<<Haбaтoм'>.

Taк, Koвалeвиv paнirшe HeoДнopaзoвo нaвiдyваBся Дo [Iтa-
бу Мaxнa зa гpirшми тa вкaзiвкaми. Пeтpo Coбoлев кеpyBaв
бoйoвoю гpyпoЮ пiдпiльникiв, щaсникiв yсiх бoйoвиx BисTy-
пiв. oдин iз зaapешrтoвaниx МoскoBсЬKoЮ ЧK пiдпiльникiв oхa.
paКTеpизyBaв Coбoлевa яК лЮ,цинy нaдзвичaйнoi хopoбpoстi,
з.цaтнy <.iнДивiдyальнo бaгaтo ПеpеBepнyTи'>. ПiдпiльниKи Пo-
чzlли з aгiтaцii llIиpoKих мaс. Лiлepи пiдпiльних aнapxiстiв y
свoiх листiBKaх писiши: <.Hинi ДЛя Мaс зpoзyмiлi двa iмrнi:
бйьrшoвики й flенiкiн. Tpебa пoпyляpизyBaTи тpеT€ - Пoв-
стaнський пrтaб. Зa uieю тpетьoю сиЛoю' pевoлюцiЙнoю си-
лoю, бyде Bсе...> Tиpaжaми 13-l5 тисяч пpиМipникiв aнapхiс-
ти пiдпiлля BиДaвaЛи листiвки <Пpaвдa пpo мaхнoBщину,>, <.!е
вихiд?>, <.Звoлiкaти I{e N{oxнa,>' <Пoвiдoмлeння,>, <.!екllapaцiя,>,
a TaKoх нaДpyКyвilJlи 2 нoмеpи гaЗeTи <Aнapхiя> (тиpax 3 ти-
сяvi пpимipникiв). Цi видaння poЗпoBсюДКyBaJIvIсЯ сеpед po-
бiтникiв.зaлiзничникiв Мoскви.

flля poзгopтaнн,l свoei дiяльнoстi aнapxiстaм пoтpiбнi були
вeликi гpolшi. Експpoпpiaцii paдянських yстaнoв ЛиПня-сеpпня
1919 poкy Дыти 6лизъкo 5 мiльйoнiв pyблiв (..lKси,' в Tyлi, Iвa-
нoвo-BoзнeсrнсьKy' Мoсквi). Пiдпiльники' мaючи в poзпopя-
.цженнi цi кotпти, виpiшrили сTBopЮвaти мiсцeвi opгaнiзaцii в
Tyлi, Бpянськy, Iвaнoвo-Boзнесeнськy. Якiв Kpaснoкщський
тa Mapк Мpa.rний Bиpylllили для opгaнiзaцii пiдпiлля нa Уpa,r i
дo Cибipy, oлeксarцp Kypбaтoв _ дo Caмapи, aнapxiст <.Boлo-
ДЯ>> - дo Глщoвa.

I{iкaвo, щo в кiнцi чepBня l9l9 poкy в Мoсквi бyли зaapeш-
тoвaнi воi дeлeгaти з,iздy aнapхiстськoi мoлoдi, uepeз мiсяць ш
BИ|IУITIи,лIИ' i декiлькa чoлoвiк пittutи дo пiдпiльникiв. Мaкси-
мdлiсти сepед пiдпiльникiв сTвopиJIи свoю Дpyxинy (50 бiйцiв),
щo гoтyB.ulacЯ ДI|я пoiз.цки дo apмii Мaxнa. fuiе пoдii в Гyляй-
Пoлi зaщимыlи iх,у Мoсквi.

Bapтo зaзнaчити' Щo y сКлaдi opгaнiзaцii aнapхiстiB-пlД-
пiльникiв бyлидoсить кoлopитнi пoстaтi: Iвaн Пpихoдькo ()fuiб-
ниЙcькиil) - пoмiчник нavrптaбy 48-i paдянськoi дивiзii, Ми-
хaйлo Tямин i Мapк Mpavний _ пpaцiвнИки Hapкoмoсвiти
PaДянськoi Poсii, ПoпoB _ KoЛиlllнiй кoмaнДиp Kpимськoгo
ливiзioнy нa l{apицинсЬKoМy фpoнтi, fioнaт Чеpепaнoв _ дo
pевoлloЦii aспipaнт-lopисT' чJIeн I]K пapтii лiвиx eсepiв. flвoс з
пiдпiльникiв пpoбpалися дo KoМyнiстичнoi пapтii .цля дoбyвaн-
rи цiннoi iнфopмauiТ.

<Aнapxiсти пiдпi,'l-ltя> пiдгoryвaли i здIilcнилvl нaйбiльш гpaн-
дioзний i кpивaвий теpopисTичний aкг в iстopii Гpoмaдянськoi
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вiйни - вибщ шrтaбy Moскoвськoгo кoмiтеry бiльшloвикiв. Цей
вибц, кoтpий бyв opгaнiзoъaниil ДJIЯ сTpaTИ Лeнiнa, бyлo злiйс-
не}Io МaxнoBцями в iм,я Мaxнa тa йoiсj пoвстaнцiв.

25 вepeсня 1919 poкy o 9 гoдинi вечopa <<aнapxiсти пiдпiлля>
KинyЛи ПoTy)<нy бoмбy в пpимiщеtrня МoскoвсЬкoгo кoмiтery
бiльtпoвикiв y ЛeoнтiiвсЬKol!{y пpoByлКy' .це зiбpaлoся Пoнaд
l00 пapтiйних лiдеpiв. Aнapхiсти |щaЛI^' Iцo нa зaсiдaннi пpи-
сyгнiй Лeнiн, а,rе вiн нa пiвгo.цини зaТpиМaBся, щo' мoxливo, i
BpяTyBaЛo йoмy xиття. Biл вибщy зaгинyлo 12 voлoвiк, y ToМy
числi гoлoвa Мoскoвськoгo кoмiтеry пapтii B. 3aгopський. oщи-
п,{aли Пopaнення 55 voлoвiк, зoкpeМa M. Бщapiн, €. Яpослaв-
ський тa iншri.

tlевдoвзi y свoТй листiвцi aнapхiсти oгoлoсили' щo цeй ви.
бщ бр aKтoМ ПoмсTи зa poзстpiл MaxнoBсЬКoгo rптaбy. <Cмеpть
зa смеpть! Чеpговим пиTaнHяI\,t пiдпiлля е opгaнiзaцiя динaмiт-
нoi бopoтьби з pе)шМoм Paднapкoму i ЧK тa opгaнiзaцiя мaсo-
Boгo p}.xy>' - зaЯBИJIИ пl'цпulЬниКи.

||a 6-7 ЛисToпaдa 1919 poкy aнapxiсти плaнyBilJIи вибщ
Kpемля Ta цeнTpzrЛЬнoi ЧK. Aле зa кiлькa .цнiв дo цьoгo Moс-
кoвсЬKa ЧK нaтpaпилa нa слi.ц aнapхiстiв пiдпirшя. У пepестpiлЧi
з чекiстами Ha МoсKoBсЬКих ByЛицях Зaгинyли лiдеpи opгaнrзar\п
Koвaлевич тa Coбoлсв. 5 листoпaдa 1919-гo чeкiсти oтoчl,I,Tи
.цaчy B Kpaскoвi пiд Мoсквolo,.цe знzLхoдv|II|4cЯ цrHTр <aнapxiстiв
пiдпi.lutя'>, дpуКapня i мaйстеprrя вибщiвки. Пiсля двoгo.цин-
ноi пеpестpiлки мix чeкiстaми Ta зaхисHиКaми дaчi aнapхiс-
ти, бauauи бeзвиxiднiсть сиryaцii, пiдipвали дauy' Biл вибцy
зaГинyЛи rпiсть aнapхiстiв, y тolt{y числi вигoтoвлювaч бoмб
Aзoв тa скapбник opгaнiзaцii МaхнoBrць Глaзгoн. 60 пyдiв ди-
нaмiry, кoтpi бyли пpизнaveнi.шlя Kpeмля' B.цpyзKи poзнeсли
дavy aнapхiстiв.

Hезaбapoм ЧK зaapеrштрaлa тa poзсцяJIЯJIa й iнlших aнapxiс-
тiв пiдпiлля: Цeнцiпеpa, Пoпoвa, floмбpoвськoгo, .Гpе'raн}IиKo-
вa, ХлiбнийсЬKoгo, Iсaевa, Boсxoдoвa, Hiкoлarвa. Бyлo зaслaнo
лo Cибipу i тaм yбитo floнaтa Чеpепaнoвa. Пiсля apeтlттiв aнap-
хiстiв y листoпa.цi l9l9 pокy <.Bоepoсiйський кoмiтет pеBoлю-
цiйних пapтизaнiв'> пpипиtlив свoс iснрaння. Ha дoПиТaх.y
ЧK aнapхiст Бapaнoвсьций Tвrp.циB, lцo Koли б мiх Мaхнoм тa
бiльпroвикaми бyлa .цoсягнyгa нoвa yгoдa' тo.цi aнapхiсти пpи-
ПинLL.Iи б тepоp Пpoти бiльlпoвикiв.

Aле нa ol(yпoвaних бlлими теpeнzrх Укpaiни, y Kиевi, Хap-
кoвi, o.цeсi вoсeни 1919 poкy aнapхiсти.кoмyнiсти тa <<нaбaтiв-
цi,> вели пiдпiльнy бopoтьбу Пpoти бlлиху сoюзi з пiдпiльникa-
ми-бiльtшoвИКa|vu4.

Глава 18
ПЕPЕlvIo)IGIIлЙPEйIД'

(27 веpеcttя _ 28 жoвmня 1919)

Пiсля пеpеМoги бiля селa Пepeгoнiвкa мaxнoвцi BиpylllиЛи
в тил бiлoгвapдiйцiв, кoщi нe мали xo.цнoгo BеЛиKoгo з'eднaн-
ня }Ia IIIЛяхy Пoвстaнськoi apмii, щoб зyпинити Мaxнa. IПляxи
нa KaтеpинoслaB' oдесy aбo Kиiв були вiдкpитими.

B oпepaтивнbмy мaхнoBсЬКoМy звeденнi зaзнaчaj'Ioся' Щo
<oфiuеpи втiкaють у лicи, a пoЛе зaсiяне тpyПaМи Ta пoгoнaМи
вiд Умaнi дo Kpивoгo Pory!> Biдзнaчалoся TaKo)к' Щo <(poзBiДКa
l:'a::la) BИcЛana y нaПpяМКy oлексaндpiBсЬкa' П'ятихaтoк, Ka-
TepинoслaBa' .цo цЬoгo Чaсy Bopoгa нe знaЙDlлa'>.

Cеpйoзнoю пoМилкolo KoIиaндyBaнНяЧacTvIH apмii УHP бyлo
Te, щo Boни }Ir BИpУтЦИЛИ в глиб Укpaiни paзoМ з Maхнoм, нe
сKopисTuUIися пpoлoМoM' влalптoвaниМ МaхнoBЦяMи, a oбме-
xиJIисЬ y свoix дiяx пpoти бiлиx липlе oбopoною.

28веpесня l9l9poкy мaхнoвськi КoМaндиpи i члeни мaх-
нoвськoТ paДkILIa свoiй нapaдi виpitшили пoBepTaтися дo piднo-
гo 3aпopiлол<я i цим пovaти Tpетю aнapхiстськy peвoлюцilo пo
всiй Укpaiнi, poзiслaвruи в усi сTopotlи кpaiни свoж aгiтaтopiв
тa opгaнiзaтopiв для BсенapoДнoi пiдтpимки МaxнoBсЬкoгo pyхy.
<.Kaтеpинoслaвщи}ry вв€DKaTи бaзoю Пoвстaнськoi apмii тa pе-
вoлюцii>>, - виpitпили мaxнoвськi лiдеpи. Kyльтпpoсвiт мaхнoв-
цiв мaв негaйнo сKJIacти пpoгpaМy тpетьoi aнapxopeBoЛlоцii -
<.Дeкгlapaцiю мaхнoвцiв,> i вiддpyкrдaти й poзпoвсюдиTи сеpe.ц
сеJIян вiдoзви iз зaюlикoм.цo ЗaгaJlьнoгo пoвсTaння.

Пoчинaючи пoxi,ц нa сxi.ц, мaxнoвськi чaстини виlшиК},Bа,rися
B Kapе нa 40 веpст зa ulиpинoю нaсTyПy, Apмiя Maxнa бyлa
poздiленa нa тpи ЩУпи, кoтpi pyшa.пИУ TWIбlлиx, пеpeбрaюни
нa вiдстaнi 30-60 веpст мix сoбoю' Мaючи пoстiйний зв,{зoK
i тaким ЧинoМ зaймaючи 90-120 веpст фpoнry.

Лiвa кoлoнa мaхнoЬцiв, ЯКa cKJIaДuIaся з пilшиx пoлкiв 1-гo
.[oнськoгo Kopпyсy (кoмaндиp Kшlaшникoв), зa стpaтегiчним
пIIaнoM' щo poзpoбили Мaхнo тa Бiлarп, малa пpoйти 320 вepст
y нaпpяМКy Hoвo-Apxaнгельськe_€лисaBeTгpa.ц-Hoвa Пpaгa-
ст. Kaм'янкa_KaтepинoсЛaB. I]ентpа:rьнa гpyпa, oчoлЮBaнa сa-
мим MaхнoМ' мaлa йти пrrrяxoм Hoвo-Укpaiнкa-BеpблIoxKa-
CoфiiЪкa-AпoсToлoBе (350 веpст). Пpaвa кoЛoнa пiд кoмaндoю
Пaвлoвськoгo' КoTpa cKJIaДaJIacЯ iз пiхoтниx пoлкiв 2-гo Aзoв-
сЬKoгo кopпyсy' мaлa пpoйти 3l5 веpст .lеpез Пiщaний Бpiд-
Coфiiвкy- Бoбpинeць_Делинськy-Kpивий Piг-.AпoсToЛoBе_
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Hiкoпoль' Мaxнoвцi пoДaлися Р сaМе дiгвo бiлoгвapдiйцiв' дe iх
ЧеK.rЛa слaвa aбo сМеpTЬ.

. Дo 5 жoBTIUI l9l9 poкy IlЛaнyвалoся ДoсяГTи лiнii .{нiпpa i,
нe зyПин,lючись' poзBивaTи нaсTyТI нa .Il.oнe.rvинy, Пoлтaвrllи-
нy, Taвpiю, ХеpсoнЩинy. 3дiйснюючи пo 70-90 вepст нa.цoбy,
Bеpxи чи нa Boзax, мaхнoвцi ЯBIIЯЛ|4 сoбoю ПepЦIy BеЛиI(y Мo-
бiльнy apмiю B чaси тoдilшньЬi ГpoмaД,янськoi вiйни.

Зaпиrпaвшись свoiми Bo€HниМи yсцiхaми, Maхнo ЛеДBe нr
BТpaTиB свoеi гoлoвнoi пеpевaги - фaктopa paПToBoсTi. 29 вe-
peсня 19l9-гo вiн з дpyxинoю Гaлинoю зaiхaв дo ПiЩaнoгo
БpoДy, лo poлиviв дpy)KиI{и, ЧиM зaTpиМaB pyх центpaльноi мax-
нoвськoi КoЛoни нa двi дoби. Фaктиvнo pейд цiеi кoлoни poз-
ПoчaBся тiлhки 30 веpесня.

Пovaткoвoмy yспiхoвi pейдУ спpияв tшиpoкий пoвстaнськиЙ
pyх Ha Хеpсoнщинi тa Зaпopbrокi, бtllя €лиcaBeTгpaдa тa oлrк-
сarщPii. B тих мiсцeBoстяХ Maхнo щe пpи сBoсМy вiдстyпi зали-
шtив Декiлькa свoж мoбiльних пoBсTaнсЬKиx зaгoнiв, кoтpi в се-
pелинi Bepeсrш 19l9 poкy спiльнo з пoBсTaнцями-бopoтьбиcTaми
пшtlяли селянськi пoвсTaHн'I. Ha Kaтepинoслaвщинi Щe y липнi
l919 poкy зzulиlrlився зi свoiм зaгoнoM МЕlxнoBrцЬ Пещeнко-Плa-
ToнoB (тисяva бiЙцiв, 6 кyлеметiв), кoтpий пoстiйнo шapпaв бi-
лиx. IIJе нaвеснi 1919 poкy мaxнoвцi сTBopиJIи у вoлoстях Kaте-
pиI{oсЛaвЩини свoi пiдпiльнi штaби, Щo KoнTpoЛЮвilли ситyaцiю
пo сrЛax. Щoб aкгивiЗУBaTИ iх, y веpеснi 1919_гo Мaхнo сПpяМy-
BaB нa пiвнiч KaтepинoслaBЩиHи oTaMaFIa Бpoвy iз зaгoнoм.п.rя
opгaнiзaцiТ Пoтy)<нoгo ПoBсTaнH'l пpoти бiлих.

Бiлoгвapдiй'ськe КoМaндyBaнrrя зoвсiм нe чrK'ulo TaKoгo Пo-
Tylшoгo мaхнoBсЬкoгo нaсTyПy i нe змoглo opгaнiзрaти xoд-
нoгo сBoсчaснoгo сПpoTивy. [o тoгo x бiлим генepшaм бyлo
сopoМнo зiзнaтися в пepевaгaх сeлянськoi apмii Мaхнa, i вoни
лезiнфopмyBiulи сTaBКy бlлихтa мiсцeвi влaстi, всirшкo ПpиМен-
IIIyючи знaче}Iня мaхHoBсЬкoгo ПpopиBy. Taк, кoмarщyвau .{o-
бpoвoльvoi apмii генеpал Maй-Мaевський 30 вrpесH,{ 1919 po-
Кy зaяBив' ш(o ПеpеМoгa Maхнa _ <<Ц9 епiзoД, кoтpий сyГг€Boгo
BIUIиBy нa хiд Bo€нних.цiй мaти нl Moxe)>' Щo Maхнa <<3ЕЦИlllЕl-
сться.цoбити)>' щo <(Hi пpo який спpотив зiбpaних ним зaгoнiв
МoBи не мoxе бри>' щo вxl <.всi бaн.ци poзсiянi T3 знищенi,>.
B кiнцi Bеpесня 1919-гo гaзeтa <.Е.цинaя Pyсь> (oдесa) зaспoкoю-
ва.пa обивaтe.пя пoвiдoмЛеннями TaKoгo типу: <.Cтiйкa вiйськoвa
силa Мaxнa poзбитa Щe B yrиaнських бoях. Qiйськoвa cилa пe-
pеTBopилaся в згpai BoлoцIoг' кoтpi пpoйпrли мix дoбpoBoЛьчи-
Ми ЗaгoнaМи' poзпopollIIIЛИcЯ пo €лисaветГpa.цсЬKoМy пoвiтoвi
i пoбiгли дo f,нiпpa, в нaпpяMкy HiкoпoлЯ,>, a <(МaхнoBцi BИHИ-
ЩyЮTься)> ToЦo.
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Bжe в сеpединi xoBтtlя 1919 poкy тoн <.бiлих'> гaзет змiнив-
ся' пoЗaяК зaмoBчyвaти пepeмoги Maxнa бyлo пpoстo нeМpх-
ливo. B гaзетi <.Юxньlй кpaй> генrpаJI Мaй-МaевськиЙ пoяс-
нюBaB yспiхи Maxнa якимисЬ фaнтaстиннИNIИ Пp|4Чv|нaми:
<(...зB'язкoМ з Hiмеччинoю>> i oЦrимaнrшм звiдти <.дoбpoгo oзбpo-
lнtlя)> Ta oднoчaснo <(pyКoю Мoскви> (!). Генеpал тoдi oбirцв
пpoтягoМ ти)K}lя лiквiдyвaти Мaxнa.

Бopoтьбy ПpoTи Мaхнa нa ПoчaTKy )KoBTн,I l9l9 poкy бyлo
ДopуIенo мшloiнiцiaтиBtloпfy генrpa,тoвi Pевiпrину, я ки Й poзpoб -
rшв eфемеpний плaн oТoчe}I}ш Ta з}tиЦeнrя Maхнa, MaЮчи B
сBorМy poзпopяДкeннi вiЙськa y вiсiм-лесять pазiв меншe, нix у
Maхнa. Kiльце бiлихвlцявилoся з BrлиКими дipкaми, uepез кoщi
пpoоoЧyвшtися зaгoни пoвстaнцiв, Щo сaмi oToЧyBaJIи бiлoгвap-
дiйцiв. Гyбepнaтop KaтеpинoслaBщи}tи II]етинiн зaкликaв цiс-
цеBe нaсeлeншI .цo бopoтьби <(з нeчисЛrнними i Пoгaнo oзбpbе-
ними бarЦaми>> i пoчaв нaсIUIЬницЬкy мoбiлiзaцiro мiсцrвих селян
дl,'lя пoДiбниx дiй. Kaцет i кoлиrпнiй лiбеpa,r, пoкpoBитель мiсце-
вих пpoфспiлoк - KaTepиI{oсЛaвський ryбеpнaтop Ш|eтинiн не-
зaбapoм бyв нaзваний пpeсoю <нaйбeздapнitшим ryбepнaTopoм>.

У poзпopядкеннi бiлиx, в paйoнi Kaтеpинoслaв-oлексarЦ-
piвськ бyли нeзнavнi тlшloвi ЧaсTини' зaгo}Iи пoлiцейськoi вap-
ти, мoбiлiзoвaнi селяни тa зaгiн нeoбсщiляниx гiмнaзистiв. Бiлi
}Iе Moгли зpoзрtiти, в чo}ty ПoЛягaе yспiх <.бarщи'> Maxнa. Чи тo
Мaхнo.цiе сaмoстйнo' чи вiн с aвaнгapДoм oб'€.Цнaних сии Пет-
Люpи' Tютюнникa i Зeленolо, <<нiмeцькoгo iмпepiа;riзмy>. Чepез
вiдсщнiсть свoеi aгeнтypи y сеpе.цoвиЩi мaxнoвцiв бiлi не МoгЛи
пepeдбavити, Ц.Ди <(зaBepнyгЬ)> мoбiльнi зaгoни Maхнa: чи To нa
€лисaветгp4д' Чи To y чигиpинсЬкi лiси, Дe вll(e I(yПчиЛoся пoв_
сtaнствo, чи нa 'KиЬ. Чepeз бpaк iнфopмaцii тa pезеpвiв гeнеp€L'I
Cлaщoв видlливдtя пepеслiдyвaнHя Maхнa тiльки oдин пoлк (!),
яwIil пiсля пеptпoi x сyгичKи З Мaх}IoBЦяМи лrДBе втiк. Бiлi вiд-
ЧУBaJIИ великi тpyднoщi неpeз пopyйнoвaнi пoBсTaнrIяМи залiз-
ницi, стaнцii тa неpез нrстaчy зaгoнiв кiннoти.

3гoдoм генepiш Cлaщoв писaв: <....Мaxнo блискyve зyмiв
сKopисTaтися знrBaгoю стoсoв}Io ttЬoгo з бoкy бiлoi сTaвки гo-
Лoвкoмy i, виявившlи висolс,tй opгaнiзaтopський хист' IIIBиДKo
сфopмyвaв нoвi зaгoни... KиДaеться в oчi вмiнrrя Мaxнa дiяти
не ЛиIlIе пapтизa}IсЬKиМ' aJIl Й peryляpним спoсoбoм i rшвидкo
фopмyвaти свoi чaстини (зa мipкaми Гpoмaдянськoi вiйни взa-
галi мiлiцiйI{oгo хapaКтepy) i дpбpe peryJulpнe вiйськo, яKe зa-
BзяTo BoIoв:lJIo...)>

Bxе 1xoвт}lя 1919poкy y rптaбi Мaхна з,ЯBLlлИcЯ yкpaiн-
ськi лiвi есеpи-aКTиBiсти Блaкитний (CтепoвиЙ) тa Mиpгopoд-
сьKий, кoтpi зaпpoПoнyвirли <.бaтЬKoвi,> сoюз i спpoбyвали спpя-
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МyBaти мaxнoBсЬKi ЧacTvIHI4 дo paйoнy сBoгo BIIлиBy н; Kpе-
Ме}ГIyK-Чеpкaси. Есеpи KeлебepДa, CкиpДa, Блaкитний oщи-
мали вiд <<бaTЬKa'> .цo тисячi тpoфейниx гвинтiвoк i стaryс кo-
мaндиpiв Cepe.цньoднiпpoвськoгo М.lХHoBсьКoгo Koprryсy' щo
тiльюa фopмyвaвся.

Haпeвне Махнo нe бaxaв oстaтoчнo пopиBaTи з apмiёю УHP,
пpaKTичнo з r.циним нa тoй чaс свoiм сoюзtlиKoМ' щo мaв сBoю
теpитopiю i вгutив в yкpaiнськoмy селi. Toмy нa пoчaTКy жoвт-
rrя 1919-гo, щoб не ПopBaTи зв,язкy iз Cимoнoм Пeтлюpolо i не
oП|4YlуITуIcЯ y цiлкoвитiй iзoляцii, Мaхнo виpirшив дiяти uepeз
кoлиlпнiх гpигop,евцiB' FIaпpaBиBшrи вфaйoн Умaнi сBoю нeBe-
личКy киiЪськy гpyпy (500 бiйцiв лpи 4 кyлеметaх). Ця гpyпa
бyлa нaйзaхiднirпoю y Пoвстaнськiй apмii i малa нa метi пцби-
paTи мaхHoвцiв, кoтpi ЗaJIИI;пaлИcЯ B тих Kpaяx внaслi.Цoк пopa-
Heння uи хвopoби. Kиiвськa гpyпa лiялa безпосеpе.п'ньo в тиЛy
бiлих чaстин' щo нaсryflaJЛlHa apмiю УHP, i HaДaBaJIa.цoпol,to-
ry peryляpним чaстинaм Пeтлюpи.

Пiсля пеpeмoги пiд Пepегoнiвкoю y шrтaбi Мaхнa вiдбyвaли-
ся пoстiйнi сyПepeчки 3 ПиТaнь стpaтегii й тaкгики. HavIштaбy
тa деякi КoмarЦиpи пpoпoHyваJIи Дlяти пpoTи бiЛих невелvIКIlt'r^уI
ppUIиBиМи ПoBсTaнсьКиМи зaгoнaми пo всiй теpитopii Укpaiни.
Цi зaгoни чисельнiстю вИ 500 дo 5 тисяч бйцiв мали б poзiйти-
ся пo всiх yкpaiнськиx пoвiтaх i opгaнiзрaти }IaBKoлo сeбe всix
неBДoBoлених, фaкгиvнo пi.цrrяти ПoBстaнн'l пo всiй Укpaiнi i
пiдпоpядкyвaTи цe ПoBcTaння МaхнoвсЬКoмy pщoвi тa еД,инoмy
лlДеpy. Пpихильники цiei TaКтиKи сTBep.ц)KyBzrли' щo BrЛичeзнa'
в 50-60 тисяч бiйцiв, Пoвстaнськa apмiя нeдoщiльнa, ii немox-
ливo бyде пpoгoДyBaти, oзбpoiти i, гoЛoBнe, зaбeзпeчити всiм не-
oбхiдним пpи пoвнiй вiдсyгнoстi тилy, вiйськoвlп зaвoдiв тa iн-
II]их .цxepеЛ ПoсTaчaн}UI . Ta Й yгpиМaTи в ПopяДКy тaКy BrлиКy
сeJUItIсЬKy apмiю, щo скJla.цirлaся 3 aвтoHoмниx зaгoнiв з txнiми
свaвiльними <.бaТЬкaми>, бyлo б пpoсTo неймoвipнo.

oднaк стpaтeгivний тa opгaнiзaтopський хист Мaхнa й пo-
JшгaB яKpaз у ToМy' щo вiн.цoсягaв HeМo}с.тlиBoгo. <(БaтЬКo>> Bи-
сЛoBиBся пpoТи poзпopoшеHoi, пapтизaнськoi тaкгики Bе.ценtlя
вiйни i нaпoлiг нa сBorмy: нa збepехeннi пoт1окнoгo вiйськoвo-
гo КyЛaKa Пoвстaнськoi apмii з 4-х кopпyсiв (40-50 тисяч бiй-
цiв) тa .цoпoмixних Чaстин _ I{eBeлиKиx мaнeBpoвиx гpyп в
500-2000 бiйцiв, кoтpi poзiйшлисЬ Пo знaчнiй чaстинi тrpитo-
pii Укpaiни.

Мaxнo BBaxaв' Щo бopoтися З TaKим сиJIьIIиМ вopoгoМ' яK
бiлa Дoбpoвoльua apмiя' пpoтистoяти Чepвoнiй apмii i Ч14I,:IиIT|4
peа.пьний BIUIиB нa пoдii в Укpaiнi мoжllиBo ЛипIe зaв.цяKи вr-
ликiй apмii пiд кepiвницTBoМ €динoгo пrтaбy. Якби Пoвстaн-
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вийI-t.шa Дo fiнiпpa y пpизHaЧeний теpмiн, тa й зaxoп,reння oли_
сaBетгpaДa Мaх}IoBцями бyлo тiльки TиМчaсoBoю пеprМoгolо.
Cкopистaвrпись недбалiстю Kа-пarшниКoBa' бiлi пoвели нaсTyП
iвуrбилll.мaхнoвцiв з мiста.цo с. Aцxaмiвки. He зв'язaвпrись iз
Мaxнoц, гpyпa KалalЦHикoвa пoдaЛaся нa Пiвдень Укpaiни,
l хoвтrrя l9l9:.гo зaйrшвrши Kpивий Piг i вiдxrшиBIIIисЬ вiд свoеi
т\4qTи l (aтepцнoслaвa. Зa невикoнaHнJI HaKaзy Kaлaшникoв i
Бyдaнoв бyли ЦpитягнУгi дo сyДy спеuiальнoi мaхнoвськoi кoшti.
сii, aле oбмежилися сyBopoю.цoгaнoю. 3 жoвтня Koлoнa Kшrarп-
ниKoвa знoвy poзгop}IyЛaся B нaпpяМкy KaтеpинocЛaBa, а 8 xoвт.
ня вoнa вхr пoчaлa oблory Kaтеpинoслaвa' зaхoПиBll]и нaBKo-
лиtшнi сeлa Cypськo-Литoвське, Миxaliлiвкy, Coфiiвкy.

Зaгiн ПещeнКa:ПлaтoнoBa тa 2-й мaхнoвсьIс,tй пoлк з'lхoпи-
ли CлaвгopoД тa CинельниКoBе' чиМ зaBеpIшили oтoченrrя Kaте-
pинobлaвa. Бiлi, бuoлювaнi KaтеpиtloслaвсЬКим,ryбepнaтopoм
II]eдинiним' гРЕepаЛoм генrцтaбy Pевitшиним' xaнДapМсЬKим
пoлKoвtlиKoм ПoпкoЁичем Ta Koлиlllнiм .ц}ъ,tським лiдеpoм Mи -
хaйлoм Poдзянкoм' зМoгли зiбpaти в Kaтеpинocлaвi cили чи-
сeльнiстro з дивiзilo, кoщi пepев:DкzlЛи мaхнoвцiв 2-гo тa 13.гo
пoлKiв, щo в тoЙ чaс aтaКyBzUIи мiсTo.

Ka,пalттникoв,з 1-м тa 3.м мaхнoвсьtс,lМи ПoлKaМи лиtпе 10-
l1 xoвтня BиpylxиB з Kpивoгo Poryдo Kaтеpинqслaвa. Cвoю зa-
тpиMKy Brн Пoяс}IIоBaB BЦсyгIllсTю KlHtloTи тa B}Lrryчен}шМ rз иoгo
Гpyпи МaнеBpeниx yдapних ГpyП ДJIя iнrцюк стpaтегiнних зaBД'aHЬ.

У тoй чaq,яK сили KaлaшниKoBa Зaгpyзли пiд K'aтepинoслa-
BoМ' ЧaсTини Koptryсy Гaвpилeнкa oбiйпlци Kaтеpинoслaв зi схo-
дy' зaxoпиЛи ст. Чaплине i пoпpямyBaли }Ia ст. Лoзoвa.

. Мaхнoвgькa Пiвдeннa кoлoнa-ПaвЛoBсьKoгo нa пIл,Iхy нa
схiд зyстpiлa незнaчdий спpoтив бiлих пiд Бoбpинцем тa flo-
ЛинсЬKoю. 4 xoвтня l9l9-гo KoЛo}Ia Пав.ltoвськoгo poзгpoмилa
пoлк бiдиx пjл Kpивим |oгo1l, пiд чaс бoю бaгaтo бiлoгвapдiй-
цiв пoтpaпили B пoЛo}l' iнпri - BтекJIи нa ст. .{oлгинцeвe. Ha
пoчaтКy xoвтня 1919-гo з Кoлoни Пaвлoвськoгo Мaxнoм бyлo
видiлeнo bкpемий Хepсoнськl.tй Kopпyс - 900 бaгнeтiв, 100 rпa-
бeль, 10 кyлеметiв, 1 гapмaтa - пiд кoмaндoю BaЩенкa (кoлиtп-
нiй гpигop'eвець). oпеpaтивний нaпpямoк uiсi гpyпи - Микo-
лaiв, Хеpсoн, Hoвий Бщ, BoзнeсенсЬК.

5 xoвтня 1919 poкy 4-й Kpимсью,rй кopпус мaхнoвцiв зaхo-
пив Hiкoпoль i ст. Миpoвa. B бoю зa Hiкoпoль бyли poзбитi

r99



KopнiлoвсЬKi пoлки й зaxoпленo близькo 80 кyлемeтiв тa 20 гap-
МaT' B пoлo}l ПoтpaпиЛo 500 бiлoгвapдiйuiв. ЗaкpiПиBIIIи зa сo-
бoю Hiкoпoль, 4-Й Kopпyс пoчaB нaсTyп y Пiвнi.lнiй Taвpii з
MrToЮ виЙти нa Пepекoп. У цей чaс пoЛKи KopПyсy пoчaли poз-
гopTaтися в oкpeмi бpигaди.

8-9 жoвггlя 1919 poкy ПaыIoвсьlопil з 9, 10, 12-м ма:сtoвсЬKиМи
ПoЛКaМи зaйняв Kaхoвкy, a йoгo пoмiчник BoлoДiн2 з 11-м пixoт-
ниМ Ta кaвшеpiйським ПoлKaМи зaЙняв Mелiтoпoль i ст. Федo-
piвкy. 13 жoBтЕt'I 19l9-гo Kpимсьrсай KopПyc вийшoв.цo мopя: Bo-
лoдiн зaxoпив Генiчeськ, Пaвлoвський _ oлeцrюl. Пpшoмy бiлi
втекJIи' не BчиниBIIIи )KoД}Ioгo сepйoзнoгo сПpoTивy. Успixи мaх-
нoвцЬ бyли дивoвиxнi: 2 пaнцеpнi пoтяги, 2 пaнцеpниюr,2тaн-
ки, l00 aBтoМaПIин' 4 бapxi iз збhокям Toщo. Ейфopiя пеpемoг
нaвiювшta.цyNIки пpo нaсTyп нa Kpим. Пaшloвсьlс,tй yxe гoryвaв-
ся дo пrтУPмУ поpеКoпсЬKиx щpirшень. У Kpимy нaстиpЛиBo poз-
tIoBсюДкyBаJIися чyгки пpo HaсTyП мaхнoвцiв нa Ciмфepoпoль.

Kpимськi пi'цпiльники (бiльrшoвики, лiвi rсеpи' aнapхiсти)
гoTyBаJIи висTyпи нa BиIIадoк МaхнoBсЬKoгo pейдy в Kpим. Пiд-
пiл.гIя в Kpимy IIлaнyB.lJIo пoцaкний вибщ зсepедини, aгiтyюни
лplltбу лиx iз Фpaнцii poсiйських вiйськoвoпoлoнeниx Пеpшroi
свtтoвoi Дo BисTyпy ПpoTи pexиМy бiлoгвapдiйцiв.

oднaк 17 xoвтня 1919 poкy бiлi пoвели rraсTyп нaлiвийт флaнг
4-гo Kpимськoгo Koptryсy Пaвлoвськoгo. Чaстини Boлoлiнa бyли
вибитi КpиМсЬкиМи зaгoнaми бiлих з Генiчеськa. 3aтe чaстини
Пaвлoвськoгo' Пpoдoшq,Tочи нaстyп' зaхoПиЛи Пеpeкoп, шlе
ПpoДoв)Kyвaти FIaсryIТ нa Kpим сиJI yxe не BисTaчилo.

Haйбiльrших жe yспixiв дoсяглa цeнTpaJIЬнa Мaxl{oвсьKa кo-
Лoнa' де були скoнцeнтpoвaнi кpaщi мaхнoвськi ЧaсTини' гo-
лoвнi сlrли кaвалеpii тa apтилepii i якy oчoЛЮBЕlли лiлepи pщy
Мaxнo, Удoвиueн6o, Гaвpиленкo. Ha Цю гpyпу пoкJIa.цzl,'Iися
oснoвнi нaдii мaхнoвцiв.

x\e 29 вrpeсrш 1919pокy чaсTини ценTpilJlьнoi кoлoни yвi-
йtшли дo с. Bepблюxtсл (кoлишнiй центp гpигop'евськoгo pщy).
2 xoвтня цi чaстини зaхoпили Coфiiвкy бiля Kpивoгo Pory,

| ]Iавлoвcькuй (?_|92|) _ сeJuнин с. Bеликa Лепетш<a, ветrpaн Пepшoi
свiтoвoi вiЙни, гtopгiiвський кавaлеp, фелц.uфебель. У 1919 poцi кoмaнryвaв пoл-
кoм y Гpигop,евa. З сepпня 1919 poкy _ анapхiст, кoмa}lдиp бpигали-кopпyсy
Пoвстaнськoi apмii.

2 Boлodiн (1890_1920) _ aнapхiст з o.цеси, вeтоpaн Пеpuroi свiтoвoi вiЙни'
пoвний геopгiiвський кaвaлеp, фeлшфебель' У Мa*la 3 тpавня 1919poкy нa
пpoпaгaндистсЬKих тa кoмaIЦ}Il,D( пoсaдa(. 3аспдник Пaвлoвськoгo y Kpим-
сЬкoмy Kopпyсi, кoмaндиp гpyпи-бpигaли. Cкapхо-rвся Мaюroвi нa Пaвлoвськo-
гo' нa3иваючи йoгo дикraтopoм i осеpoм. Bлiткy 1920 poкy перйrшoв дo вiЙськ
Bpaнгеля, гoтyloчи пoвстaннJI y лавах PyсБкoi apмii. Cщavений зa зpaдy зa нaкa-
зoм Bpaнгеля.

Гy.пяй-Пoля
Ha ст. Пoлoги мaxнoвцi цrнтpaJlЬнoi гpyпи зyсTpLTися lз пеp-

шrим сеpйoзним спpoTивoм бiлlд. Це бyли пiхoтний пoлк тa 3 ти-
сяЧi Ki}rнoTникiв мapшoBI,D( eскадpoнiв бiлих, lцo сKЛaдzUIися з
чeченцiв тa кoзaкiв oтaМaнa lПкуpo. Пiсля нoтиpигoДиннoгo бoю
мaхнoвцi зaxoПиЛи дo тисячi пoлoнеHих i 9 вaгoнiв apтилеpiй-
сьюrx нaбoiв. Caм Мaхнo нa чoлi KaтepинoслaBсьKoгo Kopгryсy
виpylllив ,цалi нa схiд i пpoтягoм 15 xoBтня l9l9 poкy зaxoПив
I-[фвoкoстянтинЬкy тa BeлиKy Янiсoль. B тoй xе нaс бpигaдa
II{yся зaxoпWIa ceЛo fliбpoвкy. oстaннiми пylIKTaMи пpoсyBa}r_
ня Koptryсy нa сxut стаJIи зzlxollлeнi мaxнoвцями Гpишrине тa
Юзiвкa в,Цoнбaсi.
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6 xoвтня з oлeксarцpiвськa нa пiвдeнний сxiд дo Aзoвськoгo Kopпyс У.цoвиченкa пiдiйrшoв дo oкoлицЬ ст. Boлнoвaxa' .цe
знirxoДилaся гoлoBнa apтилepiйськa бaзa .[oбpoвoльvoi apмii.
[вa eскaдpotlи Мax}Ioвськoi кiннoти пiд КoМarЦoю Tapaнoв-
сьКoгo нaвiть yвipвалися дo Boлнoвaxи' oднaK нe змoгли пi'цi-
pBaти сKJIа,ци i зaхoпити стaнцiю. Чеpeз кiлькa гoдиrr мaхнoвцi
6ули вибитi з Boлнoвaxи.

Пepeдoвий кyлеметний пoлк Ko>кi зaхoпиB Юзiвкy i пpoтя-
гoм TpЬox днiв yгpимyвaв мiстo. B тoй xe чaс Мaxнoвцями бyли
зaхoгulенi вyзлoвi стaнцii Меxoвa тa Лoзoвa, a тaKoж мiстa Пaв-
ЛoгpaД тa HoвoмoскoBськ.

Дo 18 xoвтrrя дeнiкirщi BДaмЛ:,4cЯ тiльIс,t.цo lIеПrBHиx тa слaб-
lсо< спpoб пoвеpнyгI,I Bгpavенe. Taк, 10-14 хoвтrш 1919 po'сy 4 фi
цеpськi poти, щo пpибули з o.цеси, poзбили oслaблeнy МzlхнoB.
сЬIry гpyгry Maтяrшa i зaxoггили Kpивий Piг тa Hiкoпoль. Лиrшe
.цoПoМoгa мiсцевlл< сeJIян.цoзBoлI,Ia MaGIoBцям пoвepнщи Hiкo-
пoль i пpиIIинити пpoсyвilнI{я бiлш в TLUIи гoлoBнvx' c14Л Мaхнa.
Aкгивнo дiяв пpoти мaxнoвцiв кiнний зaгiн дoбpoвoльцiв-кypкy-
лiв з ГyшйпiлЬщини' сфpмoвarrий бiлoгвapдйrщми.

oстaннiм aктoм пеpемo)кнoгo pейдy мaxнoвцiв Мoxнa Bвa-
жaти з:lxollлeння ryбepнсЬKoгo Цeнщy Kaтеpинoслaв. Близькo
тpЬox TшKнiв Kaтеpинoслaв бyв oблoxений МaхHoвцями. Tiль-
ки 21 xoвтня iм в.цaлoся oстaToчtlo зaкpiпити зa сoбoю ст. Cи-
I{елЬHиKoве.

.{o rштaбy Мaхнa в oлeксarЦpiвськy пpибyлa.целeгaцiя po-
бiтникiв Kaтеpинoслaвa i Hиxньoднiпpoвськa з пpoхaнюIм oб'-
eднaти ЗУcklrIЛЯ мaxнoвцiв тa poбiтниниx зaгoнiв цих мiст Для
зaхoIUIeння Kaтеpинoслaвa' B тoй чaс poбiтниvi зaгoни (близь-
кo тисячi бiйцiв) Koнце}ITpyBuI:rIcЯ Ha oKoЛицяx Kaтepинoслa-
вa. Члени мutxl{oBсЬKoi paди Boлiн, Гopелiк тa iнrпi бyли.пpoти
IIIтypмy KaтеpинoслaBa' зaпeBняючи, щo oснoвнi cили тpeбa
кинyп,I нa схiдний м:DшoBсьKий фpoнт' звiдки Bxe нaсTyПаJIи
бiлi. Члени paДи пеpeКo}ryBaли Мaxнa, щo aтмoсфеpa BелиКoгo
мiстa KaтepинoслaBa poзюIaдaTиме сeJUIн-пoBстaнцiв i пpизвe-
де дo гpaбyнкiв тa пoгpoмiв. Але Мaхнo нaпoлir нa нeгaйнoмy
зaгaлЬ}loмy шrypмi мiстa.

Tpи лнi (2з_25 xoBTIIя 1919 p.) мaxнoвцi бeзyспitпнo lIITyp-
МyвilJlи Kaтеpинoслaв. KомarЦиp нaйбiльшroгo l3-гo МaxнoB.
сЬкoгo пoлKy ЛalпкeBиvl, но бaxaючи збiльшрaти свoi вщaти
пiд чaс пIтypМy, в.цaBся дo xитpoщiв. Пiд виглядoм сeлян, кoтpi
цyгь нa вoзaх iз нaBКoлиIlIнiх сiл нa недiльний бaзap, мaxнoвцi

| Лашкeвuv IIепpo _ ма:сroвсьюd Koмa}Циp 13-гo пoлкy. У 1918 рцi бр кo.
Ivfyrilстoм, кoмalrД,тpoм чеpвoнoro пoJIкy. У ма:сloвцiв _ iз сеpпrи l9l9 poкy. Poз.
cтpulяtлаЙ Ma:сroм y 1920poцi За poзтpaтy кoulтlв мuDfl-loвсЬкol apМll TaлИяljllol,

.. 
| <.BаPшaвськuЙ аpсeнал.>- apсенал, щo бyв пеpевезений бiлими з Hoвopо-

сiйськa в Беpлянськ не3адoвгo дo цих лoliiЙ. A!сенй пoстaчaв нaбoями oснoвrry
лiлянкy бiлoгo фpoнту-.- opлoвський нaпpямok. B apсeна.lri бyлo зiбpaнo 20 мiль-
Йoнiв кулеметниx та 60 тисян apтилepiйських нaбoiЪ тa мiн,-20 rаpйaт
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пpoбpаJlися дo мiстa' сxoвaBПIи пiд кaпyсry тa КaByни свoi Кy-
ЛеМeTи тa гвинтiвки. Зaвiтaвши .цo центpу мiстa i зaйrrявrши
TaКиM чинoN,{ стpaтегiuнi пyнкTи в piзниx чaсTиtl€lх мiстa, мax-
нoвцi зa yIltoB}IиМ знaKoМ Пoч:UIи ЦITypМ BJIa.цHих yстaнoв мiстa.

Kyлeметнa сщiлянинa в ueнтpi мiстa пpизвeЛa дo пaнiки
сepeд денiкiнцiв. oднoчaснo це бyлo сигнutJloМ .цo зaгaльнolo
ll]TypМy. 28 xoвтня 1919 poкy KaтеpинoслaB зaхoпили 4 тиcячi
мaxнoвцiв (пiд кepiвницTBoМ Лaшкевиua)' .цo яКих Пpиe.цнiulи-
ся poбiтниvi зaгoни пiд кеpiвницTвoМ бiльuroвикiв, лiвих есе-
piв, бopoтьбистiв, aнapхiстiв. ЧетвepTa зBeденa дивiзiя бiлих тa
бpигадa мiськoi вapTи BTeKIIи дo Bеpxньoднiпpoвськ a Ta rI, ЯTI4-
хaтoK. Бiлi не BTpиМaJIи мiстa, хoнa зa 5.цнiв Дo цЬoгo oTpиt\,IilЛи
нaкaЗ КoМaндyвaчa Мaй-МaевсЬKoгo - <.МiсTo нe здaBaти зa
Хo.цних oбстaвин,>. Гoлoвкoм,[oбpовoльvoi apмii пooбiцяв бi
ЛиМ y Кaтеpинoслaвi, щo нa дoпoМory oблoжeним yя(е Bиpy-
rпили кiннi ПoЛки гrнepaлa Шкypo'

Maхнoвцi зaпpoПoнyBaли poбiтниKaМ oxopoняти Kaтepинo-
сЛaB з .цoПoМoloю зaгoнiв мiськoi сaмooбopони, звiльнили iз
в'яЗницЬ кiлькi Тисяч сrлян, ЗaapецIтoвaних бiлими зa piзнi
Пpoвини Ta ДeзepTиpствo. oДнaк poбiтники мiстa не .цyxе Пo-
I]oвниIIи apмiю. Бaгaтьoм тoДi зДaвалoся' щo пepeмory здoбyгo
й мoхнa poЗxo.цитися пo дoмiвкaх. У мaxнoвцiв xе нe висTaчa-
лo дoстaтнix cwI !ДЯ oбopoни мiстa тa oбopoни paйoнy пo.[нiп-
pу. Дo Toгo )K дoвгi бoi зa Kaтеpинoслaв вi,цвoлiкJ|И cvlJtvl Maxнa
вiд зaгшанoBaнoгo Пoxoдy fioнськoгo Кopгryсy нa Пoлтaвщинy.

B кoнтeкстi oПисyвaних пoдiй вapтo злaДaTИ пpo oдHе яBи-
щe, KoTpе знaчHo зaвalк.ulo в .Цiяльнoстi Пoвстaнськoi apмii.
10 xoвтня 1919 poкy, кoли ПoвстaнсЬKa apмlя, пpoйrшoвlши з
BzDKKИМи бoями близькo 450 ю,r, звiльнилa свoi piднi зeмлi, Мax-
нo виpiшив, щo бiльшa чaсTинa спpaBи зpoбленa i мoxнa пepe-
пoчиTи. Biн oгoлoсив тI,DкнеBy вiдгryсткy пo apмii ДJIЯz/з oсoбo-
вoгo сKJIaДy, кoтpi нa тoй чaс бeзпoсеpe.цньoi уraстi в бoях не
бpulи. B Гyляй-Пoлi тa нaвкoлишrнix селaх Пoч:UIися вeсi.шrя тa
свяTKyBaI{ня пеpеМoги. <.БaTЬКo'> тa iнrшi КoМaндиpи зaПpolllyвa-
Л14cЯНa вeсiлля ПoчeсНиМи гoсTями. 14 жoвтня y Гyляй-Пoлi oто-
чrнrш Мaхнa сBятКyBzUIo ювiлей <.бaтьКa> - 30 poкiв (нaспpaвдi
йoмy тoлi BиIIoBниЛoся 3l piк). <,П,ЯHу|Й тI.DкденЬ)> сepйoзнo пi-
дipвaв диcциплiнy B МaхнoBськoМy оrpe.цoBищi i вiдвoлiк кеpiв-
HицTBo pyхoм вiд плaнyвaнн'l Boeнниx oпepaцiй тa opгaнiзaцii
Tl'-rry.

Тoмy нa ПoчaToк бiлoгвapлйсЬкoгo КoнTpнaсЦлry (18-19 xoвт-
ня 19|9 poкy) бaгaтo МaхнoвсьKих <.вiдпyскникiв,> щe не пoBеp-
tlУЛplcЯ.цo свoiх чaсTин aбo нa пoзицii. У Мaxнa в сepединi
хoBTн'I l9l9-гo бyлa yнiкarrьнa МoжЛиBiсть змiцнити свoс вiй-

сьКoBе стaнoBище' o.цнaК Beсiлля Ta сBяTa, МlTинги Ta ypoчистl
збopи зaймали вeсЬ чaс. <.БaTЬКo,> з.цiйснювaв oб,iз.ц свoix <.вo-
лo.цiнЬ'>, нaсoЛo.DKyЮvись пpивiтa}Iн'IМи Ta зДpaBицяМи нa сBoЮ
чесTЬ. Бeзлiч tloвиx rypбoт ЗвaJIшIoся нa I{aч:UlЬHикa фopмy-
вaнь Hoвикoвa, кoтpий opгaнiзoвyвaв нoвi ПoлKи Й бpиraди з
мiоцевих селян-дoбpoвoльцiв з незвичaйнoю енеpгiеtо Ta rШBИД-
кiстю. Haвiть вeличезнi 1poфеi цiei кaмпaнiТ не мoгли зaдoвoЛЬ-
FIити Мaтеpiальних пoщeб Пoвстaнськoi apмii' Кoтpa зa мiсяць
ЗpoсЛa в 4 paзи'

Зaхoпивtши Boсени l9l9 poкy землi Biйськa 3aпopiзькoгo (в ж
oбсязi зa ХVIII ст.)' Мaхнo мpiяв пpo вiдpoдження сЛaBнoгo
ЗaпopЬокя. Щo це бyлo? 3бiг oбстaвин? Пoвтоpення iстopii?
Чи ще oднa спpoбa здoбyггя вoлi yкpaiнцями? Чи, Mo)ке' сTи-
xiйний генoтип? [iк.aвo, щo y свorx мpiях пpo мaйбщне Мaхнo
вiдrптoвхyвaвоя вi.ц Минyлoгo сBoгo Kpaю. Biн дaв вiдoмoмy iс-
тopикoвi KoЗaччини ЯвopницькoМy <<oxopoннy ГpaMory)>, Щoб
мyзей iстopикa y Kaтеpинoслaвi нe бyв poзгpaбoвaний.

flo Явopницькoгo з пpoxaннJlм Пеpe.цaTи з МyзeЮ .цo Koзa-
цЬКиx зaгoнiв зaпopiзькi юпeйнoди зBepTaBся Ще oДин ПIaHyBаJIЬ-
ник iстopii yкpaiнськoгo KoзaцTBa - oтaМarr Юхим Бoхкol'
Бoю<o y xoвтнi 1918 poкy сTBopиB yнiкaльнy нa тoй чaс Зaпo-
piзькy Ciч - Boсннo-пoЛiтичне фopмyвaння' l]lo .цyблювaлo
yстpiй Ciчi ХVIII стoлiття. Бoхкo BЛaшIтyвaB сBoю нoBУ Ciч нa
oстpoвi Хopтиця з мeToю oбoporrяти зaпоpoзькi землi вiд бyдь-
яKoгo Bopoгa. Biн зaпpoвa.циB y свoiй дивiзii apмii УHP вiйськo-
вий пoбщ ХИII стoлiття. Koзaкaм зaбopонялoся peквiзyвaти
пpo.цyKтйJ нaсeЛеHнll' вiдл1"laтися без .цoзвoлy oтaмaнa iз тa-
бopy, пити гopiлкy, гpaTи B КapTи. У Ciчi Бoжкa збеpiгалися
Tpa,цицiЙнi кoзaцькi пoсaди' a фopмa oдяry вiДпoвiДалa сTapиМ
чaсaм (висoкa пaПaxa iЗ rшликoм, lqrпaн, rшиpoкi rшаpoвapи),
КoзaкaM бyлo нaкaзaнo вiдпyстити <.oсeлеДцi>>. Ужoвтнi l9l9 poку
oTaМaн Бoxкo зBеpнyвся .цo Cимoнa Петлюpи: <Лaскaвo пpo-
IIIy' Koли звiльнимo Укpaiнy вiд вopoгa, уpяд МyсиTь Пo.цapyBa-
ти y влaснiсть мoсi Ciчi землi Зa пopoгaми' якi налеx€ши Кo-
ЛисЬ зaпopoЖI]ЯM>>.

| Бoэrcкo Ioхuм (|885-1919) _ пiлгloлкoвник Цapськoi apмii пiл нaс Пеpшoi
свiтoвoi вiйни. Бpaв щaсть y пoвстaннi пpoти гетЬмaнa CкopoпaДськoгo. 3 кiнця
l 9l8 poкy _ нaчzUIьник oхopoни Kaтеpинoслaвськoi залiзницi, пoлкoвник apмii
УHP. Ciч Бoxкa склaда.пacя iз 2 тисяч кoзaкiв, пaнцеp}Ioгo пoтягa, l 00 кyлеме-
тiв, 6 гapмaт' У.pyд"i l9l8 poкy зaвдяKи'Koзaкaм Бorю<a Мaхнo та неpвoнi зaгo-
нибули вибитi з Kaтеpинoслaвa. У 1919 pоцi сivoвики Бoxкa рiйшши Дo складy
3aпopiзькoгo кopпyсy apмii УHР як2-ra дивiзiя. Haвеснi 19l9 poкy Ciч Бoxкa
poзтallloByBirлaся y Балтi, ле вoюBaлa пpoти чеpBoних. У гpyднi 1919 poку Бoxкo
пiдняв пoвстaння пpoTи Пeтлюpи, тa бр пiлстщнo вбитий зa нaкaЗoМ сBoгo
спiльникa пo змoвi oТaмaнa Boлoхa.
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Глaва 19
MAхнOBЦI TA ПOBсTAIIЦI yкPAIIIи

( в еp еc ень_ еpуdeнь 1 9 1 9)

З сеpпня 1919 poкy нa Teprнaх Укpaiни, зaйнятих бiлoгвap-
.цiйсьrо.rми вiйськaми, poзгopнуЛaся ПapTизaнсЬKo-ПoBсTaнсьКa
бopoтьбa yкpaiнськoгo сеЛянсTBa. Taкгичнo ця бopoтьбa бyлa
пpo,цoBxеI.IняМ BeснЯнo-лiтньoгo (1919 piк) сrЛ'lнcЬКoгo пoB-
сТaнrш ПpoТи пoлiтикл <(Bo€Hнoгo кoмyнiзмy'>, y пoвстaнuiв тoдi
ЛиПIe зМlнився сyПpoTиBниК.

ПapтизaнсьKo-ПoвсTaнськi з'еднaння' щo },TBopиЛися Ще B
беpeзнi-квiтнi 1919 poKy' ЗaJIиlIIИлуIcЯ гoсПoДapяМи y ПoBсTa-
Лих <<сaМoсTiйних> сел'IIIсЬKих paйoнaх. <.Tpeтя'> сeЛЯIlcЬКa cun
y фopмi oTaМaнЩини Пpaгнyлa пoзбщися бyль-якoi ценTpаJIЬ-
нoi, upt<oi BЛaДИ' Як i в пoпеpеднiй пеpioд Гpoмaдянськoi вiй-
ни' oTaMaFIи КoнTpoлюBаJIи знaчнi сiльськi pailoни, нaМaгaю-
чисЬ нe .цoПyсTиTи TyДи Пpo.цoвoльvi, кapа:tьнi зaгoни бtлих тa
нoвy aдмiнiсщaцiю. B тoй xе чaс Пpи.цoпoмoзi opгaнiв Чеpвo-
нoi apмii Ta нapKoМaтiв PPФCP в Укpaiнi бyли ствopeнi нoвi
<.Чepвot{i'> пapтизaнськi чaсTини, кepiвники КoTpих нaмaгaлися
пiдпopядкУвaти сoбi BесЬ пoBсTaнський pц.

У xoвтнi 1919 poкy МaхнoBсЬKa Пoвстaнськa apмiя рiйшlra
нa зeМЛю KaтepинoслaBщини',це Bxe кiлькa мiсяцiв тpиBaЛa Пap-
TизaнсЬKa бopoтьбa ПpoTи бiлoгвapдiйцЬ. Лiси Kaтepинoслaв-
ськoi ryбеpнii - fiiбpoвсьIсай, Hoвoмoскoвсьюaй, Чopний, .{нiп-
poвськi плaвнi тa безкpai безвoДнi сTeпи бyли пpитyлкoм
пapтизaнЬ <(пeTЛЮpiBсЬKo-MztхнoвсЬКoгo Tиtry> (оaме тaк 1x xapaк-
TеpизyBaB мiсцeвий ryбкoм кoмyнiстiв). Taк, yздoвx pirс,r opeль
нa Kaтеpинoслaвщинi бр cильниil сaмoстiйницьюrй pщ, y лi-
caх бля HoвoмoскoвсЬКa _ бopoтьбистськo-лiвoесrpiвсьrсlй, пЬ-
деннitпе лiнii Cинельникoве-ЧaIUIинr - мaxнoвський.

Фaктичнo в цей vaс y пoднiпpoвсЬКих сTrпax сфopмyвaвся
специфivний yкpaiнський aнapхo-бyнтapсьrоrй pyx, yoсoблю-
вaниЙ вiДoмими бaтькaми Ta oTaМaнaМи Мaхнoм, Kaцюpoю,
Зеленим, IПyбoю, Зyбкoвим тa iнrцими. Цей pyх знaчнoto мi-
poю вiдpiзнявся вiД мiськoгo aнapxiзмy, ПrpеBaxнo кoсмoпoлi-
ТиЧнoгo Ta нeзДaтнoгo .цo KoнKpеTt{их вorнниx.цiй.

Пoвстaння ПpoTи бiлих oхoпилo Kyп'янський, Boвvaнський,
3мiiвський пoвiти Хapкiвщини; Hixинський, БopзrrянcЬK|4Й,
Koнoтoпсьюrй, KpoлевeцьIсай, ГлyxЬсью,tй пoвiти Чеpнiгiвщи-
ни. Ha Kиiвщинi ПoвсTaнсЬКy бopoтьбy oчoЛЮBЕulи oтaмaни Зе-
лeниЙ тaAнгел (oбидвa ЗarуI:нУJIИ в бoях збlлими), Cщyк, Мop-
дzUIеBиII' Чyryпaкa, Хмapa, бopoтьбисти Фесенкo тa KиpIлtенкo.

Ha Пoдi.п.гri пoBсTaнHя oЧoлиB oTaМaн Якiв ШепелЬ, y ГpyД-
нi 1919 poкy вiдбивtши,y Дeнiкiнцiв Хмеpинкy. Бl,rя Mиpгopo_
дa ПapTизa}Iськy бopoтьбy пpoти бiлoгвapлiйцiв oчoлив oTaN{a}I
П'яBKa, кoщий щe з TpaBн'I 1919 poкy BoюBaB IlpoTи бiльrшoви-
кrв. Чигиpинський пoвiт кoнтpoлюBaB бaтькo Kaцюpa, кoтpий
BисTyпaB пiд aнapхiстсЬKими, бopoтьбистсЬKиМи тa щpaiнськи-
Ми нaцloн€шЬниМи гaслaми.

Kaцюpa бр вoхдeм Чигиpинськoгo ПoBстaнсЬКoгo ПoЛKy,
кoтpий влiткy 1919 poкy BoюBaB яK пpoTи бiльпloвикiв, тaк i
ПpoTи зaгoнiв oTaмaнa Гpигop,евa. Kaцюpa ПpoгoлoсиB <.HеЗa-
Лrxнy Paдянськy Чцгиpинськy pеспублiкy> пiд aнapxiстсЬKиМи
гaсЛaми З чеpBoниMи Ta чopниМи ПpaПopaми. Пoвстaнцi Ka-
uюpи (дo 3 тисяч бiйцiв) сToяли нa плaтфopмi <.вiльниx paд без
пapтiйнoi .циКTaTypи>. Kaцюpa пiдтpимyвaв свoiх спiльникiв
мaхнoвцiв y бopoтьбi пpoTи чaстиtl гeнеpa,liв IIIилiнгa тa Cлa-
щoвa' пpoTи бiлoi Чеченськoi дивiзii. Kaцюpi BДil,'Ioся oб'еДнa-
ти зaгoни кiлькoх мiсцeвиx oтaмaнiв (Caтaни, Iльvенкa) y Чи-
гиpинський pеBKoм i спiльними зyсиJIJUlМи здiйснити нaсКoKи
нa oлисaвеTгpaдr ст. Знaм'янЦ, CT. Бoбpинeць'

Фaкгичнo <<ЕlpNliЯ> oтaМaнa Kaцюpи пpиKpиBaЛa мaхнoвсьюrЙ
paйoн з пiвнiчнoгo зaхo.цy' з бoкy Kисвa. Cклaднi стoс}тIKи сюla-
Л|4cЯ B oTaМaнa Kaцюpи iз петлюpiвсЬIоlМи ПoBстaHrUIMи' кoщi
TaKoж бopoлися в Пpилнiпpoв'i пpoти бiлюr. Koлиtпнiй кoмarциp
вiйськa УHP Baсиль Чyryпaкa' зaгiн якoгo бaзрaвся y Хoлo.Цнo-
Мy Яpy, i кеpiвник мiсцевoгo петлюpiвськoгo peвKoмy oTaMaн
Arиpiй Гyлий-Гyленкo' нaKaЗzЦи Kaцюpi пiдкopитися нaKaзaМ
Петлюpи i викorт}ъaти вкaзiвlо,l жньoгo peBKoMу. oДнaк тoй вiд-
MoBився вiд сoюзу з пeтлюpiвцями i Дo ЛюToгo 1920 poкy вiв бoi
З ПoBсTaнсЬIaIМи се;UIнсьКиМи Зaгoнaми Чщyпaки.

B Хеpсoнcькй ryбepнii,в paйoнi сг. Пoмorшнa-ст. Бoбpинeць
сеJUIнсЬке пoBсTaнH'I oхoпиJlo мafuке 30 сiл. У вepеснi-xoвтнi
1919 poкy нa ХepсoнЩинi виникли ПapTизaнськi pеспyблiки в
се.цax Бarштaнцi тa Bисyньки, зaгoни яKиx paЗoМ пеpеBиlI{yBa-
ли 10 тисяч пoвстaнцiв. Зaгoни цих <pеспyблiк> бpaли y{aсTЬ y
спiльних oпеpaшiях paзoм iз мaxнoвцяМи, спiЛЬHo З ниМи вrЛи
oблory Хеpсoнa. Зa кiлькa Днiв.цo нaсKoKy мaхнoвцiв нa€лисa-
BеTгpa.ц в кiнцi 1919 poкy пoBсTa}Iцi з с. Koмпaнiiвкa пiд кеpiв.
}tицTBoМ B. Пещeнкa нa декiлькa гo.цин ЗaxoпиJlи €лисaвeтгpa.Ц.
Ha чoлi циx зaгoнiв cToЯIIИ yкpaiнськi лiвi eсеpи' бopoтьбисти,
кoмyнiсти. Hезвaxaючи нa piзнi пoлiтичнi гшaтфopми, y пoв-
стaнцiв бyлo пpaгнeн}Ul Дo oб,с.цнaння свotх сил .ц,Ля poЗГpoму
денiкiнцiв. Taк, спiльнУIKaМИ Mахнa бyли кiлька зaгoнiв ПеTЛю-
piвських oтaмaнiв. з яКиМИ мaхнoвцi УKлaЛИ тaктиvнi yгoли
i кoщим ПepeДaBaпи тpoфейнy збpoю тa нaбoi.
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Бopoтьбисти KaтеpинoслaвЩини i ПoлтaвЩини в oпepaтив-
нorry гиaнi пiдПopядKyBали свoi пoвстaнськi зЕtгo}lИ штaбoвi Мaх-

ПоTlм' poзчapyвaBшись y бiльпroBиKzlх' пeрйrшoв дo бopoтьбис-
тЬ, стaв чJIенoM Bсeyкppевкoмy бopoтьбиcть. y тoй чai бopoть-
бисти зaявили, щo пoдiляють пoзицii Пoвстaнськoi apмii Maхнa
Ta ЗaсyДКyютЬ диюaтypy бiльшoвикЬ.

MaхнoBцl пЦKpeсЛили' щo yгo.цa з бopoтьбистa]\4и Мar TиМчaсo-
виЙ xapaкгep i мaе бщи зaтвepдxенa з'iздoм пoвстaнцiв i тpy-
Дящих <<BiЛЬнoгo paйoнy> як пoлiтичниЙ союз.

Бopoтьбисти Kaтеpинoслaвщи}Iи i Пoлтaвщи ни виcфпыlи
зa вiйськoве oб'сДнaння з пeтлюpЬсЬКиМи i мaxнoвськимй пoв-
сTaнцяМи. Maхнoвцi тaкo)к ЦIyKaли сoюзникiв, Дo ЧvlсЛa ЯКИt{

B тoй хе чaс сTaBлeння МaхнoBцiв дo пoвстaнцiв сaмoстiй-
ttиЦЬKoгo HaпpямKy бyлo стpимaним. Toдi щe йrцoв пpoцeс

бopoтьби зa сфеpи пoлiтичнoгo BПЛиBу нa yкpaiнсьKиx ПoвсTaн-
цiв. Caмoстiйники-пeтлюpiвцi мiцнo зaкpiпили зa сoбoю Пpaвo-
бepе>rокя Укpaiни тa Пoлicся. Хеpсoнськa, ПoЛтaвськa, ЧaсTv|-
нa Хapкiвоькoi ryбrpнii бyли apeнoю cyпepницTвa МaхнoвсьKoгo'
бopoтьбистсЬкoгo i петлюpiвськoгo кepiвницTBa.' Як вЙзнaчa-
Лoся y звiтi KaтеpинoслaBсьКoгo гyбкoмy, <(стaвлeння мaхнoв-
цiв дo петлюpiвськoгo pyхy вiдpiзirялoся пiдoзpiливiстю, щo
Me)q/Baлa з вopoxiстю i якa oсoблиBo пoсилиЛaся в кiнцi кaтe-
pинoсЛaBсЬкoгo пepioдy Mulхнoвщини)>.

CамoстiйницЬKиМ пoBсTaнсЬKи]'{ pyхoМ нa тepитopii Укpai-
}Iи' oKyпoвaнiй денiкiнцями' KepyвaB iз Kaм'янrlя-Пoдiльськo-
гo I{енщшrьний yкparнсьlс,Iй' пoвстaнсью,Iй кoмiтет. Ha Хеpоoн-
щинi тa Kaтepинoслaвщинi гoЛoBниМ oтaМaнoМ сaмoстiйникiв
бyв пpoгoлorшений oтaMaн Гyлий-Гyлeнкo:

Мiж тим pяД MiсцеBиx oтaмaнiв-сaмoстiйникiв Kaтepинo-
олaвськoi ryбepнii vaстo-ryсTo вxoдив y Boeннo-oпepaтивний сoюз
iз мaxнoвцями, спiЛьнo вoюючи з дeнiкiнцями. Ife були oTaМa-
ни Korшa yкpaiнськиx пoBстaнсЬKих KoзaцЬKих вiйськ Мелarшкo
i fuкiвсьIс,rй (дiяли y paйoнi Kaтеpинoслaвa), oTaМaн Koтик (Kpи.
вий Piг), oTaМaн Хмapa (П'ятихaтки). Caме цi poзмaiтi пoBсTaн-
оькi сlulи вiдгpшlи BeЛичeз}ry poЛЬ y poзгpoмi.{eнiкiнa.

II]oб пapа;riз}.BaTи бiлi чaстини тa жнiй HaсЦ/п' y кiнui )KoBT-
ttя l9l9 poкy Maxнo сПpяМoByвaв свoi зaгoни peйлрaти пo тилzlх
Bopoгa. Цe бyли тaк звaнi мaневpенi ЧacTvIъ|уI - зaгoни Kaме-
нeвa' Чеpеднякa, Cipoбaби, Cови тa iн. oднoЧaснo з мaхнoB-
ЦяМи aКтиBнo дiя.llи зaгoни Гyлoгo-Гyлeнкa, Хмapи тa iнших
сaмoстiйникiв. Гyлий-Гyленкo y гpyднi 1919-гo сTaB нaчUIЬ-
ниКoМ rптaбу i фaкгиvнo KoМaн,цyючиМ IIoBсTa}Iських вiйськ
ХеpсoнЩини тa KaтеpинoсЛaBЩини пeтлюpiвськoгo спpя}ryвaн-
}Iя. цi вiйськa TpI4NIaJIиI фpoнт ПpoTи бiлих нa нaпpяМКy ст. 3нa-
м'янкa- Brpблюхо<a- Cyбoтинцi.

Зiтrcryвшlись iз тaIс,tм пoTyltclиМ пoвсTaнсЬKиM pyхoм в Укpa-
iнi, денiкiнцi пpихo.цятЬ Дo виснoBЦ, Щo oкyпaцiя Пpaвoбe-
pe>шoi Укpaiни I{е дzula )кo.цних стpaтегivних. ПrpеBaг, a нaBпa-
Kи' знaчFIo пoгipшrилa стaнoBиt.l(е бulих, ПoзzulK нa пpl4дylxенrrя
пoBсTa}IсЬKoгo pyxy вiДвoлiкалися знaчнi сили .(oбpoвoльчoi
apмii. Taкa ситyaцiя Знaчнo пoЛeПIlyвuula сTaнoBище бiльtшoви-
кiв y ixнiй бopoтьбi з бiлими нa Пiв.ценнoмy фpoнтi. Tим пaчe
Щo бiльtшoвиКи Ще з лiтa 1919 poКy нaMaгаJIися сaмoстiйнo aк-
TиBнo Дiяти нa oхoгшeнiй пoBсTaнсЬKиM pyхoм Укpaiнi, poз-
Пpoстopюючи свiЙ BIIлиB y ПoBсТaноькoмy сеpе.цoвищi.

Koмyнiст, кepiвник чepBoних пapтизaнiв, cтapиil знaйoмий
Мaхнa Г. Koлoс-KoлoсoB сПoчаTКy нaвiть yK]IaB yгoди Пpo Bo_
снний сoЮз з Maхнoм, Aнгeлoм, 3еленим. Але кoли пpo це
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.цoBi.цaJIoся ЧеpBoнe кoМaндyBaHня' вoнo сyBopo зaбopoнилo
*oфopМЛeнHя,> пoдiбHих сoюзiB.

У сеpпнi l919 poкy цK KП(б)У i кepiвництвo Чepвoнoi ap-
мii пoспiхoM ствopиJIи пapтизaнськi бiльпroвицькi зaгoни нa
пiвнoчi KaтepинoслaBщини мbк стaнцiями Cинeльникoвe i
Лoзoвa, пiд кеpiвницTBoМ Г. Koлoс-KoЛoсoBa' a тaкo)K чepBo-
ний пoвстaнський rштaб i pеввiйськpaлy чеpBoних пoBсTaнсЬкиx
вiйськ Лiвoбеpеxнoi тa пiв.цeннo-схiднoi Укpaiни нa чoлi з тим
xе Koлoсoм. Koлoс y свoсмy нaкaзi пiд стpaхoм poзстpiлy ви-
мaгaв пi.цкopeння сoбi всix oтaмaнiв лiвoбepeхних пoBстaнсЬKиx
зaгoнiв Укpaiни. Koлoс Пpизнaчив свoж кoмaндиpiв i в piзнi
paйoни Укpaiни: Я' Лaнтщa - y KaтepинoслaвoЬКий, Успeн-
сЬКoгo - У Хapкiвськo-fl oнeцьwтЙ, Я. Пoкyсa - y Пoлтaвський
paйон тoщo.

,Цo xoвтня l9l9 poкy, дo пpихoдy Пoвстaнськoi мaхнoвськoi
apмii нa KaтepинoслaBщи}ry пiдпiльний Kaтеpинoслaвський ryб-
кoм бiльrшoвикiв дaвaв чiткi вкaзiвки - xo.цниx yгoД з МaхнoB-
цяМи FIе уКЛaДaTИ i нaмaгaтися злiквiдрaти бyдь-якими Зaсo-
бaми rхнiй Bплив y ryбеpнii. Зaгoнaм Koлoсa iнкoли в.цaвirЛoся
poзгpoMити aбo poззбpoihи дpiбнi aнapxo-Мaхнoвськi зaгoни.
Taк, бiля Пaв.тtoгpa.Цa чaсTинa мaхнoBсЬКoгo зaгoнy бyлa poз-
сщiлянa зaгoнoм Koлoсa. У тимчaсoвiй iнстpyкцii пapтiйнoгo
кepiвництвa нaгoЛolшyвaЛoся' щo бiльuroвики-пoвстaнцi вва-
)кaЮтЬ oДним iз гoлoвних ЗaBдaнЬ бopoтися пpoTи <(сoцizlJlЬ}Ioгo
бyдiвництвa aнapхiстiв i кoмпaнii,>.

1 1 жoвтня l919 poкy, нzlJU{кaвЦIись МoxJIиBих нaслi.цкiв пе-
pеМo)Kнoгo pейДy мaхнoвцiв пo Kaтepинoслaвщинi, Koлoс ви-
Дaс нaКaЗ пpo пеpе.цисЛol(yBaнrrя Bс1х IIoвсTaнсЬKих чеpBoIIих
зaгoнiв Kaтepинoслaвщиtlи нa пiвнiч -.цo Пoлтaви i Хapкoвa.
Haкaз uей бр нaслiдкoм I\,{aсoBoгo пepeхoДy чrpBoHих пoBсTaн-
цiв iз зaгoнiв Koлoсa.цo мaхнoвськoТ apмii, ПpaгнeнHя бiльtшo-
викiв вивести свoi зaгo}tи з-пiд впливy мilхнoвсЬкoi aгiтaцii.
Biдвiвrши свoi зaгoни нa пiвнiv, Koлoс Зш,IИ|IIИB Maхнa ПoBниМ
гoспoдapеМ пiв.ценнoгo сxoдy Укpaiни.

Hевдoвзi, зpoзyпliвtuи, Щo 3 .цoПoмoгoю чepBoних IIoBсTaн-
цiв немoжливo бopoтися з МaхHoBlUIми i ш{o зHaчнo вигiднiшe
BиKopисTaTи мaхнoвцiв як свoеpi.ЦниЙ тapaн y денiкiнськoмy
тилy, бiльrпoвицЬКe Зaфpoнтбюpo змiнюe TaIоиKy стoсoвнo
МaхнoBськoi apмii. У свoсмy uиpкyляpi Зaфpoнтбюpo riисyвaе
TaKтиI(y <(ПpotIиKнеtItUI> CoT€HЬ свoix aгeнтiв y бщтiвнi селa i
зaгoни <<ДЛЯ НaДaННЯ iм кoмyнiстиннoi спpямoвaнoстi'> та <<пpи -
Пине}tня oTaМaнсЬКих тa бaтькiвсьKиХ пpoяBiв>' oднaк пoвний
пoлiтичний KoFrTpoЛЬ Hа'ц ПoBсTzuIoю Укpaiнoю 3aфpoнтoвe бюpo
тaк i не всTaнoBиЛo.

Бiльtшoвицькe кepiвництвo чеpвoними пoBстaнсЬKиMи Зaгo-
нaми y Лиотoпa.цi 1919 poкy пirшлo нa вoeнний с'oюз з МЕlхtloвця-
ми Пpoти бiлoгвapдiйцiв, зaявивш.tи, щo йoгo дiя лиrпe Tимчaсo-
вa. Зaявивurи пpo гoToBнiсть дo Bo€ннoгo сoloзy з пoвстaнцяМи,
кoтpi <.вeдщь бopoтьбy з Денiкiнцями пiд бyдь.яKиM пpaпopoМ>'
Koлoс o.цlloЧaснo вiдю,rнyв усiлякi пoлiтичнi кoмпpoмiси Пepсo-
нaлЬHo з Мaхнoм.

П.p"д кoмyнiсгaми сTtlBи,Ioся :}aBдaншI poзIllapyвaTи, poЗKIIa-
сти небiльrцoвицькi зaгoни' вiдipвaти pядoBlo( пoвстaнцЬ вiд oтa-
мaнЬ. flпaнршtoся' сTвopЮIoчи в ПoBсTaнсЬKI,D( Зaгoн.lx бiльrпo-
вицькi oсepr.цKи' poзгoprryПr TaМ пpoПaгal{Дy i пцпopядкyвaти
pяДoвих пoвстaнцiв бiльtшoвицьKoмy вILтIивoвi. B мaхнoвськй ap-
мii кoшщriсти |,iaJШt ЗB' ЯзиrTуся З тaМTeПIнiми кoтvгyrriстaми-KoМaн-
ДvlpalvtИ' кoTpLD( y Maхнa бyлo дoсrгь бaгaтo, зoKpеМa це бyли
Ko}ralЦиpи Kpимськoгo Koptryсy Ta KyлeМеTIIIо< пoлкiв.

Пpи пеpeхoдi чaстин Чеpвoнoi apмii нa бiк мaхнoвцiв y дe-
яKих ПoЛKax i бaта;lьйoнa)< ЗaJIИ|IIWIися KoЛиIшнi кoмiсapи тa
KoМaн.циpи, кoтpi визншtи вiйськoве кеpiвництвo Мaхнa (Гy-
бaнoв, Bинoгpaдoв, Миpoнoв, Cyдкeнкo, Еймaн, Пoлoнський).
Bибopнiсть KoМсKJIa.цy' щo пpaKтиКyBaJIaс Я y мaxнoвцiв' .цoзBo -
ляJIa KoМyнiстaм y бaгaтьoх випaдKax lul'ИlllaTИcЯ нa свoiх пo-
оaдax. I{е й мши BиKopисToByвaти бiльtпoвицькi aгeHTи, щo
ЗacvlлIaI|ИcЯ.цo м:}xнoBсЬKих Чaсти}I. Boни мали стBopюBaTи oсr-
PeДки й вeсти aгiтaцiro пpoти МaxHoBсЬKoi внyгpirшньoi пoлiти-
Iоt тa <<вiльнИХ pit.(>. Kpiм тoгo, цi aгенти пoвиннi бyли opгaнi-
зoByBaTи пiдпiльнo зaгo}Iи' щoб iх N{oхнa бyлo в буДь-якиЙ sac
Bивeсти з-пiд кеpiвництBa Maxнa.

Bливaючись B МaхHoBсЬKy apмiю, кoмyнiсти пapтopгaнiзa-
uiй KaтеpинoслaBЩини Bнoсили десTpyKTиBнiсть, poзклa'Ц, poз-
BaJI B сTpylоypy чaсTи}I Пoвстaнськoi apмii, сiя.llи недoвipy i
вopoxнeчy дo N{aхнoвськoгo кepiвницTBa. Мiсцeвi ПapTKoп,lи
poзгopllyли aктиB}ry пiдpивнy poбоry сepeд мilхнoвськoгo вiй-
ськa. Мaхнo Х' яК вi.цзнaчали сaмi бiльtшoвиKи' <(нe вжиBaв
ПpoTи Гyбпapткoмy i opгaнiзaцii pirпщих зaхoдiв'>, внaслiдoк
чoгo i сTilJIo мo)кlIиBиМ ПpoниКнe}Iня бiльtшoвицькoгo пiдпi.п,rя
B сTpyKTypy Пoвстaнськoi apмii'

3aфpoнтбюpo нaкaзaJlo oлексarцpiBсЬKoмy пoвiтoвoмy кo-
мiтeтoвi Kп(б)У BвесTи свoi зaгoни в Пoвстaнськy aщliю для ii
poзКJlа'цy. Kepiвник <(Чеpвoних пapтизaнiв> Koлoс, фopма:lьнo
з}IzжoДячисЬ y BoеHHoMy сoюзi з М.lxнoBцяМи i нaвiть зaтBеp-
ДИB|nИ нa кoМaндyBaннi Пaв.пoгpa.цсЬКoЮ гpyпoю мaхнoвця Hi-
кiтiнa-Maкapoвa' y сBoeмy тaeМFIoN{y нaкaзi пpoпoнyвaв <,звiль-
н^LlTуl> пoвстaнцiв вi'ц вгшивy <<aBa}ITlopистiв-бaтькiв>, лilоiдрaти
<(с}1пolo збpoi штaби цих бaтькiв i сaмих бaтькiв>. IJей нaкaз
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oГoЛolxyBaB Tеpop ПoBсTaHсЬKиМ кеplBникaМ l ПpoBoКyBaB ПoB-
сTa}rцiв нa Bн},TpiIПню бpaToBбиBчy бopoTьбy. ПеpелбaЧaЮчи
це, Koлoс нaKaЗyBaв opгaнiзoвyвaти кoмyнiстичнi пoвстaнськi
пoЛКи з пеpевipениx лЮ,ЦеЙ, Щoб вистyпиТи ПpoTи Maхнa. I це
poбилoся зa сиryaцii, кoли Hестop Мaхнo геpoivнo бився з бi-
ЛиМи в тилaх Денiкiнськoi аpмii' дoпoмaгaючи Лeнiнy i Tpoць.
КoМy BpяTyBaти tхне ..сoЦiалiстiч€сKoс oTсчссTBo>.

Haнштaбy Пoвстaнськoi apмii Biкгop Бiлaш з кiнця веprсн,l
19l9 poкy пovaв фopмрaти невеликi мoбiльнi зaгoни З aBTotloMHи-
Ми зaBдalil{яМи ДlUI poзlIIиpeHн,I MaхнoBсЬKoгo pyxy Пo всiй Укparнi.

Хеpсoнськa гpyПa Мaхнoвцiв (тисяva пoвстaнцiв пiд кoмaн-
.цyBaнням Baщенкa) бyлa спpямoвaнa пiД Микoлaiв i Хеpсoн,
щoб потiм poзгopн},гися у Хеpсoнський пoвстaнський кopПyс.
Kиiвськa ГpyПa нa чoлi з Pябонoвишt (500 бaгнетiв тa tшaбель,
4 кyлeмeти) йIirлa нa пiвдень KиiвЩини шя фopмрaння Kиiв.
cЬKoгo пoBсTaнсЬкoгo KopПyсy

Пpи дoпoмoзi есepiвських i бopoтьбисTсьКих зaгoнiв Kaцю-
pи, KелебеpДи, СкиpДи, Блaкитногo МaхF{oBсЬKим штaбoм бyлo
сфopмoвaнo CеpеДньoДнiпpoвськy ПoBсTaHсЬKу гpyпy (2,5 ти-
сячi бiЙцiв лpи |7 кyлеметaх). B листoпa.цi 1919 poкy oгoЛoсиJlи
себе мaхнoвцями i Bизнzши звepхнiсть <.бaTьKa'> сеЛ'Iни-пoвcTaн-
цi пiвДеннoi Kиiвщини - pайoнy Бiлa IJеpквa-Фaстiв. Boни
BигнzUIи з Фaстoвa денiкiнцiв i виpytшили нa Kиiв, алe бi.пя сeлa
Пiвнi бyли poзбитi. Мaхнoвцямvl HaзИBaJ|И себе й oкpемi пoв.
стaнськi зaгoни бiля Kopoстеня.

Пoлтaвськa ПoBсTaнсЬКa гpyпa Xpестoвoгo (1500 бiйцiв'
l0 кyлеметiв, l гapмaтa) Мшa poзгopн},Tися пiД ГaДячем y Пoл-
тaвськЙй MaхнoBсЬКий кopпyс. Ha Пoлтaвщинi чaстинoю мiс-
цeBих ПoвсTaнцiв кеpралa фeДepaцiя aнapхiстiв-пoвстaнцiв, tцo
oб'eднyвaлa y сBorMу сшaДi pяД ПoBсTaнсЬKиx зaгoнiв: Бiбiкa,
oгapкoвa, [иявoлa, Гoнти, Хpистoвoгo тa iн. Цi зaгoни (6-
8 тисяч нoлoвiк) ЗaЯBИлИ Пpo сBoЮ пiдщимкy МaХнoBсьKoгo pyхy.

B paйoнi Глщiв-ПщивЛЬ ПoBсTaнсЬКy бopoтьбу мiсцeвих
селян i кoлиtпнiх чеpBoнoapМiйцiв oчoлювaв aнapхiст Baсиль
Шyбa' кoтpий зyмiв poзпoBсюДиTи свiй вгшив i нa фpoнтoвi uеp-
вoнoapмiйськi чaстини. Ha нapaдi MK PKП(б) вкaзралoся, щo
сrprд чrpBoнoapмiй цi в З, ЯBИЛИcЯ <(пoсЛiДoBни Ки,) aнapхi сTa
Шyби, кoщиЙ o.цниМ З пеpllIих Bис},FIyв гaслo <<Paди без кoмyнi-
стiв>>. [IJтaб Мaхнa пЛa[ryBaB фopмрaнrrя.Чеpнiгiвськoi пoвстaн-
ськoi гpyпи oTaМaнa IПуби y кiлькoстi З тисялli пoвстaнцiв.

З o.цнoгo бoкy' y xoвтнi l9l9 poкy y сBoсМy зaгoнi <<шyбiвцЬ>
мали пoлiткомiсapa з |2-ipaдянськoi apмii i викoнyвали oПepa.
тивнi накaзи кoмaн.цyBaння Чеpвoнoi apмii, всTyПaЮчи B yгoДy
з Чеpвoнoю apмiею. 3 iнrшoгo - ЗaЯBЛяЛИ Пpo сBoю пiдтpимкy

Мaхнa i симпaтii дo aнapхiзмy' сTвopЮвzUIи <.безвлa.цнi paди> нa
Tepeнaх кoнTрoЛЬoвa}Iиx ниМи Глщiвськoгo, KpoлевецЬКoгo'
Пщивльськoгo пoвiтiв. У гpyднi l919 poкy <.шyбiвцi'> ЗaxoпиЛи
кiлькa пoвiтoвих Цeнтpiв i, oгoлoсивши себe пoслiдoвникaми
Мaxнa, ПpoгoлoсиJlи TaМ <.бeзв ЛaДДЯ>> ' ПpoBoдячи свoi iдei в гa-
зeтi <.fleлo KpeстЬяH> тa листiвкaх

У бaгaтьoх paйoнaх Укpaiни селяни.ПoBстaнцi oгoЛolllyвa-
ли сeбe МaxнoвцяMи - ПpихиЛЬниKaМи <.вiльних paд>. Iнoдi й
чеpBoнoapМiйцi y Пoвнoмy сКJraДl свoiх чaстиI{ Пеpехo.цили нa
бiк Мaхнa. Haпpик.ilaд, кiнний пoлк Чеpвoнoi apмii пiд кoмaн-
дoю кoмyнiстa oгapкoвa з бoями пpoбився Дo Мaxнa з-пiл Хap-
кoвa. З фpoнтy, з-пiд Бpянськa, вийшлa з вiйськ Чеpвoнoi ap-
мii <.пoвстaнськa .цивiзiя>> aнаpхiстa Бiбiкa (2 тиcxli бiйцiв). П,ять
тlоlснiв, пpoбивaюvисЬ чеpeз тили бiлoгвapлiйЦiв, дивiзiя Бiбi-
Ka BсЦ/ПaJIa в зaпек.tli сyгичКи з денiкiнцяMи, пpи цьoмy двivi
зaxoпиBIIIи Пoлтaвy (15 xoвтня i 4 листoпaДa I91r9 p.).

B листoпaДi l919-гo бtля c. Biльне чaстиЕIи Бiбiкa тa oгap-
кoBa Пrp[Iими зiтlстyлися з кинyгиMи пpoTи Maхнa пoЛКaми
генrp€шa IПкypo, 6ули cильнo Пo[IapПaнi i залиtпки Циx чaс-
TИI1 BЛlигIИся в Kaтеpинoслaвський МaxнoвсЬKий кopпyс.

oкpiм Пoвстaнськoi apмii мaхнoвцiв, Дo якoi Bхo.циЛи пpи-
близнo 60 тисяч пoвстaнцiв (зa iнrшими свЙченнями - 30, 50,
80, 100 тисяv!), звеpхнiсть Мaxнa тa iдeoлoгiю мaхнoBсЬКoгo
pyхy BизнaBirЛи щe близькo 15 тисяч пoвстaнцiв Укpaiни.

B aтмoсфepi шrиpoкoi пiдтpимки Пoвстaнськoi apмii МzlхнoB-
цiв з бoкy yкpaiнськoгo сеJIянсTBa, мiфoлoгiзaцii oбpaзy Мaхнa
в }tl{oвaх пoBсTaння' щo oxoПиJlo всю Укpaiнy, lдеoлoги MaхHoB-
цiв пpoгoлollIyBiulи: <.Haшi ПpaПopи пoвиннi щiпoтiти пo всjй
Kaтеpинoслaвщинi, Хapкiвщинi' Пoлтaвщинi, пo loнецькoму
бaсeйнilвi (...) нa всiй теpитopii Укpaiни, вiд кpaйньoi пiвнoчi
дo кpaйньoгo пiв.цня,>.

<.БaTЬКo'> х Мaxнo бyдyвaв ще бiльru фaнтaстиvнi плaни:
<(...BиKиtIyTи денiкiнськy нaBoЛoЧ з Укpaiни, ЗaTиМ пoвiulиTи в
Pосii кoмiсapoДepxaвсTBo' a тaМ pylxити нa зaxiд'>, щoб oщaс-
ЛvIBИTvI свiт свoiм poзрliнrrям piвнoстi i свoбo.ци. Мaхнo вiдчy-
вaв сeбе iстopи.rнoю oсoбoЮ, <<.цpyгиМ Бaкуrriним>. Мaхнa вaбив
yя<е свiтoвий мaсrштaб, дe Укpaiнa <(зaйFIЯЛa б мiсЦе .цBиryнФ>.
<.Bчитель-пpopoK З КapaЮЧиМ М€Ч€M>> - TaKиМ бyлo оaмoyовi-
.цoМЛенн'I як MaхHa, тaк i йoгo aнтипo.цa Tpoцькoгo, тaким бyлo
свiтoвiдvyття poсiйськoгo piзнoнинця епoxи ЗaгzulЬнoгo ЗЛaМу.

Aлe нe ДИЫ|яЧуIcЬ нa BсIо сaМoзaкoхaнiсть, Мaхнo нaвiть зa
BислoBoIl{ йoгo пpoтивникiв iз PKП(б) бyв y кiнui 1919poкy
спpaвхнiм <(вo)Кдeм бyнiiвниx Мaс)>' ((lДиFIoIо ЗнaчнoЮ сиЛoЮ,
щo бyлa ПoкJlиКaнa бити вopoгa B спиtly, дeзopгaнiзрaT|4T|,Iл>>.
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Глава 20
MAхIIOBсЬкиЙ ФPOHT

(кiнeць xtсoвmня _ apуОень 1919) |

Здaвалoся, Bсr нeсTpиМнo йДе дo poзв'язки... Гeнepшr Co-
KoЛoB' Щo y )кoBTнi 1919 poкy зaвiтaв .цo сTaBки.[енiкiнa y Ta-
гaнpoг' писaB: <.Bсю.ци ПaнyBaJIa пaнiкa. Пaнiкyвшrи iнoзgмнi
мiсii, пaнiкУBaIIИ штaбнi пaнi, деякi BсTигЛи еBaКyюBaTися.
Cпirпнo збиpшlи oфiuеpiв. Гoвopили, Щo зaгoни Maхнa зaf,tмa-
ють Мapiyпoль i Щo мaхнoвцi знaхoДяTЬся y 80 веpстaх вщ Ta-
гa}Ipoгa. Сил, якi б мoхнa бyлo iм ПpoтисTaвиTи, мaйxe нeмa€.
Bик.пикaнi з фpoнry кyбaнЦi нiяк нe Мo)q/тЬ Дoiхaти чеpез poз-
Лa.ц TpaнсПopTy тa ..бa}ЦиTiB'', якi псyють кoлii. oфiuepський
пoлК, щo йпroв з КaBКaзЬKoгo yзбеpе>tокя, зaтpимaниЙ y мopi
IIITopМoM. Cтaвкa знaхoдитЬся пiд peальнoЮ Зaгpoзoю>. Toд
Денiкiн вBul)Kaв, щo МaхFIoBськa кiннoтa зa.цвa.цнi мoхe.цiстa-
тися Taгaнpoгa, бo Boнa знaхoДитЬся y 80 вepстaх вiд мiстa. Poз-
.цpaToBaний Дeнiкiн нaKaЗaB свoiм гeнepaлaм: <.ПJoб я бiльtше
не чyB пpiзвищa Мaxнa>>'

B тoй хе чaс бiльшoвиlоt вiдстyпали Пo BсЬoMy фpoкry, нeзB€l-
хaючи }Ia сBoю чисель}Iy пrpeвary над бiлoгвapдйrщми. Ha пo-
ЧaтKy xoвт}я 1919 poкy бiлi змyсили дo втeчi чaсTини 8, 13, 14-i
paдянсЬКих apмiй. Bпши K1pськ, Bopoнex, ЧеpнiгЬ, opел, пiд
зaгpoЗoю o|IуllьИлacЯ Tyлa - гoлoвний apсeнaJl Чepвoнoi apмii.
Уpяд Ленiнa вxe oбДщryвaв мoжливiсть зДaчi Мoсtои, IlepеxoДy y
пiдпiлrя чи Пeprнrсrння стoлlп{i дo Koсщoми. ЦK PKII(б), P}IK
i Pадa oбopoни peсгфлilо,l зaКJIуIY,aЛИ гpoМa.ц.я}r дo негafuiIо< зa-
xo.цiв за'цля пopягyнKy pевoлюцii. У xoвтнi 1919-гo пo Мoсrci
хoДI,IJIи чyпс,l пpo бiлi poз'iЭли нa oKoлиц'D( стoлицi. Чeкiсти ви-
ЛoвJIюB.lпи симпaтикЬ <.бiлoi спpaви>>, Koщi з кo)lGIим д}IeМ сТa-
BЕuIи aктиB}Iirпими. Бiлi вiЙськa Юдeничa пiдстyпиrги лo Пещo-
ЦpaДa' зzlхollивrши Гатншryi.Щpське Cелo i дiйпroвrши дo пеpeдмicгЬ
KoлиlIIнЬol стoЛицl мпrplr нa Bl'цсTaнь гapмaTlloгo пoс]plгIy.

B цeй фaтальниЙчac влaдy бiльrпoвикiв УpЯTуBaЛИдвi пoдii.
IJe пеpекинeнH,I rla Пiвденний фpoнт кaвшеpiйсьKoгo Kopпyсy
БyДьoннoгo i Двox paДянсьlс,,rх apмiй' a TaKox зrulття з гoлoвнoi
Дiлянки бiлoгo фpoнry в paйoнi opлa кpaщиx <(yДapниx)) сил
floбpoвoльнoi apмii (Tеpськoi тa Чеченськoi кaвaлepiйсЬкиx.ци-
вiзiй, кaвбpигaди дot{ськиx кoзaкiв, 3-x пiхoтних пoлкiв, 3-x
apтилеpiйськиx бaтapeй). Цi сили тepмiнoвo бyли кинyгi кoмaн-
.цyBaнrrяМ Бйoi apмii ПpoTи пoвстaнцiв Укpaiни - мaхнoвцiв,
кoщi пpaктичHo знищили тил бjлих, IIеprpBaB[Iи в нaйpitшщi-
llly МиTь ПoсTaчaн}Ul фpoнтy, вiдpiзaвrши пiвденнi ЧopнoМop-

сью тa aзoвсЬю Пopти' .цo яКих пpиxoдиЛи кopaблi Aнтaнти iз

нoKoМaн.цyюvий fl oбpoвольчoi apмii МaЙ- Мaевський свoi кpa-
Щi частини нe нa MoсквУ' a Нa yкpaiнськe селo Гyляй-Пoле'
яке, мaбщь, i вpяryвaлo стoЛицIo свiтoвoгo пpoлeтapiary.

Haстyп нa Мoсюy зaхJI|4ItуBcЯ y виpilшшlьних бoж l2- l6 жoвт-
ня. Зaймaючи знaчHy тepитopiю, Мaxнo He ПpaгHyв ii poзrши-
pюBaти' зaв.цa]oчи yДapy нa пiвнiv, oскiльки бoявся зyсщivi з
Чеpвонoto apмiею. Удpyгiй пoлoвинi )KoBT}Iя 1919 poкy пiл op-
лoм i Bopoнe)KеМ нa гoлoвнoмy нaпpямi вцбyвaлися бoi, щo
виpilllили.цoлю вcieю кaмпaнii, вciei Гpoмaдянськoi вiйни' Знят-
тя з фpoнry З мeToю бopoтьби Пpoти Maхнa l3-l5 тутcяч бlлих
вoякiв, y тoМy vислi кpaщoi.ценiкiнськoi кaвaлepii, зiгpaлo фa-
тaJIЬнy poЛЬ для.{oбpoвoльuoi apмii в нaс виpirш.UlЬtloгo HaсTy-
пy нa Мoсквy. flo pevi, цeй фaкг сТapaннo зaМoвчyвaвся i фaль-
сифiкyвaвс Я paД,ЯIIcЬKИ|'/IИ Ta poсiйськими eмiгpaнтсьiими
iстopикaми. Ще б пaк' пpoв.ul гpaндioзнoгo нaсTyПy Чepез <(яки-
хoсЬ тaM> сeлян-Мaxнoвцiв.

У сеpединi листoпaдa' l9l9 poкy <.Пpaвдa'> П}tсaлa: <.Зaгони
Мaхнa яBJIяЮTь сoбoю ПеpeКol{ЛиBy силу. Пpo них гoBopятЬ'
яK пpo непepeмo)к}ry apмiю. 3aгoнами Maхнa зaйнятo ГуляЙ-
пoлe, oлексarцpiвськ, Cинeльникoвe, MapiyпoЛЬ тa iн.,>. Bи-
биpaюн и нaпpяM мaйбyньoгo кoнщнaстщy' KoМaHдyBaнHя чеp.
Boниx BpaхoByBaJIo лii apмii Мaхнa.

17 ><oвтня 19l9-гo бiлi пoчали KoнтpнaсTyп y свo€Мy Tилy
Пpoти мaхнoвцiв. Koнтpнaотyп зДiйснювaвся iз зaхoдy - вщ
oдеcи нa Hiкoпoль тa oлексaFЦpiBсьK. Hiкoпoль бiлим вДалo-

.{pyгий piшrщий зaгaльний нaстyп бiлих пoчавcя21' жoвтня
l9l9 poкy, кoли зrrятi з <(MoскoBсьКoгo> фpoнтy 6iлi чacтини
чaсTкoвo вxe пpибyли Дo Boлнoвaхи, Taгaнpoгa, Лoзoвoi. Гe-
нepаJr Pевiшrин, пpиЗHaчений кoмaндyвaчrМ пpoTиМaхнoвсЬKих
сил, poзpoбиB плaн oToченH,I гoлoвI{I,D( сил Мaxнa шUUIхoМ yДapiв
з Tpьoх бoкiв: з бoкy Boлнoвaхи (кiннoтa i пaнцepнi пoтяги),
Taгaнpoгa (пiхoта) i дeсaнry 3 Mopя з aнглiйських кopaблiв y тй
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MaхнoBцiв y paйoнi Беp,Цянськa тa Mapiyпoля (кiлькa пiхoтниx

пoлкiв).
. П'ять Tисяч мaхнoвцiв у Mapiyпoлi oтIИн.ИЛL4cЯ ПoBнrсTю

вiлpiзaними вiд голoвних сил Мaxнa. Мiстo oбстpiлювшtoся -з
aнгЪiйськoi eсКaдpи (мoxнa нaвiть KaзaTи пpo <вiйнy-фгдii

Пpoти Maхнa,>). ЧЬтиpи гo.цини TpиBaB кpивaвий бiй зa Мapу-

пoль. oтoчe}IиМ мaxнoвцям в.цaлoся-Tari,I ПpopBaTи KUIЬцe ol-

лoi oблoги. Maxнoвськa кaва:rеpiя зумiлa вЩбllтиcя вiд нaва.ltь-

нoгo нaпa.цy дeнiкiнцiв i вiдiйшлa Дo БеpДянськa. o.цнaк Кoзaчa

кiннoтa пpиTисЛa.ц,o Aзoвськoгo Мopя чaсти}ry мaxнoвськoi пi-

хoти й поpубaлa пraблями дo 500 мaxновцiв.
У цeй.xе чaё зaв,цяки ЗyсиJlJlяМ мaxнoвцiв нa бiлoгвapлiЙ-

сЬKoMy фpoнтi aкгивiзрал ИcЯ ЧacTИHуt.{иpекгopii УHP, пеpе-

йrшoвrпи y Korrтpнaстyп ПpoTи 6лиx.
24жoвтня t9t9poкy бiлi oблoxllли Беp.Цянськ. У бoю бiля

с. Hoвoспaсiвlоl мaхнoвцi спpoбyвали КoнTpaTaКyBaти нaстyПaю-

uих, dпе iм y тил BДapИЛa кiннoтa ДoнсЬKих кoзaкiв. У мaхнoв-

сЬKoMy тaбopi зчиниЛaся пaнiкa, i кiлькa тисяtl пoBстaнцiв пo.

TpaПИЛ14 B Пoлo}I дo денiкiнцiв, нe зyмiвtши пеpеПpaвиTися чrpeз
pivкy Беpлy. Пiсля тaкoi пopaзки мaхнoвцi 3aJwIIII|4Л|1Беp.Цянськ,
Ьiдiйшroвulи дo Bеликoгo Toкмaкa. HеспoДiвaнo .цля xoBтня

в Пpиaзoв'i Пoчul,'Iися дoщi й снiгoпaди, пoсиЛиBcя Мopoз.

ЛЯ cv|ЛЬLIv|х мopoзiв пoчaлaся вiдлигa, TaчaHKи Ta ПaнцepниКи
МaхI{oBцiB' гpyЗн}Д{и в бoлoтi, бyли нез.ЦaтниМи.цo мaнeвpy.

31 xoвтня 1919 poкy Maxнo дaв виpirпа.llьниЙ бiЙ, знoвy
пoвiвrпи свoе вiйськo нa Гyляй-Пoлe, щo вxe бyлo зaхoIUIенe
бlлими. П'ять мaxнoвсЬKих пoлкiв на чoлi з Kapетникoвим i
Пeтpенкoм (пepeвaxнo кiннoтa i тavaнки) BДapИJ|Иiз зaxo.цy пo
селу. [IIiсть пoлкiв Aзoвськoгo тa.(oнськoгo кopпyсiв МaхI{oB-
цiв пiл KoМa}IДoЮ Удoвиченкa нaстyПaЛи з пiвдня' Мaхнoвськa
пеpеМoгa 6улaблиcкaвичнoю' i Maхнo нa кiлькa днiв пoвеpнyв
сoбi Гyлrяй-Пoлe тa Пoлoги. Пpoтe невдoвзi вiн зpoзyмiB, Щo
бiлi вiдсryпили, щoб oбхoпити йoгo вiйськo з флaнгiв. Щoб
yникнyТи lloвнoгo oтoЧеtltlя, Maxнo вiдвiв yсi свoi сили .цo
oлексaндpiвсЬКa. Пpи цьoмy' пpaГнг{и зaТpиМaTи пеpеслiдy-
Baн}Iя бi;lих, <.бaTькo,> нaКaзaв зoсТaBити нa trlЛяхy нaсTyпy ДoH-
сЬKих кoзaкiв кiлькa дixoк сПиpry. Як нaслi.цoк, декiлькa кoзa-
чих пoлкiв дoбpяvе пеpепилися i вiдстали., 4 rиcтoлaДa 1919 poкy фporп стaбiлiзрaвся нaлiнii Hoгaйськ_
Kiнськi Poзпopи-CшleлЬ}Iикoвr- Bеplсrъоднiпpoвськ- Cфiшкa_
Aпoстoлoве-Kaхoвкa. 4-8 листoпaДa Мax}Ioвцi вщбиьulи нaсЦ/п
двox дивiзй бiлиx, Цo пiдiйrпли .цo oлeксarrдpiвськa. Ha лiвoмy
беpезi flнiпpa махнoвцi BИяыиuIИIЯ ПpиTисHyгиМи дo Днiпpa. в
пoгaнoмy срaтегiянoмy стaнoвищi. Koмaндиp rТoлКy Пoлoнсью,rй
з.цaв Kiчкaсьюай мiст бiлим i вiдiйrпoв зa !нiпpo, алe незaбapoм
мaхнoвцi вlдбили цей мiст. 7 лиcтoпaДa 1919 poкy пiд oлексaнд-
pЬськoм вщбyлaся щe oднa гparщioзнa битвa тiri вйни. Бiлi сшa-
Ми JIo 30 тисяч бaгнeтЬ тa uraбель npи ТpЬox ПaHцepHIo( пoтяг€lx
нaМaгzulися зiцrгoвхнyги мaхнoвцiв y.{нiпpo. Мaхнoвцi бyли ви-
мЦпeнi пoчaти Ko}ггpl{aстyп' Мaючи пpиблизнo 26тиcяl бaгнeтЬ
тa пraбель пpИ п,яти пaнцеp}r[D( пoTягaх.

loнui тa [IКypoBцi були вiдбитi нa всix .цiлянкaх фpoнтy'
BтpaтиBши кiлькa тИctrt..бiЙцiв. Aле мaxнoвui знoвy не з]l{oгЛи
oпaнyBaти стaнoBище. Iхнiй пiвнiчний фpoнт (щo щpимyвaв
.Цoнський кopгryс) вi'цстyпив, здaBЦIи ст. CинeльниKoBr пiд yдa-
paми бiлoгвapлiйськoi loнськoi дивiзii (дo 3 тисяч rпaбель).

Чoмyж пpи певниi yспixaх нa фpoнтi мaхнoвцi З.цaЮTЬ oлек-
сatцpiвськ, який ще Мo)кJtиBo бyлo oбopoнши? Тyгдa,rися Bзнa-
Kи хaoс y oблoxeнoмy мiстi, де мaхнoвсЬKa Ko}IТppoзвiдкa за-
apеIlITyBiUIa 80' <бypxyiв,>, a Maхнo нaКaзaв ж yсiх вiдпyстити,
<<пiд слoвo честi'>. Bплинyв нa oбopoнoздaтнiсть мiстa i стpaйк
мeта.пiстiв oлексaндpiвсЬКa. fiыncя взнaKи ТaKoж i вiдсyгнiсть
нopМu}льIroгo TиJIy тa Tилoвoгo зaбeзпeчeння Пoвстaнськoi ap-
мii. !o цьoгo Bapтo ДoДaTИ нeздaтнiсть пapTизaнсЬкoго вiйсьia
дo сepйoзнoi дoвгoтpивaлoi oбopoни i пaдiння енryзiaзмy пoв-
стaнцiв пiсля втpaти Гyляй.Пoля. Taк чи iнaюпе, aлe l l листo-
лaдa |9I9 poкy oлексaндpiвськ бр за.пишreний мaxнoвцями.
M axнoвськa .(нiпpoвськa флoтилiя вi.цгrпивлa нa H i кoпoль. Цe
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ПpoTягoм ДBox Дiб МaхнoBцi oбоpoняли Kiчкaськи" мiст, пiсля
voгo пiдipва;rи цей вaжливий стpaтeгiчний oб'екг' цIoб н9 цaти
бiлим пpЪсуBa"ГИcЯ нa Пpaвoбеpе)Окя. Biдiйшroвrши нa пpaвий
беpег.Цнiпpa; мaхнoвЦi щe пiвтopa мiсяця oбстpiлювйи oлек-
сarЦpiвськ i poбили кiлькa спpoб ним зaвoдoдiти.

Пеpел тий мaхнoвськi кoмaн.циpи' ПpедстaBHиKи мiсцeвих
paд зiбpaлися в oлeксaндpiвськy нa з'i3д, ЗaЛиIIIиBllIи фpoнт
y кpитиннi днi, щo Й, Дытocя BзнaKи нa BсЬoМy xo.цl oПеpaцu.

Tим чaоoм Денiкiн-цi, ЗaхoПиBЦIи oлексaнлpiBсЬK, yr{инI{IIи
кpиBaBy poзПpaBy }taД ПoBстaнЦяМи Ta сIllBчyBaЮчиМи Мaxl{oв-
rtям. ШiстнaДцяTь мaхнoвцiв бyлo пoв!пrенo нa гoлoBнoмy мaй-
Дaнi мiстa. Coтнi хвopих Ta пopaнеFlих MaХнoBuiв бyлo вбитo Й
Зaмop.цoвaнo в лiкaprrях, звiдки вoHи нr BсTигЛи eBaКyюBa.Tися.
Ця звipячa poзПpaBa BиKЛиKzuIa oбрeння i пpoтeсти нaвiть з бoкy
мiсцевoi бypxyaзнoi гpoмa.цсЬKoстi oлексaндpiвськa.

сoюзникiв - ПoвстaнсЬKoгo KoЗaчoго вiйськa KaтеpинoслaBПIи-
ни oтaМaнa .[якiвськoгo. I{ей oтaмaн зaймaв лiлянщy зaгaJlЬнo-
гo фpoнтy бiля Kaм'янськoгo-Bеpхньoднiпpoвськa i фaктиuнo
пpoпyстив бiлиx пoзa свiй фpoнт. Зaв.ц.яки без.цiяльнoстi oтaмa-
нЬ Дякiвськoгo бiлi зyмiли ЗaxoпиTи мiстo. He знaючи Пpo pе-

oбopoнa, зMyсив ш oбopoнятися i вдapив yсiмa силaми нa Byзь-
кiй дiлянцi фpoнтy, сKopисTaB[Iись йoгo poзтягнщiсTю Ta пa-
сивнiстю oбopoни сyПpoTиB}tиKa.

Пiсля вiдсфy з KaтеpинoсЛaBa тa oлексaндpiвськaпiд влa-
дoЮ Мaхнoвцiв зa,чиllrиJlaся неBелиKa TepиTopiя нa Пpaвoбе-
pе;локi .(нiпpa нaвKoЛo Hiкoпoля. [Птaб Maxнa тa мaxнoBсЬКa
pa,цa poзтaшУBul|4cЯ в сeлi Cрськo-ЛиToBсЬKoМy., Taм, нa зa-
iaльних збopaх пoвстaнцiв, булo вйpiпrенo'зa бyДь-якy шiнyдo-
Bеpнyг}r Kaiepинoслaв. Мaхнo щe мiг нa це сПpямyвaти l0_
|2тиcяч свoш пoвстaнцiв..Цo цих сил пpиr.цнУBuIItсЯ тaкox тl
ЧaсTини' кoтpi зaлипrили Олeкcaндpiвськ.

Мaxнo з.цiйснив Tpи ЗaгiUIЬних IIacTУПИ нa KaтеpинoсЛaB' uшe
вoни зaкiнчИлуIcЬ HeB.ц.шo i пpизвeли.цo Знaчних вщaт. Tiльки

I

13 листoпaдa \9I9 poкy пiл сиJIЬ}loЮ злиBoЮ' poЗгpoМивtllи бllтя
HoвooлeцсarЦpiвськa бiлих, мaхнoвцi рipвалися y Kaтepинo-
слaв. У шrrypмi мiстa бpaли ylaсTЬ 5 пoлкiв KaтеpинoслaBсЬКoгo
KopПyсy' MzlхнoBсЬKa кaвбpигaдa БorЦaprpr, гpyпa Пeщel{Ka' po-
бiтничi зaгoни з пepeдмiсть. Пoзицii бiлnх бyли aтaкoвaнi бiля
BеpxньoднiIIpoBсЬKa ПoBсTaнцяМи пeтлюpiвсЬKoгo нaПpяМКy'
бi.пя HoвoмoскoвсЬKa - ПoBоTaнцями бiльrшoвикa Koлoсa.

oднaк, вибивпrи бiлиx з Kaтеpинoслaвa' MaхЕIoBцi нe poзви-
Цyли нaсЦlly' .цoзBoЛиB tllи бlлим зaкpiпитися в пеpедмiстяx Ka-
TеpинoслaBa - нa лiвoмy беpезi [нiпpa. Бiлi зaсши i в Hиxньo-
днiпpoвськy i звiдти щoденнo oбстpiлювaЛи З гapМaT ценTp
Kaтеpинoслaвa. Iloб ypяryвaTи сBoе сTaItoBищr бiЛя Kaтepино-
cЛaBa' |3-|4 ЛистolТa.цa бiлi спpoбyBzrли пеpeПpaвитиcя бiля
oлексaндpiвсЬКa нa лpaвиЙ беpег flнiпpaiвдapитиy T}UI МaxlroB-
llям. Якби цr B.цzlЛoся, Пoвстaнськa apмiя булa б poЗгpoМJlенa.
oднaк зZUIиIIIКи пoBсTaнсЬKoгo Aзoвськoгo KopПyсy не лиlllе нr
.цiUIи Мo)<.llивoстi бiлим пepеПpaBиTися чepeЗ !нiпpo' а.пе й здiйс-
нили нeсПoдiвaнi нaпaДи нa oлексarщpЬськ i Cлaвгopoд.

Пpoте BиКoнaTи нaкaз Мaxнa i зaкpiпитиcя бjля oлексaн.ц-
piвськa i opixoвa Aзoвськoмy Kopпyсy }tе Bдzl,'Ioся. Безpезультaт-
нo зaкiнvyються i спpoби мaхнoвсЬKoгo fioнськoгo кopпyсy вiд-
бити Hи;сrьoднiпpoвськ i poзвицщи }IaсT}TI нa сT. Чaп,rине.
Tiльки Kaтеpинoслaвський KopПyс зyмiв викoнaти нaкaз Мaх-
нa i зaxoпив ст. BеpхoвцeBe' poзBиBaIoчи нaсTyп нa Kpивий Piг.

Пpoтягoм yсЬoгo цьoгo чaсy Пoвстaнсь5y apмiю poЗpиBaJIи
внщpiшlнi пpoблеми, пoв'язaнi з не.цoлiкaми ii фopмyвaння i з
вiдсщнiстю вiйськoвиx фaхiвцiв. 3a лiченi Днi, з 5 пo 25 xoвпrя
1919 poкy, Пoвстaнськa apмlя Мaхнa BиpoсЛa в дефькa paзiв,
ii пoпoвнl,тли нeнaвчeнi' ПoгaFlo oзбpoснi, нeДисциплiнoвaнi се-
.пяни. Piзке збiльrшeння чисeЛЬнoсTi apмii пiдpившto opгaнiзo-
BaнiсTЬ, пoстaЧaнн,l, згypтoвaнiстЬ, зв'язoK мix чaстинaми. Maх-
нoвськi кoМaнДиpи не бyли гoтoвi KoМa[IДyBaTи МaхнoBсЬKиМи
Kopпyсaми пo 20-30 тисяч ПoBсTaнцiв y Кo)<нoMy. Tим пaче
щo дpiбнi пoBстaнсЬKi oтaмaни, зaгoни яKих Bхo.цили Дo Kopпy-
сiв, пpaпнyли Дo MaKси}{a;lьнoi Heзzulеxнoстi. B тaких yМoBaх
гepolзМ мЕlх}IoBцlB нr Мlг 3лaМaTи Дobpe наJlaгo.цxeнor Мaши}IИ
бiлoгвapдiйськoi apмii.

Пoпepеднiй poзпoдiл Пoвстaнськoi apмii мaхнoвцiв нaбpи-
гa.ци бyв зaмiнeний poзпoдiлoм }Ia KopПyси тa дивiзii з Д1окe
пpиблизним сK]IaдoM. Бyвали BvlПaДKIl' KoЛи B дивiзii бyлo мен-
пre людей, нix y сyсiднЬoМy ПoЛI(y. Kopпyси бyли мaлo ДiезДaт-
нi в пoвстaнськiй бopoтьбi, бо в пoлкax i дивiзiях Нe cKJIaJтИсЯ
ще стpyКГypи i мoхлlивocтi для взaсмoДii. Apмiя бyлa Ще в стa-
лii фopмyвaння. B тoй xе нaс poзвiдyва.ltьнi aкЦii маxнoвЦiв
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вi'цзнaЧaЛися BисoKoЮ ефекгивнiстЮ' ToМy щo.спиpaJIися нa
великий KoнТи}lгенT мiсцевoгo сеЛянсTBa - <(сПlBчyBaЮчoгo
нaсеЛенtlя>' Poзгaлyxенa aгrнTypнa меpexa МaхнoBщB сKЛaДa-
ЛaсЯ З пiд.lliткiв |2-116 poкiв, xебpaкiв' xiнoк, лiтнiх лю.цей.
fuя збopу iнфopмaцii в той чи iнtший paйoн rraПpaBЛЯJIу|ся сПе-
цiaльнi poзвiдгpyпи, Щo фopМyBaJIIсЯ пpи вi/r'цiлaх poзвi'цки
мaхнoвсiкrж бpигaд-кopпyсiв. У мaхнoвськiй кoнщpoзвiдцi вмi-
Лo BигoToBЛ'Iли пiдpoбнi .цoIqA,{rнTи. Maxновс ькa кoнтppoзвiд -
кa пiД кеpiвництвoм Левкa Гoликa тa Левкa Зa.цoвa взaгaлi булa
o.цнiею з Кpaщих y цiй вiйнi. Близькo 50 aгентiв-теpopистiв, як
чеpвoних' тaк i бiлиx, щo Maли нa метi лiквiдaцiю Maхнa, бyлo
знеlllКo.I{xенo KoнTppoЗBiдкою тiльки зa 1919 piк.

Biдсyrнiсть ПpoмисЛoBoi бaзи, вiйськoвих зaвo.ц'iв TЯГЛa Зa
сoбoю xpoнiuну нrсTaчy в нaбoях' gбpoi, спopядreннi. Apмii
Maхнa.цЬвoдилoся poЗpaxoByвaTи Лиrrle нa тpoфеi. Чвepть apмii
нa lroчaTЦ/ )кoBTнrBих мopoзiв не МtrЛa чoбiт i TeПЛих pеvеЙ.
Пoвстaнцi нa пoзицiях ПpoМеpЗaJlи i чaстo oбмopolсyва,'Iися.
Paннi моpoзи' сильнi i неспo.цiвaнi, гнaЛи мaхнoвцiв з пoзицiй
У ceЛa й мiстa. Iз 70-тисячнoi (y 20-x чисЛax r<oBT}Ul 1919 poкy)
apмii Maхнa Ha сrpe.циFty ЛисToПaдa 1919-гo бoез.цaтнимИ зaЛИ-
InaЛИсЯ лиrше 30 тисяч бiйцiв. Пoвстaнцi, якi нyдoвo вoлoДiли
пpaKTиKoЮ блискaвичниx нaпa.цiв i pейлiв пo TиЛaх' не були
пiдгoтoвленi дo тpивaлoi пoзицiйнoi бopoтьби. ,[ля oбоpoни
Boни не мaли нaйнеобхiднitпoгo.

Пеpемoги пoчaTКy ХoBTrUl 1919 pокy нaстiльки BIIеBIIиIIи
Мaхнa y свoж незмiнних yспixaх, щo вiн зaбyв пpo pеалii вiй-
ни, Пpo неoбхiднiсть тяxкoi кoпiткoi poбoти. Biн 1rке мaв нaмipи
oдин poзбити Bсiх вopoгiв Гуляй-Пoля. Poмaнтизм зaTyлив сo-
бoю pеальнiсть. Tим ЧaсoN,{ на пiв.ценних.цi.пянкaх МaxнoвсЬKo-
гo фpoнтy Пpo.цoв)qъaJ.Iися боi iз змiнним yспiхoм. Чaстини
AзoвЬькoгo KopПyсy стpиМyBaJIи бiлих нa Лiвoбеpе>lокi flнiпpa
бiля Bеликoгo Toкмaкa. Мaхнoвськi зaгoни Пaвлoвськoгo тa
BaпIенкa зaЙнялистaнцii Bo.цoпiй, Бoбpинець, Cнirypiвкa. 6 ли.
сToПaдa l9l9 poкy, мaхнoвцi ЗaхoПи]Iи Mикoлaiв, yгpиМyючи
чaсTинy мiстa пpoтягoМ .цвoх .Цнiв. 9 ЛисToпaДa мaхнoвцi зaxo.
Пили Пеpe.цмiстя Хеpсoнa' o.цI{aК Денiкiнський мiнoнoсець Boг.
HеМ apТиЛеpii вигнaв ix звiдти.

Maхнo BидaB HaKaз пo Kpимськoшfy Koprryсy pyхaтися в кiль-

лiтoпoль. Maxновцi Kpимськoro Kopпyсy були витиcнyгi дo

!нiпpoвських плaвнiв - y paйoн Kaxoвки. Bсе x тaки в кiнЦi
гpyДHя 1919 poкy пoвстaнЦi Kpимськoгo КopПyсy пoвеpнyли собi
Mелiтoпoль, Beликиi'l Toюlaк i Беpлянськ. Ha пiвденI]oмy Ha-
пpямi пpoти мaхнoвцiв BoЮBzUIи 10 тисяч бiлoгвapдiйцiв тa кiль_
Ka TисЯЧ oзбpoених нiмецькиx кoлoнiстiв.вoлонтеpiв.

У дpyгiй пoлoвинi ЛисToПaJIa 1919 poкy нacTyП бiлих в pa-
йoнi Kaтеpинoслaв-oлeксaндpiвсьK пpиЗyПиниBся Пo fнiпpу,
вlд Kaм'янсЬКoгo Дo Hiкoпoля. Пoслaбленrrя тискy бiлих бyлo
ПoB'язaнl з poЗгpoMoм бiлих в paйoнi opлa тa З ПoчaTкoМ нa-
сryпy Чеpвoнoi apмii нa Хapкiв. Бiлa Tеpськa дивiзiя, шo бopo_
Лaся пpoTи Махнa, булa теpмiнoBo ПrpеBе.ценa нa vеpвoний
фpoнт. .Цoнськy бpигaдy бiлих бvлo ПеpеД,исЛoКoBaнo в paйoн
€лисaветгpaд2 i вi,п'цaно пiд кoмarцy геHеpаЛa Cлaщoвa, який
пpo.цoB)кyBaв бopoтьбy ПpoTи Мaхнa.п'o сiчня 1919-гo.

Гopцi бiлoi Чеченськoi дивiзii зaЯBw|||' щo BoFIи не бyдщь
бopoтися пpoTи Мaхнa, i виpyrпили нa Kaвкaз. Kозaки-кyбaнцi,
.цiзнaвrпись Пpo Пpид),TrrHtUI F{a Kубaнi Кoзaчoгo сaмoстiЙниць-
кoгo pyцll, ЗaJIИL]IaЛИ МulхнoBсЬKий фpoнт aбo x пpисдIlУBaЛИcЯ
.цo сaМих мaхнoвцiв. Ha 1 гpyдrrя 1919 poкy мaxнoвцi yгpиМ}ъa-
ли фpoнт пo лiнii Kaтеpинoслaв-Hoвa oдесa-Hoвий Бyг-Ko-
бeляки-ЧaIUIИнe. З,a мaхнoвця МИ ЗaJIИ|xaJIися мiсTa Kaтеoинo-
слaв, АпoстoЛoBl' Kaм'янське, HiкoПoль, KaхoвКa, Беpйс.шaв.
Чисельнiсть apмii Maхнa сK'IaдаJIa близькo 30-35 тисяч бiйцiв
пpи 50 гapMaTaх i 600 кyлеметaх (зa пеpебiльtше|+ИIvIуI ДaНИrvlИ
B' Бlrarшa - нaчzulЬникa rптaбy Maхнa, Пoвстaнськa apмiя склa-
дa,'la l00тисяч бiйцiв пpи 1l{iгapмaтaх тa |тиcячi кyлеметiв).2
Бiлi нa МaхнoBсЬKoмy фpoнтi lце М'lЛи близькo 30 тисяч бaгнетiв
i rшaбель (зa дaними Бiлaшa.- IToнaД. 50 тисяч бiйцiв).

Ha 5 гpyдня 1919 poкy Мaхнo нaмiчaв зaгальний нaсTyП,
o.цI{aK Пoвepнyги oлeксaндpiвсЬK чи poЗBинyги пеptпi yспixи
йoмy не BДzt,loся' Haсryп зaBеplllиBcя ЗzlхoI]Лен[I'IМ MaхI{oBЦя-
МИ Нa.цекiлькa днiв ПaвлoгpaДa i Знaм'янки.

B тoй xе Чaa ДJIЯ B.цаЛoгo нaсTyПy y Мaxнa бyли дoбpi мox-
ливoстi - нa пoчaТKy гpуДня 1919 poкy бlлi зaлплaли Укpaiнy.
,drе сщaxiтливa епiДrмiя тифy, щo пoчztJ.Iaся в сеpеДинi ЛисTo_
пaдa 1919-гo' мaйхе зI{ищ}tЛa Пoвстaнськy apмiю мaхнoвцiв.
Лиrпe y Kaтеpинoслaвi нapaхoByBaJloся Дo чoTиpЬoх Tисяч xBo-
pих нa тиф мaхнoвцiв. 3a сПoгa.цaМи сщaсникiв цих пoдiй, ти
ся.li тpщriв тифoзних мaxнoвцiв выlялися }trПoxoвaними' Мaх-

I Bбивствo денiкiнцями кеpiвникiв Koзaчoi Kyбaнськoi pади, кoтpi, oкpiм
сBoгo сепapaтизМy' МаJIи яскpaBo виявлeниЙ пpoyкpaiнський xapаКIеp.
. 

2 {oнсьюlй кoplryс _ 15 тисяч бaшетЬ, 3 тися.ri rшaбе,ъ; Aзoвсью,rй кopпyс -
21 тllcячa бaпrrтЬ, 4 тисячi rшaбe.тъ; KaтеpинoслaвсЬ]оIй кopпyс _ 29 тl'lc*c бaпIe-
тiв, 5 тисяч rпaбелъ; Kpимськай кoprryс _ |,7 тиcя; бaгнетil, 3 тисячi шaбе.tъ.
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пoлK бiлих. Зaгiн ПeтpeнКa Зaхoпив Bepхньoднiпpoвськ. Aле
М&чнoвсЬKa кiннoтa нr змoгЛa Bчaснo B.цapити нa Kaтеpинo-
сЛaв тollty' Щo кoнi J]'yxе BToMилиcя пicля цiлoi дoби нaётщy.
<.Бaтькo,> пpaгнyв пoвrplryги KaтеpинoслaB Дo пoяBи B цих Kpa-
яx чepBoних вopoгiв. Biн poзpaхoByBaв' щo вoлo.цiння знaчним
стpaтrпчнцМ центpoМ.цoдaсTь йoмy вaги y нoBих стoсyнкaх iз
<(пpиlцeЛЬ.цями з пiвнoчЬ.

Пеpебрaюvи в тяxкiй депpeсii, <.бaтьKo,> все ж вlдвo.цить
свoi частиtrи'з-пiд KатеpинoслaBa.цo Hiкoпoля. Biн ще BиМa-
гqe вiл свoiх кoмaнДиpiв тa paди зaтвepДити poзстpiли IIoвстaH-
цiв зa неBипpaiДaнy пaнivнy BТeчy, .цeзepтиpстBo, зa безпopя.Ц.
Kи в пoЛKilx. У свoемy звepнeннi дo пoBстaнцiв вiн вимЪгaв
нaпp}Dl(ити всi oстaннi cили, lЦoб зaпoбiгги poзвшloвi Пoвстaн-
ськoi apмii. Мaxнo To пoгpo)Kyвaв вiдстaвкoю тa poзсщiлaми,
To l{aМaгaBсЯ ДaTИ }raдiю, кoтpa Bжe бyлa вщavенa.

Цopa.ц" oстatIньbгo vaсy пцрвaли-MaхЁi фiзиuнo i мopшlь.
нo. B oстaцнi днi 1919 poКy }Ieпepeмolсrий <.бaтькo> злiг вщ тифy.

Tим чaсoм з пiвнiчнoгo сxo.цy дo Kaтеpинoслaвa Bхе нaблй-'
ЖaJIuIcЯ .tеpвoнi вiйськa. Koмarцyвaн ня бlлих нaКaзuulo генеpa-
.lry Cлaщoвy з1JIИ|JIИT|4 Kaтepинoслaв i зoреpедklTvlсЯнa oбopЬнi
Пepeкorry тa Пiвнiчнoi Taвpii. Poзyмiюни мiзеpнiсть свoж сшl,
Cлaщoв виpiulив He BoюBaти зa степoвi paЙoнi Пiвнiчнoi Taв-
pii, a щpиlryвaTvl ЛуILIII Пepeкoп. 25'pудn' l9l9 poкy йoгo чaс-
TиIЕI|4, tle зaв,язyючи бoiв з чepвoниMи' B|4qУIIIИЛИ нa пiв.цeнь
vеpез paйoн,, зailнятиil М.lхнoBIUIми.

.27 rpудtlя l9l.9 por<y CлaIцoв вибивaе мaхнoвцiв з oлeксaн-
.цplBськa' яrс,Iм тi зaвoлo.цiЛи кiлькa днiв тoмy. Bщaти МaхнoB-
uiв y бoю зa oлексaндpiвськ були знauними. Cлaщoв нe стaв
зaTpиМyвaтися y мiстi i тoгo ж д}Iя рyшиB нa пiвдeнь, лo Kpимy.
.Цiйtцoвurи дo Mелiтoпoля, Biн i звiдти нa кiлькa дiб вибив мaх-
нoвцiв. 7 ciчня 1920 poкy CлaЩoв cтaе бlля Пеpекoпy, ЗaКpив-
tши Kpцм i не Цaвпrи мolспивoстi чepвoниМ знeнaцЬKa Зaвoлo-
.цlТи пlBoоTpoBoМ.

31 .pyд"" 1919 poкry мaxнoвЦi зiбpа.llи сBoIo paдy' дe пaнyBa-
лo пpиrнiнeння' poЗпaч тa вiдчaй. Щoб ypятyвaти Повстaнськy
apмiю вiд пoвнoгo poЗBulJly' нeoбxiднo бyлo, yникaючи зiткнень
з бlлими, вiдв9сти пoвстaнцiв дo спoкiйнoгo paйoнy i зaiняти-
ся перфopмyBaнHяM вiйськa. У пoлкax бyлo пo 80-100 чoлo-
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BiK, чисеЛьнiсть.[oнськoгo Кoprryсy скJla.цzшa Tpoхи бiльшrе пiв-
тисячi бiйцiв. Чaстинa кoмaндиpiв зaПpoПoнyвалa вiдiйти в
paйoн Kpивoгo Pory, дe з'rд}taTися з чaсTинaми петлюpiвськo-
гo oтaMaнa Meлarпкa. oДнaк нa Пpaвoбеpelrосi Укpaiни ПpoTи
пoвстaнцiв щe дiяли бiлoгвapлiйськi чaстини гrнrpa,{a Cк:rяpo-
вa (2тисяяi voлoвiк). [еякi гapяvi мaхнoвськi гoЛoBи зацpoпo-
HyBaJIи пеpепpaвЙтися чepeз flнiпpo i pщaтися у тил бiлиx -
нa Cинельникoвe-Гyляй-Пoле. Цьoмy плaнoвi сПpияЛo Tе' щo
чaсTи}lи Шкypo 25'pУдn" 1919-ro зaлиlпили схЙнy дiлянкy
фpoнтy З мaxнoBцями i сaмoчиннo пirпли нa Дoн в paйoн Poс.
тoвa. Ha pa'цi мaхнoвцiв бyлo виpiп.tенo cуIлaNл4 3.гo мaхнoв-
сЬKoгo Kopпyсy i yдapнoi гpyITи вvl6ити з oлексarЦpiвськa бiлi
чaсTини генеpаJIa Анryлaдзе, щo тaМ щr зaJIиllIилися.

II],тя< нa Гyшй-Пoлe i Kaтеpинoслaв - зaпoвiтнy мpiю Max-
нa - бр вiцrspишrй. Пiсля вiдxoдy гeFIеpaJIa Cлaщoвa Kaтepинo-
слaB Чoтиpи днi бр нiчиrм. Алe y пoвстaнцЬ yxе не бyлo cуLЛЕIa
}raсT}rII. Tиф звшIив 60% мы<нoвсьrсо< бiйцiв' 3aхвopiли Кoмaнди-
pи apмii Бiлarш i Петpенкo, тa i сaм <.бaTЬКo,>. Близькq 20% мalсюв-
ськoi apмii .цrзrpтиpyBаJlи aбo тaемнo пepехoд'Ulи нa бiк чrpвo-
нlл<, кoщi вхе 30 гpy.цtlя 1919 poкy зЕlхoпили'Kaтеpинoслaв.

Kpивaвий |9|9-i| зtl,lиЦIaBся пoзa,цy. Ha пovaткy сiuня
1920 poкy мaxнoвцi зaймaють oлексaнДpiвськ.

Cтвopення фpoнry B TиЛy бiлoгвapдiйцiв i yгpимaння Пoв-
стaнськoi apмii бeз пiдгoтoвлeнoгo aпapary ПoсTaчaHH'l i pеаль-
}Iих .цxеpeл збpoi бyлo диBoвиxHиМ яBищrМ в iстopii свiry.
Пoвстaнцi сTpиМyвaJIи нaстyп бiлиx фaкгиЧнo y Kpyгoвiй oбo.
poнi; пoстiЙнo вiдuyвaючи силЬI{y нeсTaчy в нaбoях, алe тaк i
}Ie .цaпи сeбе пеpемoгти. I{e булo спpaвдi геpoiчним eтaПoм
МaxнoBсьKoгo py)ry. Boлeю iстopii тoдi, в листoпaдi l9l9 poкy,
oзбpoeнi yкpaiнськi ceIIЯHИ BpяТyBaJIи poсiйськиx бiльtшoвикiв
y Мoсквi, чиМ пpoKJItlJIи сoбi шIЛях нa Гoлгoфy.

гJIABA B гJIABI

Змoвa Пoлпlськoгo

B сepeдинi ЛисToПa.цa l9l9 poкy бiльпroвицьке кеpiвництвo
бyлo зaнепoКorнe yспiхaми Мaхнa в Укpaiнi тa йoгo спpoбaми
сTBopити сBoe.цеp)кaBнe yгBopeHня i пepeтягти всiх пoвстaнцiв
Укpaiни нa свiй бiк.

Tpoцький i K. виpirшили' Щo в цЬoмy бiльrпе к.пoпory, нi;к
зисKy' бo нeбезпечнoю бyлa ПoBнa <.мaхнoвiзaцiя'> Укpaiни' яКIцo

Мaxнo ПеpexoПиTЬ iнiцiaтивy i здoбyде fIитpиN{Iry тa спiвuyггя
TpyДJIщих мaс. Tим ПaЧe' щo Мaхнo yxе зpoбив сBoю сПpaBy -
poЗГpoМив бlлiтили i дaв мoх.ltивiсть TpoцькoMy пpopBaTи фpoнт
.Ценiкiнa. У Мoсквi булo виpirшeнo <.Kiнчити,> Maхнa Ще.цo пo-
BrpFIення ЧеpBoHих в Укpaiнy.

I{ентp paДуIB бiльlшoвикaм Пiв.цня Укpaiни i цiлим пapтiй-
'ниМ гpyПaМ BхoдиTи .цo. Пoвотaнськoi airмii для пцpивнoi.цiяль-
нoстi y вiйськaх мaхнoвцiв, дJUI cTBopення пi'цпiльних бiльrпo-
BицьKих oсepeдкiв у MaxнoвсЬКoму вiйськy. Koмarщиp Tpeтьoгo
Kpимськoгo M.lхнoBсЬКoгo ПoлКy Миxaйлo Пoлoнський МaB Кo-
opдинyвaти цю ДiяльнiсТЬ' a тaКox збиpaти вiдoмoстi з yсiх
вiйськoвих, aдмiнiстpaтивltих тa гoспo.цapсЬKиx сПpaB МaхнoB-
цiв для IJeнтpy. Пoлoнський безпoсepеднЬo Bихo.циB нa Kaте-
pинoслaBсЬкий ryбеpнський peBKoМ бiльtшoвикiв тa 3aфpoнт-
бюpo I]K KП(б)У.

Ще y 1917 poцi Пoлoнський бyв мaщoсoм-aнapхiстoм i Дo
тoгo х мiсцeвим MеIIIKaнцеМ (нapo.Цився в с. Bеликий Toк-
мaк) i в цiй якoстi бyв дaвнo знaйoмий з Heстopoм Мaxнoм.
У xoвтнi 1917poui Пoлoнський бpав у{aсTь y шrrypмi 3имo-
Boгo ПaJlaцy, a влiткy 1918 poкy ЗaJI|4LIIIIB aнapхiотiв i всryпив
.цo бiльtпoвицькoi пapтii. У тpaвнi 1919 poкy зa TarМниМ ЗaB-
дaннJIм oлексarцpiвськoгo пoЪiткoмy KП(б)У Пoлoнський op-
гaнiзyвaв зaгiн д.пя зaМaхy нa Мaхнa, oднaK BикoнaTи зaB.цaн-
ня тoдi вiн тaк i не змiг. Bлiткy l9l9 poкy Пoлoнський yхe
KoМarЦиp ПoЛКy в Kpимськiй apмii Дибенкa. У сepпнi 19l9 po.
Кy' oпиI{ившисЬ B oтoченнi мaxнoвшiв, вiн нa вимoгy свoix
бiйцiв Пеprхo.циTЬ нa бiк Maxнa iз цiлим пoлКoМ' xoчa й не
IIpихoBye Toгo, щo е кoмyнiстoм. Hев.цoвзi йoгo пoЛK poзгop.
тarTЬся B мaхHoвсЬKy бpигaдy. B тoй xе чaс тarМ}to,вiд кepiв-
I{ицTBa Пoвстaнськoi apмii бiльtпoвики oбpали Пoлoнськo-
гo гoЛoBoю Hiкoпoльcькoгo пoвiтoBoгo peBKoМy, кepiвникoм
пiдпiльнoгo apмiйськoгo кoмiтетy пapтii в Пoвстaнськiй apмii
мaxнoвцlв'

2'pудn" 19l9 poкy нa зaсiдaннi KaтоpинoслaвсЬкoгo пiдпiль-
нoгo ryбкoмy i peвкoмy бiльtпoвикiв бyлo виpirшенo (Пlдipвa-
Tи Зсepe.цини IvIaхнoBЩин}>. f|9д9нський y свoiй Дoпoвiдi нa
зaсiдaннi вiдзнaчaв вeликi успiхи у ствopеннi бiльшoвицьких
oсepeдкiв оrpед ПoBсTaнцiв, зaяBJIяЮЧи' Щo B)Ke l1 кoмarциpiв
}IaxнoBсЬKих чaсTиt{ (Mapкiн, Лeдylшев, БpoДfн, Ейдмaн, Гy-
бaнЬ, IПпaкoвський тa iнrшi), a тaкox 4 wIени MaхнoBсьKoi paди
гoтoвi oчoЛити ПrpеBopoT y МaхнoBсЬкiй apмii, aJIe .цля цЬoгo
неoбхiднo лiквiдyвaти сaМoгo Мaxнa.

Koмaндyвaння ПiвДeннoгo paДянсЬкoгo фpoнry Bхе .цaBнo
виpilпилo лiквiдyвaти Мaxнa i зaмiнити йoгo нa пoсaдi KoМaн.
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.цyBaчa Пoвстaнськoi apмii Петpoм Tкaченкoмl, oдHaK вiдклa-

.цалo цей ПЛaн Дo Toгo чaсy' кoли бyде взятo Kиiв тa Хapкiв,
П0Kи щo <<BиКopисToвyBaTи yДapнy 

'9ЩУ 
Мaхнa>> ПpoTи бiлих.

Paзoм З цим 3атoнський тeлeгpaфyвaB ЦK PKП(б): <.3aмiнa
Мaxнa Tкavенкoм, як це булo зpoбленo ПiвденфpoнтoМ' }Iе.цo-
ПyсТиMa. Мiж iнrшим, Tкаченкo BЖr ПoKaзаB сeбe. Biн oгoЛo-
сив себе нaчаЛЬH}IKoМ Чеpвoних пapтизaнiв Пpaвoбepехокя i
BигoToBиB блaнки з.цевiзoм <.ГoлoДpaнцi yсiх кpaiн, еДнaйтесь!>
Idе нe безгpaмoтнiсть (Tкauенкo кoлиtпнiй вvитель), a, бr3пе.
реrlнo, aFlapхo -МaхнoBlцинa)>.

I oсь нa IIoчaтKy ГpyДнЯ 1919 poкy цей Чaс нacTaв. o.цнaк
ПpeTеIlДент нa ЗBaння нoвoгo <.бaTЬKa>> - Пещo Tкaненкo, кe-
piвник чеpBoних пapтизaнiв Пpaвoбepежнoi Укpaiни - 6р нe
МeнПIиМ <(сaМoсTiйниКoMl>, HiХ Мaхнo, сTBopЮючи нa мiсцях
<pеспyблiки гoлoлpaншiвo'

Пoлoнсьlgtй сaм poзpoбиB гUIaH IlеprвopoTy' poзpaxoByюЧи }Ia

oщимaнi вiд Мaхнa нa пеpефoplvryBat+Iя qBoгo пoлKy в бpигадy.
oДнaк MaхнoBсЬКa кoнщpoзвiдк4 не дpiмaлa. Bорra Qфьrшe мiсяrщ
слiдкyваrra за.цiями Пoлoнськoгo' Чeкaючи вiд ньoгo pilшlпllо< лй.
Ha зaсiДaння, де oбговоpЮBiUIисЯ цеталi ПrpеBQpoТy в Пoвстaн-
ськiй apмii (зaсiдaння prBKoN,ry тa ryбкoмy), пpибyв aгенT МztхIIoB-
ськoi кoнщpoзвiдки, який нaзвaвся ЗaxapoвиM'. lцo мaв пiдpoб-
ний мaндaт <,дlя opгaнiзaцii пiдпiдтя в Укpaiнi> BiД ЦK KгJ(б)y

I{iкaвo, щo нa ToМy Ta€Мнoмy зaсiдaннi бyв i |rr]Jтий aГqнT -
yхе бiлoгваpлiйськoi poзвiДюа, oдин iз лiлepЬ бiльtшoвикiв, oлек-
сaндpiвськa - o. opлoв. Maxнoвський кoцтppoзвiлник бр щa-
емltичeний в yсi цетшri ЗMoBи' B сTpyKlypy aнTиМulхнoBськoгo
пiдпiлля, вiн з'ясyвaв yсi пpiзвишa MaхHoвсЬKих кoмaнДиpiв.
змовнltкiв' кoтpi зв,язa-пися з ПoлoнсЬKиМ.

У сеpeдинi гpyДня 1919 poкy мaхЦoвський штaб зiбpaв нaд-
зви.raйнy нapaДy кoмaндиpiв' IIpисвяtIeHу ПpoBa]IaМ нa фpoнтi,
poЗBaлy тилy, втeнi oкpеМиx чaсTиFt з пoзицiй, вiдмoвi дrяKих

I Tкаченкo Пеmpo Ceменoвua (?-192\ _ ст'вopи.B y 1918 pоui нa ХеpсoнЩинi
ПpoтигoтЬМaнський лoвстaнський загiн, рiйшoв y дивiзiю oтaМaira Гpигop'свa,
o'цнaк неB,цoBзi пoсвapився з ним i бpaв }Лraсть y йoгo poзгpoйi. leяlolЙ vaс бр
tеpвoниМ кoмбpигoМ' aлe Згoдом yсyнениЙ j пoсади зa нeпoкipнiсть. Бр нaпpав-
лений .цo бiлoгвapдiйськoгo Тилy Д'ля opгaнiзaцii пoвотaнськoгo pyхy в Укpаiнi.
Зaгинр y бoю нa пoчaTKy 1920 poку.

I{aх}IoвсьKиx чaстиtl BoюBaTи пpqTи Чеpвoних. Пiсля НapaДИ
Пoлoнський зaпpoсиB }Ia дrнь нapo.цxeншl свori Дpy.,lшни дo
сeбe дo.цol\,{y зa овяткoвий стiл Maхнa тa кoмaндиpiB з йoгo близь-
Кoгo oToчення: Гфенкa, KapeтникoBa' BaсиЛeBсЬКoгo тa II]yся.

Пiзнirше МЕDGIoBсЬКa кoмiсiя, Щo poзслi.цyвалa спpoбy зМoBи Ta
пepеBopoTy' встaнoBилa, щo <(BипиBKa Ta зaКyсKa>' ПpигoToBaнa
для гoстейдp}оlогнoю Пoлoнськoгo, булa oTpyeнa сщю<нiнoм (дaнi
лiкapськoгo aналiзy). B пoмеrцкaннi тa y лвopi дoмy ПoлoноьKoгo
бyлo влaшrтoвaнo зaсiдкy з l0 oзбpoених кoмyнiотiв. oщyення
Мaхнa, a тaкox вбивствo B ЛaзapеTax,цeяKIД( пopaнeнLD( МaхЦoB-
сЬKих KoМa}ЦиpЬ, зa IUIЕl}IoМ Пoлoнськoгo, NIaJlrИ сTaTи сиг}IzшoI\,{

Дo з'llaлЬнoгo пepеBopoтy в Пoвстaнськiй apмii. Алe нaцii ЗaКoлoт-
никiв бyли МapниМи' в гшaнi бyлo.rимaлo пpopaцшкiв.

Koлиrпнi чеpвo}Ioapмiйськi ЧacTИ:нИ, якi пеpeйшли дo Maх-
нa, тo.цi не бaзра,rися в Kaтеpинoслaвi, тa й кoмyнiстичнi oсе-
peдки в Kaтеpинoслaвi бyли нeчисленнi.

oкpiм мaхнoвсЬKoгo Кoнтppoзвi.цникa <.ЗaхapoBa'>, зMoBни-
кiв виДaв KoМaндиp мulхнoвсЬкoгo ПoЛКy oгapкoв, якoгo Пo-
лoнський }IaМaгaвся зaвеpбyвaти для pеa,riзaцii свoгo IUIaнy,
Пoзa'Iк oгapкoв .цo Bеpесн,l 1919 poкy був кoмaндиpoм Чеpвo-
нoi apмii. Як з'ясyвaлa МaxнoвсЬKa KoнTppoзвiдкa, змoBниКи
poзpaхoByBaли нa пiдщиMKy пoлКy oгapкoвa Ta КyЛeМетнoгo
пoлкy кoмyнiстa Мapкiнa, нa кiлькa бaтapetl', a Taкoх нa пiд-
KyIIпe}Iих мe.цикiв, кoщi мали oщуiти пopaнеHих кoмaндиpiв
y IlIпитulJlях Kaтеpинoслaвa.

Пoпеpeркeний пpo зN,{oBy Мaxнo пpибр дo Пoлoнськoгo iз
силЬнoю oхopoнoю' нa <.тaeмнiй вe.rеpi>> зaapеШIтyBaB Пoлoн-
сЬKoгo, йoгo дpyхинy тa KoМyнiстiв, щo бyли в зaсiдцi' Toгo r<
aбo нaстyпнoгoдIlя (зa piзними свi.цченнями) мaхнoвськa кoнтp.
poзвiдкa poзсщi;rялa uи тo 7 , чи тo 10 змoвникiв (Пoлoнськoгo
тa йoгo спiшюlтелькy, ЯKa зalleBНяtrla' щo вoнa дpyЯшнa' i кoмy-
нiстiв Iвaнoвa, Cеляrruенкa, Aзapoвa, Бpoдськoгo, Baйнеpa. I{i
кoмyнiсти пoTpaПиJIи.цo зaсiдки i нa квapтиpi Пoлoнськoгo).

У Hiкoпoлi нaЧzUIЬниК MaхнoBсЬKoi кoнтppoзвцки Лев Гo-
лик зaapеIIITyBaB ще кiлькoх кoмyнiстiв, щo гoTyвaли пepеBo-
poт. Пaнiкa oxoпpula нaпiвлeгaльнi пapтiйнi opгaнiзaцii KП(б)У'
кoщi в oнiкyвaннi tпиpoIоix apeштiв y мaхнoBсЬкoмy paйoнi
пepейrшли нa нrлeгaльнe сTaнoBиЩе. Губеpнський pевкoм нa-
пpaBиB дo Мaxнa .целегaцiю з yЛЬтиМaTyМoМ Пpo звiльнення
Пoлoнськoгo i K. (oчeвиднo, в KaтеpинoслaBсЬKoМy ryбкoмi
щe нe зH.lли пpo poзстpiл змoвникiв), ствеp.ц)сyюЧи' щo звинy-
вaчення ж y змoвi - це лиrrle пpoвoкaцiя, iнспipoвaнa МaхнoB-
сьKoю кoнтppoзвiдкoю. УльтиМaTyп4 бiльlroвикiв мiстив зaГpo-
зy нa Bипaдoк вiдмoви Мaxнa звiльнити Пoлoнськoгo' BДuTИcЯ
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Дo BiйсЬKoBoi cИЛI4 i пiдняти ПpoTи Мaхнa <peвoлюцiйниx пap-
тиЗaнiв'>. Бiльtшoвики теpмiнoвo BИДaЛИ листiвкy <,.Цo poбiтни-
кiв i селян'> iз зaк-пикoм взяти пiД ЗaхисT гpyпу Пoлoнськoгo.
Hа зaвo.ци Kaтеpинoсл aвa лpибули бiльпrовицькi aгiтaтopи, нa-
MaгaюЧиcЬ пiдrrяти poбiтникiв нa.цеМoнстpaЦiю пpoтесTy Пpo-
Tи apеПITlB'

У мaxнoвськiй paдi y зв'язкy з apеIIITaMи i pозстpiлoм гpyгIи
Пoлoнськoгo пoчaJTaся ЗaTя)КHa внщpirшня Kpизa' кoтpa й пpи-
ЗBеЛa pa.цy Дo IlIBиДКoгo poзBaJIy. 3a iнiцiaтивoю чJIенa пpезилii
paди Cемeнa Hoвицькoгo бyлo poЗIIoчaTo poзбip <.спpaви Пo-
ЛoнсЬKoгo)>. Hе зaДoвoЛЬниBlllисЬ зaпrBнoннями Мaхнa пpo
ЗМoBy.Ta Зaмax нa йoго xиття, paдa сTBopиJIa <(нrзiLIIехнy слiдчy
кoмiсiю>> пiд кеpiвниЦTвoМ гoЛoBи paДи B. Boлiнa. Мaxнo бyв
викllикaний нa зaсiдaння paДИ ДJIЯ пoяснe}Iня свoж дiй' Biн
сTBеpДкyBав, Щo У ДBoх IUIЯшКaх гopiлки, якoю хoтiв пoчaсTy-
вaти гoстей Пoлoнський , булa cильнa oTpyгa. Hезaбapoм знрй-
llioBся й свiдoк - oгapкoв, кoтpий зaяBиB' щo йoгo втягнyли
Дo гpyПи зaKoЛoTltиKiв. Ha зaсiдaннi paди Зaдoв poзпoвiв, Щo
Пoлoнський нaKaзaв oтpyiти всю ixy, щo бyлa нa стoлi, сTpих-
нiнoм. Пepшим сКyIIITyBaB смaxенoi кapтoгиi Чyбeнкo i, вЦ-
чyвlllи щoсЬ негapaЗ.ц' ll]Toвxt{yB пlд сToЛoМ ttoгoЮ Maхнa, дa-
вlIIи знaК. Koли викликыти лiкapя' тoй пiдтвepдив' щo всi rшiсть
сТpaв, якi знaхoДилИсЯ Ha стoлi, oтpуснo.

Ha тoмy x зaсiдaннi paди Мaxнo вiдpiзaв: <.Якщo якийсь
негiдник нaBaxиTься BиМaгaTи вiдпoвiдi, йoмy бyде KIЛJI>. <<Biй-
сЬкoBr кoМarЦyBaннЯ Мa€ пpaBo iз зрaдникaМи poЗПopядxaти-
ся нa свiй poзсyД))' - ЗaяBиB Maхнo. Пiсrrя тaкoгo <(пoясненIlя>>
Boлiн BисКoчиB iз зали зaсiдaння, гpиМHyBIIIи.цBrpимa.

Мaxнo сaМ зBиIryBaтиB Гpyпy Пoлoнськoгo нr лиПIе y змoвi,
але i в KoнTaкTaх з бiлими i пoстaвив пepеД pa'цoю BиМory негaй-
FIo схB'uIиTи poзсщiл зpaдникiв. Aле мaxнoвсьKa pa.цa не сatIK-
цioнyвалa poзсщiли... Kiлькa члeнiв paДИ Нa чoлi з Hoвицьrим
виЙlлли iз i] ск.пaдy, ЗaKJIиKaB[Iи ПoBсTaнцiв дo дезepтиpсTBa
з МaxнoBсЬКoi apмii i.цo пеpехoДУ У ЛaBИ Чеpвoнoi apмii.

B кеpiвництвi мaхнoвсьKиМ pyхoМ пoчaвся poзBaJI: paДa Пo-
cTaBишIa ПиTaнн'I пpo свiй сaМopoзПyск. Чaстинa MaхнoBсЬKих
кoмarциpiв' ПpиЧeTниx дo зМoBи' сxoвzulaся B KyЛrМеTнoMу пoл-
кy Mapкiнa. flля тoгo щoб пoМ'яrоrrити кoнфлiкг, Мaxнo пepe-
дaв paдi pяд .цo.цaTKoвиx фiнaнсo BуIх Ta aдмiнiстpaтиBнo- гoспo-
.цapсЬKиx фyн'щiй y <<вiльнoмy paйoнi>' Мiсцeвим бiльrшoвикaм
Мaхнo пooбiцяв нr oгoлolшyвaти.iх Пoзa зaKoнoм i не пoчинaTи
пеpеслiдрaнн,l зa пapтiйнoю oз}Iaкoр. Heзaбapoм кoнфлiкг цей
бyлo зaбщo в бypxливиx пo.цiяx, пoв'язaних з BTpaToю Kaтеpи-
нOсЛaBa, poзBaJIoм Пoвстaнськoi apмii тa eпiдeмiею тифy.

Iлава 21
IIIBДЕнIIOУIсAIнсЬкA TPУДOBA ФЦДЕPAЦIя

MA)нoBцIB
(жoвпeнь _ ||oцаmotс zpуDня 1919)

B сеpединi r<oBTн,l 1919 poкy, KoЛи Мaxнoвцi зaхoпили ве-
ЛиKy TrpиTopiю Пiвдня Укpaiни, BиникJIo ПиTaння пpo гapaнтii
peвoлюцiйниx пеpеTвopeFIь' пopядKy, зaбeзпеuення xиттсДiяль_
нoстi в мiстaх Ta сlЛax' пiдкoнщoльHиx мaхнoBrим. Пеpед Мaх-
нoМ пoсTаJIo BеЛиКе зaвдaнrш opгaнiзaцii y <.вйьнoмy paйoнi>>
нoBoгo' Дoсi нeбaченoгo сyспiлЬсTвa' зaснoвaнoгo нa знищеннi
бyль-якoi вЛa.ци' Деp)<aBи тa великoi пpивaтнoi влaснoстi' Близь-
кo стoлiтгя пpo це сyспiльствo piвниx мplяли, сПеpечzlлися' Пи-
сшrи Пpyдoн, Бaкyнiн, Kpoпoткiн. Але.нiкoли щe мoжливiсть
pеалiзaцii aнapхiстськoгo eксПepиMrнTy не пoсTaBzula Taк peaJlЬнo
Пеpe.ц <<lllyKavaми вoлЬ>, нiкoли ще peuulЬнo не бyдрaвся цей
нoвий, ЦIr нe.цaBнo фaнтaсти.rний свiт.

Фaнтaстичнiсть пеpeдбaнрairoгo бyдiвництвa пoлягалa i в
ToМy, щo poЗBитoK лю.цськoi мopaлi тa цивiлiзaцii Ще не .цoсяг
<.iдешtьнoi ЛIoДини>, якa й малa б жити B <(сyсПiЛЬсTвi aнapхii>.
Tвopилaся Мzlxl{oBсЬKa <.aнapхiя,> - <.iдeальнr сyспiльствo,> Пpoс-
TиМи сrЛянaМи' poзJlЮчrниМи бeзпеpеpвними вiйнaми' з.циp-
ствoM' бpекreю, нaсиЛЬсTBoМ Ta несПpaBr.цливiстю. Хopстoкий
чaс диКTyвaB пpeзиpсTBo Дo iдеалiзмy, вipy y гвинтiвкy, З .цoПo-
Moгolo якoi виpiшryва,тися всi ПиTaнЕIя y свiтi. Aнapхiстськe сyс-
пiльствo махнoвцi сTвopюBaJIи в сaМoМy епiценЩi пеюta Гpoмa-
дянськoi вiйни, KoЛи вopoг бр скpiзь i всi сили й зaсoби щеба
бyлo вiпJ.цaвaти uiй бopoтьбi. Biйськoве пиTaнн'l Дoмiнyвало нaд
yсiмa iншими стopoнaмИ >KII.ГTЯ <(МaхнoBсЬKoi деpxaви>. Хaoс,
гoлoд, повний poЗpиB зB'язкiв, епiдемii, poЗКoл сyспiльствa - yсе
цr, з.цaBaJIoся, бyлo пpoTи гшaнiв Мaхнa BЛaшIT}ъaти iдеальне
сyспiльствo. Aле вiн yПepTo нaМaгaBся pеа,riзрaти свoю мpiю.

Згoдoм ПaМ'ятЬ IIpo пpoгoЛolllенy МaхнoвцяMи <.Пiвденнo-
yкpaiнськy тpyДoBy федеpaцiю> сTapaннo BитpaвЛЮBаJIaся iз
нapo.Цнoi свiдoмoстi чeKiсТaми вiд нayки, лiтepaтopaмИ TИr1У
o. Toлстoгo. Хoчa МaхнoвсЬKa федepaцiя (фaкгиvнo дrp;кaвa)
пpoiснyва:la B TI4Iry денiкiнцiв близькo 100 днiв, бiльшe, нix
Пapизькa KoМyнa' aJIе пpo нei в pa.цянськiй iстopи.tнiй нayцi
вщсyrrrя нaвiть згa.цкa! flyxе вxe нeПpиeмнoю бyлa ця iстopiя
.цля кoмyнiстiв, нaвiть Kpoнurтaдтський зaкoлoт 1921 poкy нe
тaK.цpaTyBaв, як цeй <<Дvткий xoxoл Мaхнol>.

Пoчинaючи з Bесни 1919 poкy pa.Цянськi пpoпaгa}Цистибa-
гaTo сиJl ПoKllzutи нa те, щoб сTBopити спoTBope}Iий oбpaз Мax-
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Нa. ЯKИitcЬ [вaн Paкитoв y бporшypi, Bидaнiй у |920 poцi, ствep-
.lКyвaв' щo y Мax}Ioвцiв <.пpoгpaми бyдiвництвa l{oвoгo Хиття
нeмa i нr Мoxе бщи> i щo вoIIи не Мaють <.xoднoi мети (..')
кpiм гpaбyнK} C€JIЯH,>. Гaзeтa <..Бepдянскиe иЗBeсTия)> в 192l poui
пepeKorryBzrЛa, Цo <y Мaхнa нeМar пpoгpaми' як y Пeтлюpи.
Biн пpoстo гaсaB з мiсrlя нa мiсце, знirxoДячи.цикe задoBoлeнruI
в poзryлax тa вбивствaх'>. oДнaк тaМ' .цe бiльtпoвицьKa пprсa I{е
вiдvyвалa диIflaTy BиЩoгo пapтiйнoгo кepiвництвa' a сaмe _
У пщпirшi, де МaхнoBцi буiи сoюз}IикaMи пo збpoi y бopoтьбi
ПpoTи бiлoгвapдiйцiв, тoн бiльrпoвикiв бyв зoвсiм iнrшим. Taк,
бiльшoвицькa <(звeздФ> (Kaтеpинoслaв) нaпpикiнцi . 1919 poкy
пoвiдoмлялa, щo apмiя Мaxнa <<Мo€ CBЯTУ мeтy i зaвдaння звiль-
HеIIHя тpyДящих>. Heуlacть aнapхiстiв y пoлiтинниx iгpaх пo-
ДaBNIacЯ чepBotlиМи ПpoпaгaнДисТaМи як вiдсyгнiсть пoлiтич-
нoТ пpoгpaми. Пpи цЬol,ty заMоBчyBiUIoся' щo aнapxiсти як
пpихилЬниKи стихiйнoстi нaмaгшlиcЯ стaTуI нe диKтaтopaми'
a <<iдеoлoгiчI{иМи тa теxнiчними aгентaМи п,Iaс>.

opгaнiзaцiя <<безвладнoi pеспyблiки> мa.пa вiдбyвaтися }lе 3a
вкaзiвкoю теopeтиi<iв i вoxдiв згopи' a як твopviстЬ мaс знизy.
Пpинuипи ствopeння <<вiльнoi сaмoвpдднoi лepxaви>> булltсфop-
мyльoвaнi y <Пpoeкгi fieшapaцii Pевoлюцiйнo-Пoвстaнськoi ap-
мii Укpaiни,>, Koщий бyв пiдгoтoвлений Maxнoм, Boлiним тa
Aprшинoвим' Boни бyли зaтвеppкeнi мaхнoвськoю paдoю, Koли
<.Деклapaцiя> бyлa лpиf,lнятa нa з'iзДi TpyДящих Пiвдrrя Уцpai-
ни тa пoBсTaнцiв-мaхнoвцiв, який вiлбрся в oлeксaндpiвськy
з27 жoвтня пo 2листoпaдa 1919poкy'

B <.[еюrapaцii> вкaзyвшloся' щo в Укpaiнi вiдбрaeться тpe-
тя, aнapхiстсЬКa peвoЛЮцh, Щo мae знищI{ти дrpxaвy' pеBoлю-
ци, aBaнгapдoм кoщoi с мaхнoвцi. oкpiм бiлoгвapдiйцiв, y vис-
лi вopoгiв pевoлюцii ЕIaзvIBaIIИcЯ й бiльшroвиКvl' ЧуIя пoлiтикa
<(пpиЗBo.цитЬ Дo poзчapyBaння' }Ieзa,цoBoлrння й oзлoбленocтi,
...пapaлiзye вiльнy дiяльнiсть тBopчих мaс>.

I{iкaвo, щo пpoгoЛoIlIеннJI <fleклapauii> стaJIo' пoЪщi, пpo-
гoлolllенtrlМ нoвoгo yкpaiнськoгo сyспiльствa. I{ьoгo voмyоь i
сьoгo.цнi не пoмiчaють yкpaiнськi iстopики. B <..(еклapaцiЬ фi-
rypye oснoвнr пo}UlTTя _ Укpaiнa, пpo Poсiю мafоке нiчoгo нe
гoвopиTЬся' i вoнa нiби вппaДaе з пoJUI зopy Мaxнa.

oсь як пoдae кiнцeвy мery бopoтьби ПoвстaнськoТ apмii
мaхнoвцiв <.{eклapaцiя>>: <<I кoли peвoлюцiя ця, poзгopiBlцисЬ
пoвI{иМ Пoл5Д,{'яМ, oхoпить сoбoю всю Укpaiнy тa звiльнить [i
вiд yсiх нaсильникiв i вoлoдapiв, _ тoдi ми, [i вipнi бiйui, poз-
чиHиMoся в мiлioнниx лaBax пoBсTaнськoгo нapoдy i пepеЙлемo
pyкa oб pylry з ним дo вiльнoгo бyдiвництвa aнapхiiЬ. 06'екгoм
МЕlxнoвсЬKoгo пepeтBopeнrrя бyлa пpoгoлoЦIeнa липIe Укpaiнa.

I{iкaвa, Q'каxiмo, нaзвa стaтгi <,flеклapauii,> - ..3HoсиtIи з iнoзем-
ниМи .цеp)€BaМи>). Boнa стaвить УкpaТнy пoзa Poсiею i нaДiляе
i] фyнкцrями вiльнoj мiщнapoднoi пoлiтики. Aвтopи стaттi фaк-
Tичlto ЗaбyJIи пpo гoЛoв}Iy мpiю iнтepнaцioнa,чiстiв-aнapхiстiв -
всeсвiтнЮ pесnyблiкy paД зa пoвнoi вiдсрнoстi кopлoнiв. Ta-
KиМ чиHoМ, мaхновцi були бiльrпе peaлiстaми, нiл< теopетикa.
Ми a}'{apш3My.

Мaхнo пiдкpеслювaB' шIo BoIIю нapoдlУ бyде ЗaxищaTи <{Bсе
TpyдoBr нaсеЛeнHЯ Укpaiни>. Biн висryпaв зa <.сoцiaльну й тpy-
дoBy нeз.aДежнiсть Укpaiни,', Зa прaвo Ha сaMoBизнaчeння яK
<(сaМoвизнaченtlя ТpyД'l lцих))' вiдки.цaючи Bo.tlHoчaс нaцioнzutiзм
<(3paЗКa Мiхн.oвськoгo)> Ta oKpеМих петлюpiвських oтaмaнiв.
Мiсцеве нaселоннJ{ yкpaiнських ryбеpнiй, вBzDКaB IVIaхнo' мaлo
сaмo oбpати сoбi piднy мoвy i пеpейти нa неi в дiлoвoдствi тa
lцкiльництвi. Maxнo зaKЛиКaB: <.Я визвoлив вaс! Я пpинiс вaм
свoбoдy; a ви poбiть сoбi, Щo хoЧеTel> B листoпa.цi 1919 poкry
мaхнoвськi гaЗoти Зa.КJIиКаJIи Дo зaхoшIrн}IJI МaхнoBцями всiеi
Укpaiни <Bl.ц Kpaйньoi Пiвночi дo кpaйньoгo Пiв.цrrя, BиKopис-
тaBIIIи Bигoди .ниFlllllнЬoгo сTaнoBиUIa,>.

Сoюзи з Пeтлюpoю, бopoтьбислaми, oТaМaнaми-сaмoстiй-
I1ИКaМ|4',нroдtlopaзoв i зaяви М aхна пpo Пpaгнrнн'l зaпoвнитИ
свoiм,pyx,oм всю Укpaiнy тa звiльнити fi, в iстopи.lнiй нayцi,
чoМyсЬ'.Пе1юкpeсЛюЮTЬся KpиTиKoю Мaхнa сoцiальнoi Пpoгpa-
ми ypялiв flиpекгopii. fulе дiячi УнP i.(иpeктopii KpиТиКyюTЬ-
сЯ.Мaxflot{ зoвсiм I{е Зa пpaг}Iеrrня дo сaмoстiйнoстi Укpaiни,
a зa .цrpхaBниЙ цeнща,riзм тa <.бypxyaзниЙ уил,> .
. Hе слщ зaбyвaти, який величезний BIIJIиB нa Мaxнa мaлa
Гaлинa Ky3ьменкo, йoгo кoхaнa.цpy,инa i пepeкoнaнa ПpиxиЛЬ-
ниця нез,irлеxнoстi.У,кpaiни. Пi'ц впливoм Га;tини Мaхнo стaв
c>(ИJIЯTИQЯ Дo yсвi.цoМлeння неoбxiднoстi бopoтьби зa нaцioнa.дь_
нe BиЗBoЛeнrш Укpaiни. Мaхнo yсвiдoМлювaв; Щo УкpaТнa --
йoгo БaтькiBщинa' lцo мaхнoBський pщ - tlopoДхеIrня yкpaiн_
сЬКoгo менталiтery, вoскpесiння зaпopiзькoi вoльЁицi.

Hепpaвдa, щo зa poки р,язненHя в Бщиpкaх Мaхно зaбр
yкpaiнськy МQBy чи,Зoвсiм нею нr poзMoBJUIв. Пoнaд 857o мeш-
кaнцiв Гyляй.Пoля i пpиблизнo стiльки х мaxнoвцiв бyли yкpa-
iнцями, пpичoМy 3aпopi;окя тoДi ще не бyлo pyсифiкoвaне.
Мaxнo спiлкyвaвся з пoвстa}rцями й poлlrvами pyсифiKoBaнoЮ
yкpaiнськoю МoBoЮ -. i.сyp)кикoM,>.

oсь щo Мaxнo Itrишr B пеpедмoвi дo ПеpllJoгo тoмy свoж
спoгa.цiв: ..Пpo o.цнe Лиlrlе дoBo.циTЬся пoХaTI(yBaти менi, випyс.
кaючи цeй н4pис y eвiт, - це те' Щo вiн BиxoДиTЬ не нa Укpaiнi
i нe yкpaiнсьКoю МoBolo. Kyльrypнo yкpaiнськиЙ нapoll KpoK Зa
кpoKoМ iде дo Пoвнoгo визнaчrннJI свoеi irЦltвi.цyа,цьнoi свoе-
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pЦнoстi, i це бyлo б ваxливo. Aлe в тoмy, Щo я нe Мoxy BидaTи
свolx зaписoK МoBoЮ свoгo нapoдy' пpoBиHa нe Мoя' a тиx ylltoв,
y яKих я пеpебyвaю'>.

Maxнoм булo висyнщo iдeю <<вiльнoгo paдянсЬKoгo лaдy)),
ПpичoМy paди BистyПaютЬ I{е як пoлiтичнi, a як <(сyспiльнo-
eкoнoмiчнi opгaнiзaцii>; щo peryлюють виpoбниI{гвo тa сoцiаль-
нi вiднoсини. Мaхнo нaпoJIягaB' Щo <.вiльнi paДи)> пoвиннi бyги
вiльнoю спpaBoю lшиpoКих мaс без пpиМyсy i свaвiльнoгo вщy-
чaння пoлiтикiв i влaстeй. Пepeдбavалoся сTBopити <(знизy Дo-
гopи> oб'еднaвvi opгaни - екoнoМivнi pа'Ци, кoтpi oб,еднyвaли
б сйьськi кoмiтети, patи' KooIТеpaTИBИ' фaбзaвкoми тoщo. Екo-
нoмiчнi pщи (вoлoснi, мiськi, oблaснi) пoвиннi бyли мaти лиrше
.цopaДЧo - Bикoнaвськi фyнкцii, peryЛюючи гoсПo.цapсьI(e житTя
i poзпoдiл. Blддiли Пpи paдaх зaймaються тiльки гpoМa.цсьKoю
дiяльнiстю: oсвiтoю, сТaтистикoю, зв'язКoM, шляxaМи... Bсiля-
кa ж пoлiтичнa ДiяльнiстЬ y TaКих yМoBaх' нa ДyМKy Maхнa,
<<CKilCoBУ€ сaмa себе,>'

oб'eднaння pall y феДepaцii, пo paйoнax, пiд кepiвницTBoМ
eкoнoмiчних paд МaJro б зaвеpш.tитися yгBopeнrrям Koнфедepa-
цii тpyдoвих фeдepaцiй нa дoговipнИX ЗacaДaх'. Cпiльнi з'.iзди
федеpaцiй мыlи виДlляти кoмiсiю Дпя <(щo.ценниx знoсин з iнo,
3rМниМи дrpжaBaМи>>.

Maxнo вB€DKaB' щo спpaвxнr пpaBoсyд.ця i сaмooбopoнa вiд-
Kи.цa€ сyдoBий тa пoлiцiйниft aлapaт, a вiдтaк сyд i сaмooбo-
poнa МaЮтЬ бщи пoбyдoвaнi нa oснoвi сaмoopгaнiзaцii нaсe-
лeнHя. Tюpми, сyди' IIpaBoсyД,ця пoBиннi бyли бщи скaсoвaнi
<(пpи пepшoмy пoдихoвi вiльнoгo )киTTЯ)>. 3aмiсть.них pa'ци встa-
нoBлЮBtuIи <.тi чи iншri, кoнкpетнi фopми пpaBoсyДдя (...) пpи
lшиpoкiй уtaстi нaсeЛе}t}Iя i пpи пoвнiй вiдсyгнoстi пoпepeд-
нЬo визнaчених tlopм Пoкapaння>. <.flекrrapaцiя> пpoгoлoшyвajla
ПoBtIе BПpoвaДxення свoбoд сЛoBa' ДpyКy' сoвiстi, збopiв, оp-
гaнiзaцiй.

Bажливим пиTaHrUIМ нa з'.t.здi в oлексaгщpiвськy бyлo зrМrлЬ-
не. Йoгo виpirueнrш' зa вкaзiвкoю з'iздy, оyлo кoмпpoмiснe -
земeльнi змiни <<нr MaюTЬ вцбyвaтися lllлЯxoМ нaкиДaння вoлi
згopи, a шUUIxoМ сaмoдiяльнoстi селянствa>, з бaxaним пеpеxo-
.цoМ Дo oбщиннoгo зeмлевoлoдiнH'l }{a yl\,{oBax пpaвoвoi piвнoстi
всiх сеrrян i всiх фopм влaснoстi, без <.кpoвoпyсKaHня)) КypKyЛь-
сьKиx eЛеМrнпB.

<Tpулoвe сеJUIнсTBo'- МoвилoсЬ y <,Дешapaцii>, - сaме бeз
щyднoщiв yпopaстЬся з КypKyлЬстBoм' опepПIy пepeймaюvи y
нЬoгo зaйвy зeмJIIo нa KopистЬ сyспiльствa, a пoтiм BTяryIоЧи
кypкyльськi еЛеМенTи в' cyспiльну opгaнiзaцiю,>. Maxнo BисTy-

пaB пpoти нaсилЬсTBa B КooПеpaцlr сшЬсЬКor пpaцr' Пpoпoнyвaв
poзПyстиТи Koлгoспи i дeнaцioнaлiзyвaти зеМлю, пepeлaвши ii
спoчaTКy в oсoбистe КopисTyBaнн'l' a BХе пoтiм нaмaгaTИcЯ зa-
Л:утIИTИ сеJlя}I-Bлaсникiв Дo кooпеpaцii, в apтiлi, кoмyни. Зpiв-
няльниЙ poзпoлiл зeмлi, лiквцaцiя нaймaнoi пpaцi бyли пo-
чaтКoBиМи Зaв.цaнняМи МoМенTу.

З'iз.Ц yxвaлив pirшeння Пpoвести зpiвняльнy й лoбpoвiльнy
мoбiлiзaцiю тpyДящих дo Пoвстaнськoi apмii мaxнoвцiв з 19 дo
39-pivнoгo вiкy <внaслiдoK BaxKoгo сTaHoBищa нa фpoнтЬ>. Aле
в пpинЦипi aнapхiсти вiдки.цали pеryляpнy apмiю тa мoбiлiзa-
цiю. B <[еклapaцii> ствepдxyвaIlocЯ, щo apмiя пoвиннa бщи
вiльнoю тa "всенapo.цнoю, пoбy.ЦoBaнoЮ нa вибopних зaсa.цaх
Ta сaМo.цисциплiнi. Зaбeзпечення apмii бyдyвaлoся нa кoнфiс-
кaцii мaйнa вopo)шx pеxимiв, щoфеiв, кoнтpибyцiях з бyp-
xyaзii' Бyлo виpirпенo нa.цaвaти мaтеpiaльнy'.цoПoмory сiм'ям
пoвстaнцЬ, opгaнiзoврaTи Мepеxy ЛaЗeнЬ тa лaзapетiв шш apмii.
Cрopий КoнTpoЛь BстaнoBЛювaBся нa.ц збеpiгaнням спиpTy, a
тaKoХ ввoдиJIися сyвоpi пoкapaнH'l зa пияцTBo тa гpaбyнки з
бoкy пoвстaнцiв. Пoлки Пoвстaнськoi apмii фopмyвалися зa
теpитopiшlьним пpинциПoм. Ha зaгaльниx мiтингaх пpиймa-
лися pirпен}l'I пpo сaмoмoбiлiзaцiю, кoтpa пoдеKoЛи Majla пpи.
мyсoвий хapaКтep.

Ha з'.iздi сepйoзним чинoМ КpиTиI(yBa,Iaся MaхнoвсЬКa КoFIтp-
poзвi,Цкa' кoТpa сBorю KapzulЬlloЮ пoлiтикoю бaгaтьoМ MеlIIКaн-
цям <.вiльнoгo paйoнy>> нaвiювaлa сTpax. <.БiЛa,> гaзeTa <.Hoвaя
Poссия,> y ЛистoПaдi |9|9 poКy писaJIa: <(ГoлoBнr й нaйбiльшl
стiйке яДpo y Maxнa скJIaДaютЬ кapнi злoнинцi,>. Koнтppoзвiд-
Ka пpoтягoМ 20 днiв xaзяЙнyвaння МaхнoBцiв в oлeксalцpiв-
сьKy зaaprПIтyвa]Ia 80 voлoвiк, poзсщiлялa кiлькox oфiцеpiв, a
тaKox кoмyнiстiв Пpoзepa тa TTIiльмaнa зa спpoбy сTBopити
пapiuleлЬнy влaДУ _ pеBКoМ бiльrшoвикiв. Зa звинyвaЧеннJIМ y
<бiлoгвapдiйськiй змoвi> тa B i?HTИПoBCTaнськiй пpoпaгarцЬ>
бyли poзстpiлянi лиpектpисa мiсцевoi гiмнaзii Cтeпaнoвa тa ще
.цBoe викJla.цaчiв гiмнaзii' щo BиKJIиКaлo oбypення ГpoМa.цсЬKиx
opгaнiзaцiй oлeксarиpiBсьKa. Bpaxoвyюни нaпpyxrншI y мiстi,
Мaхнo зaбopoнив yсiлякi poзсщiли в Мiстi й нaкaзaв BипyсTити
всiх зaaperuToBaних <.пiд слoвo чrстi'>. Пiзнirпе, pKr нa емiгpaцii
B. Boлiн, М. Mpa.rний, A. IПaпipo, кpиTиКyючИ мaхнoвцiв зa
<<сeЛянський'> теpop, LILзИBUIуL.шнiй pщ <,pyхoМ бaгнетa i кoнщ-
poзвiдки, близьким дo Hapo.цtlицTвa y свoiй безвлaднiй влa.цнo.
стi>. Aнapxiст-irцивiдyaлiст A. Arцpeсв BКaзyвaB нa зryбнy poль
кoнщpoзвiдки y Пoвстaнськiй apмii, котpa пеpeTBopиJIa Мax-
нoвський, pyх в <.сoцiалiзм iз сy.цaми тa гpirпми,>.
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KoнтppoзвiдКa Мaxl{oBцiв булa opгaнiзовaнa Мaксoм Чep'
някомl тa Льoвoю Гoликoм. З'iзД в o,tексaндpiвсЬКy пOсTaнo-
BиB сTBopиTи КoнTpoЛЬну кoмiсiю y спpaвi пеpевipки дiяЛьнoотi
кoнтppoзвiдки i oпpилюднити ii сПpaBи. Bтiм, вapтo 3aзнaчиill,
Щo KoнTppoзвiДкa ЧyДoBo ПPaЦЮва,ra нa КopисTь МaхI{oвcЬКoгo
pyxy. Числeннi зaмахи нa Maхнa тa спpoбa ПеpeBopory ii Пoв-
стaнськiЙ apмii бyли ПOПеpед)кеHi сaмe нeю.

Cекpетнi aгeнTи кoнтppoзвiдки Мaхнa буЛи гIрaKтичнo B
yсiх вopoхих чaсти}Iaх' ПoчиFIaючи вiд poти i зaкiнvyюни ПITa-
бoм, iх бyлo бeзлiн i сеpeд мiсцeвoгo нaсrленHя. Пpиvoмyлoб-
poвiльнi aгeнTи жoДнoi мaтеpiaльнoi винaгopoди. vaстd-ryстo
нe oДеpщvBыти. Явкуl M;lхнoBсЬKoi кoнтppoзвЙки бy;iй в пц-
пiллi y бaгaтьoх мiстaх: oдeсi, Хеpсoнi, МиKoлaевi, Пoлтaвi,
Юзiвцi, Taгaнpозi, Poстoвi-нa-Дoну, €йськy, Cевaстoпoлi, Xap-
кoвi, Чеpкagaх, Kисвi.

Чaстo в лiтеpaтypi зyстpiнaються сyПеpечJlивi твepдхeння
Пpo те' щO Мaхнoвцi як спpaвxнi пpoтивники гpoшей оIIаJIюваJIи
гporпoвi ЗнaКи тa сaмi ДpyКyваЛи <кapбoвaнцЬ> з aнeKцoтичниМ
нaПисoМ <.oй, кyМo, не Хypися' в Мaxнa гpoшi зaвeлися!> I{e
ЛИЦIe BДaлa лiтеpaтypнa вигaДKa. B aнapхiстськiй <,деpxaвi>>, як
i в iнtших Деp)KaBaх пеpioдy Гpoмaдянськoi вiйни, в oбiry бyли
гpotui всiх уpядiв. Iдеoлoги мaiнoвцiв пoясItювzl,'lи Це нeбокaн-
tUIМ yгисKyBaти фiнaнсoBе сТaнoBиlцe yсiх пpoшapкiв сyспiль-
сTвa - влaсникiв piзнoмaнiтних гpollloвиx знaкiв,],a кypс IIиx
гpoшeй ЗzшеxaB вiд ситyaцii нa фpoнтaх ГpoмaдянськoТ. Max-
нoBсьКa,скapбниця ПoпoBI{Юв'uI acЯ Зa paхyнoК вorнних щoфe-
iв, кoнфiскaцii бaнкiв, скapбниць, кoнтpибyцiй.

У тoй >ке чaс MzDG{oBськa скapбниця iнкoлlt<otега.lliзyвала> гpоrшi
з ДoПoМoгoЮ <(MzlхнoBсЬкoГo lIITaМпa)>' яtий вкaзрaв нoвий нoмi-
нЕш Ta пpина,reхнiсTЬ Дo пoвнoi пoлiтикo-eкoнoмiчнoi сисTeМи.

Ha бypxyaзiю Беpлянськa, oлeксaцлpiвськa, Kaтеpинoсла-
вa булo l{aKЛaДенo кoнтpибyцiю в 125 млн pyблiЁ, oДнaК з бyp-
хyaзii BдiUIoся <<BИTИCHУIИ)> Лиlllе 35 млн pyблiв. У листoпaдi
l9l9 poкy мaхнoвцi NIaJIИ у poзПopяд)rcннi 8-l0 мiльяpдiв piз-
них гpoшей (зa iнurими ДaHИI\tИ, лwлe 7 5 млн pyблiв)' IТpичoМy
зoлoтий Зaпaс Мaхнoвцiв стaнoвив 15 млн pyблiв y зoлoтi тa
ПpиKpaсaх. oснoвнa чaсTинa цих кourтiв Йшлaнa зaбёзпeчення

apмii: кyпiвлю y сeJIян IIpoдoBoльсTBa' кoней, нa плaTню пoB-
стaнцям (pядoвий мaxнoвeць oТpиМyвaв щoмiсяця 50 pyблiв).
Чеpез вiддiли мiсцевoгo сaМoвpядyB a:яНЯ Ta сoцiальнoi дoПoмo-
ги lvlilхнoBцiв чaстинa гpoшей виДlлялacя д.tlя пoтpеб мiсцевих
paД, пpoфспiлoк, нa poзбyдoвy гpoМa.цсьKих служб, нa сoцiaль-
нi пoщeби: дoпol,rory лiкaprшм, зaBoдсЬKиM лiкapняним KaсaМ'
пpитyлкaм' сiм'ям зaгиблих...

Значнi кoПIти йllllлуl нa пoщeби кoнщpoзвi.ЦKи, зoKpеMa I{a
пiдпi.пля B чеpBollю( тa бiлиx TvlЛax, нa пoBстaнськi opгaнiзaцii,
нa пiдIкyп вйськoвиx Bopo)ких спецiaлiстiв, нa з,цQбyвaння iнфop-
мaцii, нa сTвopення бoЙoвюt гpyп y Мoсlоi, Baprшaвi, Cибipy. Ще
oднa 3нaчнa стaття BитpaT _ пpoпaгaFЦa: Bидaнrш М.lхнoBсЬKих
листiBoк тa гaзeт, пorryJlяpизaцiя arrаpxiзмy пo всьoмy свiry.

fuя пiлщимки безpoбiтних тa бiднoти в мiстaх <(BiЛЬtloгo
paйонy> мaxнoвцями IIpaKтиКyв:UIaся poз.цaчa гpoшeЙ. У Kaтe-
pинoслaвi вoни po3.цaBiulися пpoтягoм yсЬoгo uaсy пеpебрaння
мaxнoвцiв. Гpolшoвaдoпo]uoгa сTa}IoBилa 300 pфлiв. [пя l oщи-
мaння люДинi неoбхiднo бyлo пoдaти дoКytltеHт пpo свoс сoцi-
aJIЬнe стaнoвищe. Koxнoгo ДHя зa гpilшми BиIIIиKoByвaJIИcЯ Be-
личезнi чеpги. Цi 300 pyблiв ДaBыIуI мoх.llивiсть сiм'i пpoтягoм
мiсяця нe пoмеpти з гoлo.цy. oднaк Мaхнo BвtlJкaB цr лиIIIe
TимчaсoвиM зitхoдolvI' вiн бр пpoти пеprтBopeння poбiтникiв
мiстa y кJIaс' щo пapaзитy€, i зaкликaв ПpaцювaTи нa виpoб-
ництвi тa oбмiнювaтися тoвapaМи сBoгo виpoбниrцвa з сeлoМ.
У пoдшtьtцoмy IIлa}ryB:UIoся <вiльне, дoбpoвiльHe сaМooпoдaт-
Кyвaння> тpyД'tщих тa cтBopeнrш децентpалiзoвaнoi сисTrМи нa-
poдних бaнкiв нa кooпеpaтиBttих зaсaдirx.

oднaк мix сeлянським пoBстaгIстBoМ тa poбiтни.rиМ KJIaсoм
y Kaтepинoслaвi тa oлeксarцpiвсЬКy Bиниюlи сepйoзнi тepтя,
щo ollpaзy x пpoявипися нa oлeксarцpiвськoмy з'iздi. Пpи oд-
}IaKoвo[,ty вибopvoмy цelrзi (1дeлегaт вiд 3 тисяч poбiтникiв тa
селян) нa з'iзд дo oлeксaнДpiвськa, .цr Малo бщи деюIapoвaне
piшeння пpo ylBoperrня МilхнoBсЬКoi кoнфe.цepaцii - <(деpxa-
ви>, пpибyлo тiльки 17 чoлoвiк вi,д poбiтниuих opгaнiзaцiЙ,тafl.
тo лицIe вiд oлексarцpiвськa, xova бyли зaпporпeнi poбiтники
ще 6 мiст MzlхlloвсЬкoгo <.вiльнoгo>> Kp€lЮ. Пpедстaвництвo po-
бiтникiв гyбщloся в сeлянськiй мaсi з 230 делегaтiв, якi oбиpa.
Л|4cЯ Ha Boлoснш( з'.iщax Kатepинoслaвщиtlи' Хepсoнщини тa
Пiвнiчнoi Taвpii. .Цля мerшкaнцiв ГyляЙпiльськoi вo.lioстi Ta ПoB-
стaнцiв цeнз бyлo зtlи)кeнo' i вiн складaв 1.цeлегaт вЩ2тиcяч
ryляйпiльuЬ (8 лeлeгaтiв) тa l .цeлегaт вi.ц кoxнoгo пoBстaнсьKoгo
пoлКy (65 дeлeгaтiв). Зa пapтiйним ск.падoм oлeксarцpiвський
з'.t.зд poзпoдlлявcя тaк: 42, 6% - aнapхiсти, пepeвaxнo МaxнoB-
сьlоrй кoмaндний сKпaД, I0,5% _ лiвi eсеpи, yкpaiнськi eсepи'

2з5

| Чepняк Макс - кoлиurнiй пop}кap' aнapхiст, уrасник pевo;iroшii 1905 poкy,
eмiгpaнт y CШA. З l 9 17 poкy в Укpaiнi aнapхiст y !oнбaсi, opгaнiзрaв зaгiн
пpoти нiмцiв, у сivнi 1919 poкy вибив Бoлбачaнa з Хapкoвa. B 1918 poui кepyвaв
кoнтppозвiдкoю Чеpвoнoi apмii нa l-{аpицинськoмy фpoнтi, aле нeзaбаpoм бр
усyн}"IиЙ з пoсaди як <<нeстiЙкиЙ елеМr}Iт>, з л}oтoгo l9l9poкy _ у Maшa.
Paзoм з ним .цo Мaхнa пpибули бpaти Левкo тa flaнилo ЗаДoви. Пiсля Гpoмa-
Дянськoi вiйнй Чeptrяк емiгpрaв лo Фpaнuii, a пoтiм,Цo Apгентини.
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бopoтьбисти, мaксимaлicтlа, 5% - бiлъrпoвики i менruoвики,
44'4% - бeзпapтiйнi.

Пpиxiл мaxнoвцiв дo ПpoМисЛoвих paйoнiв Kaтеpинoслaв-
щини зpyйнрaв yсi екoнoмiчнi зв'язrсl y бiлoгвapдiйсЬKoмy тI4щ/'
чaстКoBo пapшIiзyвaв poбory мiсцевoi пpolt{исЛoBoстi. ЗaвoДи
He oTpимyBaли Зaмoвлень, poбiтниКи _ IIЛaTнi. Зaк.гtики мaх-
нoвцiв не вiдпoвiдаЛи prаJIЬ}IиМ мo)UIиBoстяМ paйoнy. Ceлo
пepеЙпrлo.цo нaTypaJlЬнoгo гoсПoдapсTBa i нe вiдчyвшlo ПoTpе-
би в пpoдyкцii вaxкoi ПpoМисЛoвoстi, якa виpoблялaся y Kaте-
pинослaвi тa oлексaнДpiвськy. Tarоrй сTaн y ПpoМислoBoстi <вiль-
нoгo paйoнy> BиKopисTzUIи МенIIIоBиКи, кoщi oчoЛЮвiulи мiсцевi
пpoфспiлrоr. Пiдщимкa квалiфiкoвaних poбiтникiв денiкiнськoю
вЛa.цoЮ cПpИялa ЗB,яЗкy пpoфспiлoк poбiтникiв iз бiлoгвapдiй-
сЬKиМи пoлiтичним И T a BЛaДlнplМи стpyКTypaми, poбiтники -po -
сiяни пpaгнyли збеpeггИ <<€'ДИ]нУ нeпoдiльнy Poсiю,>, a }Ir Мaх-
tIoBсЬКе <.сaмoстiйниЦTBo>>.

flелeгaти-poбiтниtоl нa з'.t.зДi сTtuIи в oпoзицiю дo селянськoi
бiльпroстi з'iЭдy. Cпeprшy poбiтниvi вaтшсоа взaгалi хoтiли бoйкo-
т}.BaTи з'iзд i змylпенi бyпr З,ЯBplт'lcЯ лиrше пiсля piпгyvиx BиМoг
сaМoгo Мaхнa. З'явивlпись нa з'iздi, мeнrпoвицькi лiдеpи зa'{Bи-
Ли' щo poбiтниrи беpyгь у{aстЬ в йoгo рбoтi лишrе як спoстеpiгa-
Чl' з метoЮ oTpиМaTи iнфopмaфю. Пpoте це нe зaBa.цилo iм вiдIса-
нyги Пpoпoзlпlii пpo <.вiльнi P?,ЦИ)>, пpo сoцiалiзaцiro виpoбницTBa'
пpo сaМoМoбiлiзaцiю poбiтникЬ дo Пoвстaнськoi apмii.

..Пpoмoвa Мaхнa' - гoBopиTЬся y сTeнoгpaмi oлексaндpiв-
сЬКoгo з,iздy' - BKлюЧzUIa в сeбe бpщальнy лaЙку }Ia aДpесy po-
бiтникiв як пoлiтичниx шaхpaiв, свoЛoTи, пpoxвoстiв, пapaзшгiв
i тyнeядцiв, дpyзiъ flенiкiнa, iз згaдрaнrrям пpiзвищ..целeгaтiв
poбiтниvих opгaнiзaцiй. Ha питaнrrя.целегaтЬ' чи стoсyються цi
випaДи тiльlс,t oкpeмих oсiб aбo Tих' Koгo Boни ПpеДсTaBJIяюTь'
знoвy вибщнулa лaЙкa з бoкy Мaхнa, яlolЙкpvl'пв, щo всi poбiт-
ники Illкypниlol, якi ДyМaюTЬ тiльки пpo свoi IIIЛyt{Kи' щo Boни
ПpaцЮюTЬ безкoIrrтoвнo нa flенiкil{a' a з них' Мaх}IoBцiв, вимa-
гaють 12 000 кapбoвaнцiв зa prМoнT зaМKa гapмaTи' щo Boни' po-
бiтники, - П'ЯBKlА, пpисMoKтaJIИсЯ Дo бypxyaзii i не бaxaють з
нrЮ poзПpoщaTися' щo Boни ПpaцювaJlи З oхoтoю Пpи пal{yBaн-
нi loбpoвoльvoi apмii i нe дoпoмaгaють apмii мaxнoвцiв, тiльlс,t
галЬМyloтЬ poбory з'.t.здy' i чим пrвиДш-Ir Bo}lи ЗzlлипIaтЬ з..t.зд. тим
йoго poбoтa бyде пpoд}rсгивнiпroю. oскiльlоl aнi гoлoвa, нi збo.
pи не пpoTeсTyBaли ПpoTи }IeЦrнз}pгIoi лaЙкуl й oбвинрavень
Ha a.цpесy poбiтнинoi делегaцii i yдoстoulи Maxнa бypхливoi oвa-
цii, poбiтничa.целeгaцiя' пpиpoдHo' не зМoглa з:uIиIIIaтися сeprд
щaсникiв З'iЗдy,>. <.Ми звiльнуIЛИ Baс, вiд зoлoтoпoгoнникiв, -
зaЯBЛЯ]IИ мaxнoвськi пpoмoвцi, - a Tепеp втalптoвyйтeсь, як сaмi

вмiете. Ha зaвo.цaх мaете залiзo, дpiт, кaнaти, pеменi тoшo. Пpo-

.цaвaйтe це aбo мiняйте нa хлiб. Mи вaм ЗaBDкaTи нe бу.Цемo, а,'lе
й.цoпoмoги вi'ц нaс не чeкaйте. Haшa спpaвa вoюBaTи>. Heзaбa-
poм Maхнoвi .цoвелoся вибaчитися \'зaяBИти, щo йoгo лaЙкa нa
з'iздi вiднoсилaся цiлкoм.цo МеHllloвикiв, якi, зaмiсть тoгo Щoб
бупllся з дeрiкiншинoю' нaМaгaЮTься pеaнiмрaти i.цеали <.учpe_

.цiлoвки>. liiйснo Мaхнo нaЗBaB <(BиЛуПКaМи буpxуaзii,> якpaз
тiльки Мeн[IoBицькlл< лiдеpiв пpoфспiлoк.

Maхнoвськa Пpесa Tих Днiв писа.пa, щo <(poбiTtIиKи зaснyЛи
мiцним сIIoм>> i вxе не с pевoлюцiйниМ Ю'IaсoМ' щo Boни <(BTo-

MиJIися)> вiд pевoлюцii i rх цiкaвrrяTЬ лиlllе <tпкрнi iнтеpеси>. f,o
pенi, бiльпroBицЬKr 3aфpoнтoве бюpo тaкox вiдзнaчaлo 6aЙду-
xiсть poбiтникiв Цeнтpшrьнoi Укpaiни дo бopoтьби пpoти бiлих
i, нaBПaКи, _ <<prBoЛЮцiilниfr' нaсщiй сeлa'>. MaхнoBсЬКa Пprca
бiдкшaся, щo пoBсTaнстBo <(...не oTpиМаJIo тiеi пiдтpимКи' KoT-
poi вoнo впpaвi чеКaTи вiд свoш мiоькихбpaтiв>. Poбiтничa мi-
лiцiя oлексarцpiвськa вi.цмoвилaся пiдщимyвaти мaxнoвцiв, a
МенIlIoBицЬKa paДa пpoфспiлoк KaтepинoслaBa ПoсTaнoBиЛa, Щo
<<MZD(HoBЦi нe e pyrпiйнoю силolo peвoлюцii, a rхня B,Iaдa ЛиlIIe
тиМчaсoвa i з нeю нr мo)КHa спiвpoбiтниvaT74>>, aбИ <<t{е КoМпpo.
I\,reryBaTи цим пpoфспiлки>. Pадa пpoфспiлoк Ух'lЛ:tlлacЯ вiд нa-

дaнн,l poбiтниuих зaгoнiв лля oбopoни Kaтеpинoслaвa тa зipвaлa
oзбpoення poбiтникiв М.lхнoBцяMи. Усi спpoби Мaхнa дoМoBи.
TИcЯ З пpoфспiлкaМИ Ta фaбзaвкoмaми зaкil+lилися КpaхoМ y

Kaтеpинoслaвi 1a oлeксaндpiвськy. Иoгo ПpoМoBи Дo poбiтни-
кiв пpo сoцia.пiзaцiю зaBoдiв, тoбтo пepевr.ценнJl ш в yпpaвлiння

сaMиМи poбiтникaмИ, нe ДaJл4 пoмiтних pезyльтaтiв.
Poбiтн ию,r нe й цrли шIляxoM сaм oop гaн iзauii, сa м oвpяДyBaнH;l

i пaсивнo cтaBИII|4cЯ Д'о зaкликiв <<сaМиM бyлyвaти свoе вiльне
)KиTTя>>. Paлa пpoфспiлoк не взяЛa н4 себe фyнкцii pеryлювaння

сaМoвpЯJlнoгo сyспiльствa' Зaвoди зaчиH,IЛися, iьокенepи Тa aД,-
мiнiстЪaцiя }lе сTaBaJlи дo poбoти. Iнкoли poбiтники зДiйсню-
Baли зaклиKи дo сoцiалiзaцii безпoсepедHЬo, BиtIoсЯчи iз зaвo-

дiв yсe, щo Мo)<нa бyлo шe пpo.цaти нa бaзapi, виpyбyвaлися
нaвiть.цеpеBa y мiськиx скBеpaх.

oбpaнa мiськa pa.цa KaTеpинoслaBa - <Ipa'цa вiльних мiст'>
нe дtялa' в нiй тoчилися пoстiйнi свapки мfu< aнapxiсTaми' есr-
palмуI Тa МеHIIIoBиKaми. AнapхiсT'4-cИ|1ДуIКaJIiсти, кoтpi BЗЯлvIcЯ
за сTBopенHя pa.Ци мiськoi кoмyни KaтеpинoслaBa Ta aктивi-
зaцiю пpoфспiлкoвoгo )киття мiстa, ТaKoХ Hе .II.oсягЛи Beли-
ких yспixiв. Cкpiзь вiднрaлaся зaгpoзЛиBa вiлсрнiсть oiнтeлi-

гeнтсЬKих кaдpiв> - фaxiвuiв, вiдсщнiсть дoсвцy тa теopii
aнapxiстськoгo бy.Цiвництвa. AнapxicTсЬКy МoдеЛь yпpaвлiння
виpoбництвoм спpoбрши pеa.пiзyBaTи ЛиrЦr хapЧoвиKи Тa 3a-
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ЛlзниЧниКи <(BiЛЬtloгo paйoнp>, oстaннi сoцiшIiзyва,rи чaсTКy
зaлiзницi oлeксarцpiвськ_MелiтoпoЛЬ.

Biйськoвo-pевoлюцiйнa paДa _ BPP (мaxнoвсьIсай ПapЛa-
мент) нe сталa бyдiвничoю с}UIoю i лишre фopмшlьнo бyлa кepiв-
ниKoм Пiвдeннoyкpaiнськoi щyдoвoi фeдеpaцii. Pеальнa влa.цa
ЗI{axoДилaся y Мaхнa тa йoгo вiйськoвих кoмеrЦaнтiв i кoмaн-
диpiв apмii. BPP, кyди Bхo.циJIo близькo 30.roлoвiк, BикoнyBaJIa
фaкгиvнo функцiю дopa.цчo-.цeKllapaтиBнoгo opгaнy пpи Мax-
нoвi, xova Йбopoлacя зa Пpaвo бщи вищoю зaKoнoДaBчoю Bлa-
.цoю ДДя Федеpaцii тa це}rTpaJIЬним вiйcькoBиМ opгaнoМ для
пoвстaнцЬ. Ha цьoмy фyнтi y xoвтнi-листoпa.цi 1919 poкy Biй-
сЬкoBo-pеBoЛюцiйнy paдy ПIMaTyваJIи iнщиги, a спpaBa opгaнiзa-
Цii <<ц93gгo сyспiльствa,> булaвiлсyнщa нa Дpyгий гшaн. У <,Maх-
нoвii> йшrлa бopoтьбa зa poзпoдiл вЛaДи.

З мoменry yгBrpДКrн}ш Boлiнa гoЛoBoю Biйськoвo-peBollЮ-
цiйнoi paди вiн нaмaгaвся iдеoлoгivнo oчoЛиTи мaхнoвський pщ,
a нe B.цoBoЛЬHЯBcЯ ЛиIxe poJUIю BJIa.цниКa пpи <.бaтькoвi>. Boлiн,
сIIиpaючись нa пpи.fuq)киx aнapxiстiв' пpaгFryв пepeTBopиTи Мulx-
нoвський pyx y пiдсoб}ry сЕIry Koнфедеpaцii <.Haбaт>. Poзхo.lкен-
ня мb< Biйськoвo-pевoлюцiйнoю pa.цoю Ta мaхнoвсьKиМ Я.цpoм
IIa|{a|аuIИcЯ викopисTaTи бiльrшoвиIс,I з КopисTю ДJя ceбe.

Biйськoвo -pевoлюцiйнa paдa ПoчaJI a BуIМaг: aTvI Bикoнaння
свolх зaкoнiв y Пoвстaнськiй apмii тa нa всй <<вiльнiй> тepитo-
pii., яIry кol{TpoлюBaлa Пoвстaнськa apмiя, a тaКoх KoнTpoлЮ нaд
yсiмa мaхнoBсЬКиМи фiнaнсaми тa кoнTppoзвiдкoю. fuie хo.цнa з
цих Bимoг не бyлa BиKoFIaнa. Мaxнo BистaBиB з Paди Boлiнa i
Тpоянa, кoщi в гpyДнi 1919-гo бyли вишщшeнi вижaти.цo Kpи-
вoгo Pory, тодi зaхoгиeнoгo N,IirxнoBцяМи, з Метolo aгiтaцii нaсе-
лення. 3aмiсть Boлiнa гoлoBoю paди бyлo oбpaнo пoвстaнцяЛa-
щeнКa (пpaвy pyкy Мaхнa), зaмiсть Tpoянa 

- 
Hoвицькoгo.

o.цнaк незaбapoм гoЛoвa paди Лaщенкo зaxвopiв нa тиф, i в
кiнцi гpyдrrя 1919 poкy дiя:lьнiсть BPP poзвалWIacЯ, Бiльtшoви-
цькi елеменTи пpoниКzulи дo Biйськoвo-peBoлюцiйнoi paДи тa
yсiмa зaсoбaМи I{aМaгzulися лiквiдyвaти aбo poзкoлoти м.lxlloв-
ський pц.

II]е 3 хoвтrrя 1919 poкy мЕlхнoBськa paдa легшliзралa бiль-
rшoвицькi стpylffypи в M.lxнoBськoМy тилy. Koтvгyнiсти, xoчa й
КpиTиКyBаJIи Мaхнa нa oлeксaндpiвськoмy з'iз.цi, iз з,iздy нe
пirrrли, a rlpийlняли пpoпoзицiю Мaxнa пpo стBopeння едиtloгo
<oliвoгo бЛoкy>, Дoмiгrпись вKJIIoчe}IH,I свoix щьox пpe.цстaвни-
кiв Дo МaxнoвсЬКoi Biйськoвo-pевoлIоцiйнoi paди. Цi пpедстaв.
ники зailняли в pадi знaчнi пoсa"ци: C. Hoвицьlо,Iй (кеpiвник
пpoфспiлки <.ГoлКa,>, члeн пoвiтoвoгo кoмiтeтy KП(б)y), Мaк-
сиМoB тa Kpaсноlокoнoв (oстaннiй, мoxлиBo' нe бiльlпoвик,

a бopoть6йст) стшrи членaMи BиKo}IКoмy Biйськoвo-peвoлюцiй_
нoi paли.

Цiкaвo. Цo чaстинaiбiльrпoвикiв Пiвдня Укpaiни влiткy
1919 poкy нe пirrrлa'нa пiвнiv, a, oгoЛoсиBtпи сeбе <iстинними
кoмунiстaми)>' lll пiдзвiтними ЦK KП(б)Утa PKП(б), пеpейшлa

Дo Мaхнa. Taк, iз 150 кoмунiстiв мaхнoвськoгo paйонy близькo
100 oгoлocили себе <.вiльними комyнiстaмИ,>, a 2| з Hих зzlЦиrrla-
Лl4cЯ З Maxнoм i в |920 poцi (нaпpиюtaд КoМa}rдиp Бoйкo). oл_
нaк <вipнi ленiнцЬ> MaсKyBaJIи ЛeгzulЬниМ стaBЛеI{tIЯМ дo Мaxнa i
Лrгaльнoю poбoтoю y <.вiльнoмy paйoнi'> свoю пiдpивну дiяль-
нiсть сyпpoTи мaxнoвсЬKoгo p}Dry' Boни ствopювzlЛи пiдпiльнi
мiсцевi ЧK тa prBкoми, бoйoвi Зaгoни пИ poзгшивчaсToЮ нaзBoю
<.Coюз мoлo.цi пo бopoтьбi з Kol1тppеBoлюцieю'>. Члени бшьtпo-
BицЬKoГo oлeксaндpiвсЬКoгo pеBKoМy нaвiть ЗaПpoПoHyBали
Maхнoвi poзпoдiлити пoлiтlтvну тa екoнoмiчнy elaДy B <.BiЛьнo.

мy paйoнi>>, зzuIиIIIaючи йoмy лишrе влaду вiйськoвy. Пiсля тaкoi
пpoпoзицii <.бaTьКo,> poзлюTиBся, poзiгнaв pеBКoil,{ тa зaбopoнив
бiльrшoвикaN{ сTвopювaти пoдiбнi оpгaнiзaцii пiд зaгpoзoю poз*
сщiлy' oДнaк пpeсa бiльшroвикiв (гaзетa <Звездa>) зДiйснювалa
пoЪтiйнy кpI,ITикy <(МzIxFIoBсЬKиx пopядкiв,> тa pеквiзишiй. Бyлo
пiДнятo гzl,.Iaс З ПpиBoдy кoнфiскaцii мztхHoBсЬKим Iптaбoм Ka_
тrpи}IoслaвсЬKoгo лoмбapДу. Бiльtпoвики ЗaяBЛяли, ll{o BЩ цЬo-
гo пoстpaхцали мaлoзaбезпеченi BеpсTви мiсTа, котpi зaюlaли
свoi oстaннi pеui y лoмбapД. Hевдoвзi зa нaкaзoм Maxнa були пo-
веpнщi зaКлaДИ TиM, xTo .цoBo.циB' Щo зaKЛаB pеvi oз Llyxди,>.

Як вiдзнaчaли oчевиДцi пoдiй oсенi 1919 poкy, гpaб1нкiв пpи
зaxoгшeннi мiст Maхнo нe дoпyскiв. Зa гpaб1нки HaKaзoM <.бaть_
кD> BсTaнoвЛюBaвся poзстpiл нa мiсцi: <Bлaдa aнapхiстiв ви-
ЯBvIЛacЯ бiльrш yпoря.цкoвaнoю, нi;tс влaдa Дoбpoвольvoi apмii,
кoтpa пpийrшлa нaвo.цити 

,..ПopядoK'', 
пoЧaBци з гpaбyнкiв тa

пoгpoмiB>, -.зaяBJtяв свiдoк пoдiй. ФальсифiкaЦiею r Пl,7сalнИ-
нa Paкoвськoгo llpo Tе, щo <(Зa KoFIсTиTyЦieю мaxнoвськоi apмiТ

.цBa.цнi нa мiсяць Boнa Мtшa зaКoнl{е пpaBo гpaбyвaти, utЛе зви-
чaйнo мaхнoвцi цi двa днi пеpeтвoploBа,Tи нa мiсяць,>.

У мaхнoвськiй apмii .цiлoвoДствo BеЛoся нa Bисoкoмy piвнi'
Koжнa ЧacТИНa мaлa свoi блaнки, iнкoли iз зoбpaxеннJIM чеpе-
пa й кiсток, печaTKи. Усi нaкaзи пo apмii дpyкуBaЛися нa Мall]иl{-

цi й пiдписyвшIися Maxнoм aбo KимoсЬ iз виш{oгo KoMaнДyBaння.
Щoб зaпобiгти сaмoвiлЬниr\,t еKсПpoпpiаuiям tIи ПpИсBoсH_

ню мaйнa ПoBсTaнцями' y ЛисToПaДi 1919 poКy Ko}l(ен ПoBсTa-
нrцЬ oTpиМaв нoвий.цoKyмент - <.3anиснy кнюкKy pевoлюЦio-
неpa-Пapти3aнa yсiх вiйськ бaтькa Мaxнa'>. Boнa зaсвi.цtlyBzula
мaйнoвий сTaн ПoBсTaнця, сЛ}DKилa для oблiкy Ta KoнTpoЛю
Йoгo peней' гporшей, збpoТ' пpo uro бyли ЗaПИсИ y вiлповi.Цних
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гpaфax <(кЕIи)KKи>. Maхнoвсьюай rптaб, TaKиМ чинoM' мiг ви-
ЯBИT|7 мapoдepiв, це бyлa свoсpi.Цнa <.Цеюlapaцiя пpибщкiв>.
Koхeн МaхнoBецЬ ПoBиHeH бр зaвщци мaти пpц сoбi nЗiписнy
KHи)KKy)> i пpeд'явrrяти Пpи oдep]кaннi плaтнi, збpoi, oбмyгtди-

lIIеtIня .Цo слyхби в apмii, пеpебyвaння нa лiкyвaннi тa в
KopoTKoсTpoKoвих вiдпyсткax, гpotшoвi зaoхoчeнrя тoщo. Iснy-
ваJIa y мaxновцiв iнстpyкцiя шrтaбy <.Пpo пoведiнкy пpи зaйнят-
тi мiст,>, .цe вКaзyBаJIoся' щo мaхнoвськi KoМa}I.циpи <(B )(oднoмy
paзi не e пoлiтичнoю Bлa.цoю нaд FIaселеtl}UIМ>>. (q1,4grшaнтaй

нЮвaB пoстaчaн}Ul apмii uepез свoi зaкyпiвeльнi кoмiсii rпляхoм
зaкyпiвлi пpoлyкгiв y сrffIн зa poзцiнкaМи, BсTaнoBJIеHими сa-
МиМи сеЛяFIaМи, щo зaсiдaли y МaхHoBсЬКiй puдi. Пpaктикyвaв-
ся oбмiн тpoфейних пpoмтoвapiв нa селянськi пpoдyкти. I{я
poбoтa зДiЙснювшlaся вiД,Дiлoм ПoстaчaнI{я тa oKpy,GиМи iнтен-
.цaHTсЬKиМи yпpaвлiнrrями. o.цнaк сиcтeМa вiльних зaгoтiвель
мoгЛа ПorднyBaTися з pеквiзицiями y нaйбiльrп зaмoхHих сe-
лян, пoмiщикiв, нiмцiв-кoлoнiстiв' a TaKoх пoеднралaся iз
ДoбpoвiльниМи пo)кеpTB aNIИ сeЛЯIl' кoтpi пiдщимyваJIи Мaхнa.
Зa пoстiй тa хapчyBaння BлaсниKoвi бyдинкy, лЬ пеpeбрали
п-oвстaнцi, BиIUIaчyBaJIaся КoмПeнсaцiя гpoшr ИMa ЧИ ToвapoМ.
Heстaнy МeдикaМeнTiв пoпoвнloвали зaкyпiвлею ж y мiстaц щo
бyли зaxoплeнi бiлими чи чеpBoI{ими, vЪpез спецiальних йaх.
HoBсьKих aгентiв y пiдпi.lиi. Teгuri pevi pеквiзралися нa Bopoхиx
сIga.цaх (нaпpиклraд 25 000 кoмгulекгiв aнглiйськoгo oбмyrци-
pyвaння), зaKyпoByв:UI|пcЯ Ha бaзapaх, знiмалися з ПoЛol{rнoгo
вopoгa. IнoДi мaхнoвський штaб poбив нaвiть ПЛaTне зaMoB-
лeння нa пoЦ]иB TеIIЛoгo oц.яfУ ДJIЯ apмii. BiйсьKoвo-pевoлЮ-
цiйнoю paдoю бyлo виpoблeнo тaKoх< спецiальний paцioн пoв-
cTarrLIЯ,, l(yди BхoДилo l50 г бiлкiв, 1l0 г xиpiв, 510 г вyглeвoдiв
нa ДeI{Ь.

Знaчним не.цoлiкoм Пoвстaнськoi apмii Ta МaхнoBсЬкoi <деp-
xaBи)> бyлa нeспpoмoжнiсть opгaнiзрaти виpoбництвo нaбoiв y
Гушй-Пoлi, oлексarцpiвськy' Kaтеpинoслaвi, бo .II/чJI цЬoгo не
BисTaчaлo нi спeцiшlьнoi стaлi, нi хiмiчних кoмпoнентiB' TaK Щo
нaбoi y Пoвстaнськiй apмii викopистoвyBаJIися Лиtrle тpoфeйнi'

Мiсьlс,tми спpaвaMи мшlи зaймaтися oбpaнi нa мiсцях paДИTa
ценTpirЛЬ[Ia МaхнoBсЬKa Biйськoвo-pевoлюцiйнa pадa. oднaк ле-
якi кoмerцarrпa мiст iгнopршlи нaкaз i BTpу{аJIися y мiсцeвi спpa.
ви' кoнфлiкгyючи з мiсцевиМи pадaМи. Мaxнoвськi KoМеtЦaнTи:
Kaтеpинoслaпa - .[opoшr, oлексaндpiвсЬКa - Pибшtкo, пoтiм
Kaртникoв, Беp.Цянськa - ХмapсьIоtй, Mелiтoпoля - Carцo-
миpсьrий - чaсTo-ryсTo кoнфлiкграли з мiсцевими paцaМи.

Maxнoвськa iнстpyкцiя пiдкpеслювaлa' щo вiйськoвi Maють
.цoпoМaгaTи в opгaнiзaцii paд, <!цaTи ПolцтoBx в opгaнiзaцii екo-
номiчнoi poбoти>, з.цiйснювaти ЗB'язoК apмii з нaсeлeнняМ.
Meтoю Мaxнa бyлo пiдrштoBхнyги сyспiльствo дo твopнoстi бeз-
Bлaд.ця Ta зaxисTy <.вiльнoгo ЛaДy)>. Biн вiдмoвrrявся нaв'язyвaти
свoi нaкaзи, ЗaЯBIIЯюЧИ, щo <.вi.цпaсTи пoвинeн нaвiть нaTяК
Пpo нaсиJIьницЬKе нaсaдхенн'l кoмyнiзмy згopи>. o.цнaк тaкa
позицiя мaxнoвцiв TЯг.Лa зa сoбoю бeзДiяльнiсть, стихiю, щo
пiдpивалo lхнiй тил.

Maхнoвськa paдa ЗBepнуЛacЯ Дo нaсeлeн}ш Kaтepинoслaвa iз
зaKпиKoМ стBopЮBaти вiльнi opгaни сaМoвpядyBaнн'l - вiльний
pадянський Лa.ц' сисTeМy дoмoвих KoMytI' бачaчи yДoмoвих Ko-
мiтeтaх пepвиннi oсеpе.цКи мiськoгo сaМoBpяДyBaння. Зpaзкoм
.цля мaхнoвцiв слr;кив дoсBiД Пapизькoi КoМytlи 1871 poкy. У paзi
сTBopення дiйoвoi cистеМи сaмoBpядyвaння мiст i сiл Maхнo зa-
яBJUIB' щo вiн бyде лиtпе oxoporulTи paйoн вiд вopoгiв i нe втpy-
ЧTfvIсЯ в xoДнi мiсцевi сПpaBи.

Але мafoке Bсe BпиpilлocЯ У KaДpИ - не бyло екoнoмiстiв,
фiнaнсистiв, irшtенеpiв' ПoсTaчzL'IЬниKiB, взaгa.пi людrй з ви-
щoю oсвiтoю, вiДцaних Мaxнoвськoмy pщoвi. Ti декiлькa сo.
тень aнapxiстiв-теopeтикiв тa пpoпaгaн.ц,истiв, щo зaсiли y мax-
}IoBсьКиx сTpyКTypaх' пepeBzDrGlo бyли iдeалiстaми-ryмaнiтaplями,
<(пpaцiBниKaми poзМoBнoгo xaнpy>' a He пpaKTикaми-бy.пiвни-
кaми. Boни мoгЛи пoвести зa сoбoю мaси свoiми poзМoBaМи'
aлe нe бiльrшe.

IПтaб Maxнa зBеp}Iyвся iз зaюlикoм <.{o всiх чeсних сoцia-
лiстiв тa iнцrих oсiб>' пpoxaЮчи.цoпoМoГTи y нaJlalo.цxeнHr гoс-
Пo.цapсьKoгo хитTя в мaxнoвськi1i <<[еp)кaBi>. Пoдiбнi зaкJIиKи
були tr нa a.цpeсy пpoфспiлкoвих лiдеpiв. oкpемий зaк.пик бyв
дo yкpaiнськoi iнтелiгенцii, щoб Ta дoпoМoгЛa пoбу.Цyвaти в
Укpaiнi нoвe вiльнe сyспiльствo. oднaк вся iнтeлiгенцiя бaчилa
в Мaхнoвi лиЦIr дrстpyKгивну cwry, щo pyйнyBаJIa Звиt{Hy стpyK-
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Typy }тIiTapнoi Деp)<aBи. oдиrry пiдтpимкy Maхнoвi нщaли бo-
poтьбисти, yкpaiнськi лiвi eсepи-aктивiсти, poсiйськi лiвi есеpи.
Aле сеpед ниx y <вiльнoмy paйoнi,, бyлb тiльки 15.20 спецiалiс-
тiв. Боpoтьбистськi кaДPи ДoпoМaгzulи МaхHoBцяМ наЛaгoДИTи
BI,IДaнrIя гaзеTи <.ШЛях.цo вoлi" тa opгaнiзрaти yкpaiнсЬЦiс9к.
uiю в кyльтпpoсвiтвi/r,цiлi мaхновськоi apмii.

B листoпаДi 1919 poкy чJTени N4axJtoBсЬKoгo штaбу вели yспiпr_
нi пepегoвopи з лiдеpaми бopoтьбистiв - МеДвe.цевимl тa Гpуд-
}|ицЬKиМ' чЛенaМи BсещpaiнсьKoгo pеBKoJ\,ty бopoтьбистЬ; Лiсo.
BиКoM i Maтяпrем - КoМaнДиpaМи пoBсTaFIоьlол< бopoтьбистсьюо<
зaroнiв. Бyлo уrстадeнo Boсннo.Пoлiтичний сoюз мiх МaхнoBця-
ми тa бopотьбистaми KaтеpинoслaBЩиI{и Ta Пo,тгaвщинll' зa яКиМ
бopoтьбисти BизI{aB.uIи пoлiтичний }IaпpяМoк МaхнoвсЬKoгo pyхy
i бopотьбистськi зaгoни пiдпopялкoвУBull4cЯ N{axl{oвсЬКoN,ty Ko-
МaнДyBal{нЮ. Бyлo виpoбленo спiльнy pезoлюцilo пpo oб'еднaнrrя
всiх повстaнцiв Укpaiни в нrЗaJIе)Gry Укpaiнськy paцянсЬКy ap-
пtiю, кощa стыlaб гapaнToм сaмoстйнoi Ущaши, yбеpеглa б Укpa-
tну вщ зaзiхaнь бiльпroвикЬ-ценща,riстiв' Maхнo визнaвaвся бo-
pотьбистами пoвстaнськйM KoМaнДиpoM яK нa лЬoплy, тaк i нa
ПpaBoмy беpезi {нiпpa, i всi пoвстaнськi.Зaгoни МаJIи BиКoнyвaти
Йoгo опеpaтивнi нaкaзи. oстaточне зaкpiгшeння цЬoгo сoЮзy' a
гoлoвне' пoлi.ли.tнoi еднoстi мa,rо вiдбщися в гpyД}Ii 1919-го, нa
з'iздi тpyдящшк Пiв.цня Укpaiни, але iз-зa змiни вiйськoвoi oбстa-
нoBкIt цей з'iз.ц тaк i нe вiдбyвся.

B 19l9 poцi в кyльтпpoсвiтBi'цдiлi Пoвстaнськoi apмii Зaпpaв-
ляли aнapхiсTи з <(нaбaTy,> нa чoлi з Boлiним тa ГpyПa aнapxiстiв
з Iвaновo-BoзнесeнсЬKa нa чолi з Aprшинoвим. Мaxнoвський
кyльтпpoсвiтвiддiл пpи штaбi apмii мaв кiлькa пiдвiддiлiв: yснoi
IrpoПaгaнДИ (opгaнiзaцiя мiтингiв, збopiв), .це пpaцюBaJIи вiдoмi
aгiтaтоpи-aнapхiсти Бapмalп, Уpaлoв2, Мoгилa, Гфенкo тa iншri;
теaтpальний вiдлiл, дe бУли дyхoвi opKrстpи' xopи' ДpaМг}pтКи
(кеpiвник._ apTисT Mикитa Koнoгшя); шкiльний пiлвi.Ц'цiл, яким
KеpyBaлa Гaлинa Kyзьменкo. У цьoмy Biд.цiЛi Галинa aKTиBt{o
ПpoпaryBaJla poЗBиToK yкpaiнськoi' нaцioна,тьнoi rшкoли.

Haйбurьrш Bil{оIиBиМ .цля oвiльнoгo paйoнy,> бyв пiлвiлпi.r
Пpеси' KoTpиM Кеpyвaв Петpo AptпЙнoв. Cюцaд пiдвiддiлy -

|5_I7 aнapхiстiв i пеpесрнa дpyKapHJI.<(aмepиKaнКD>' КoTpa пo-
стiйнo пpaцюBuula, дpyКyючи листiвки Ta гztзети. Пpи зaхoгшlеннi
мiст y зaйнятих пoBстaнцями стaцioнapниx .цpyKapнях пiдвiддiл
.цpyKyBaB <(явoчниМ пop8цKoм> великi тиpaжi гaзет. У МaхнoB-
цiв дpyкyвaлися гaЗeти: <.Haбaт'>, oПyгь к сBoбoдe> (oфiцiйнa
МaxIIoBсьKa гaзeтa Пoвстaнськoi apмii), <.TIIлпx дo вoлi'> (yкpa-
iнський aнaJloг <.Пщи к свoбo.цe>), <.ПoвстaнецЬ)> - yсi вoни
бyли щoДeнниМи. BуlхoДуlлlц iнoдi й мiсцeвi мaxнoвськi гaзеTи
(1-5 нoмеpiв): <Екaтepи}loсЛaBский нaбaт'>, <.Boльньlй Беp-
дя}IсK>, <.BoльньIй MeлитoпoлЬ'>, <.BoЛЬнЬIй,drексarцpoBсК>>,
<.Boльньlй HиKoпoлЬ'>, <.Boльнoe opеxoвo,>, <<Гyляйпoльский
Haбaт'>, <.Boльнoе Гyrrяй-Пoле>. 3aв.ц,яки свoбoдi cЛoвa B Мaх-
нoвсЬKoМy paйoнi Дpy'qrBаJIисЯ |aзeT'I piзниx <.лiвиx,> пoлiтич-
них пapтiй: <.Бopoтьбa,> (opгaн пapтii бopoтьбиотiв), <.Hapодo-
Bлaстие> (opгaн псP - eоеpи), <.3нaмя бopьбьI> тa <.CвoбoДньtй
KpeсTЬяниtl и paбovий> (opгaни пapтii лiвиx eсеpiв).

Bеликi KoIlITи Maхнo витpaчaв FIa пpoпaгaнДy тa Bидaння
листiвoк, нeлrгЕUlьllих гaзeт в тwry бlлw<' Maхнoвцi oблa.цншIи
пiдпiльнi дpyкapнi y Cевaстoпoлi, Ciмфepoпoлi, Хapкoвi, Boв-
чaн9ЬКy; Kpeмeнчyцi, €лисaвeтгpaдi, Миpгopoдi, Пoлтaвi' Kи-
eвi, Хepсoнi, oдесi, Mикoлaeвi, Чepнiгoвi'

ПЬленнoyrкparнськa Tpyдoвa федepaцiя пpoтягoм щьoх мiся-
цЬ швepдIшlacЯ ъn Пiвднi Укpaiни. Pяд велиlсп< IlpoтиислoвIo(
цeкгpiв Ущpaiни, нaсaМпеpeд Kaтеpинoолaв тa oлeксarцpЬськ,
сoтнi сiл, мiльйorпl мerшкaнцiв степoвoi Укpaiни )ю4лvI зa зaкoнa-
Ми нoвoгo бeзшla.цнoгo сyспiльствa пiц кrpiвниLtTBoМ <.бaTьKa,>,
яоrй мaв чoтиpи клaси oсвiти, зa вiдсyпroстi бyдь-якoгo адмiнiст-
paтиfiнoгo aпapaTy ia пoзaекoнoмiчнoгo пpиMyсy. Мaхнo пoкilзЕlB'
щo мoxе oбiЙгися бeз гpollroвoi систeми, без вiйськoвoi пpo.
мислoвoстi, бeз пoлiцii, бeз пpoдpoзКлaДIОI Ta кapаJIЬHID( зaгoнiв.
Пpaгнеrпrя сгвopшп,r свoе вi.lъне сyспiльствo бyлo пpшaмaнне ylФa-
.lIщям 

пЬДеннlж стrпiв, i це.цoвелa iстopiя МaхIIoBсьKoгo Ta гpи-
гop'еBсЬкoгo ПoBстaнЬ, сoт€ltь iнrших сe,UIЕIсЬKIД( пoвстaнь, кoщi
бyли спpямoвaнi пpoти мoскoBсЬкI,D( <<пpизнaнeнцЬ'>.

Maхнoвськy ПiвдeннoylФaiнськy TpyДoBy федepaцiю тpебa
poзгляДaти як opигiншlьнy фopмy yкpaiнськoi деpxaвнoстi -
мiлiтapнo-безBлa"цIrицьKy дeмoкpaтiю' Кoц)a зa свoiм .цyxoМ тa
тpaдицieю нaгaдyBaJla те сyспiльсTBo' яKе стBopиЛoся Tyг зa
400 poкiв .цo Мaxнa, _ Зaпopiзьке вiйськo. У 1920 poцi гeнepa,r
apмii УHP Миxaйлo oмелянoвич-Пaвлeнкo IIИcaB: <Укpaiнськe
сeлo opгaнiзyeTься' сaмe свoiм poзyN{oм poзIToчинa€ сПpaвxнr
гpoMaдсЬКe бyДiвниr{гвo...>

Мaхновськa фелepauiя пepедбauалa яIоaйlпиpпrу y"uчl 
ч1-

сeлeнн,l y виprПIeн}fl oснoвних пиTaнЬ' B yпpaвЛlннr сyспUIЬсT-

I Mеdвedсв e Л (Юpкo) -.у 1917 poцi лiвий у,r<paiнський сoЦiал-.цемoкpaт
сTaв сoloз}lикoм бйьшroвикiв i обpaний гoлoвoю пpезилii цBK УсPP. Фaктичнo
пеptпий кеpiвник УCPP з 17.|2.|9|7 пo -1903.1918poKy, Дo вёсни 1919pокy.
Член KП(б)У' пoтiм пepOхoдить дo бopoтьбистiв.

1 Баpмаш B. - aнapхiст з 1903 poку, г{aсниK peвoлloцii 1905-1907 poкiв,
катop)Iс]ик' щaсник XoвтнеBогo пеpeвopoту l9l7 poкy. Член Мoскoвськoi pали,
iнiцiaтop Moскoвськoi федеpaцii aнapхiстiв Tвopець aнa1iхiзмy-унiвеpсалiзмy.
Уpалов C. _ Мaтpoс, aнapxiстський пyблiuист, л!деp беpдянських aнapxiстiв.
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BoМ, iнiцiaтИBУ Ta сaМoopгaнiзaцiю тpyдящих' eКol{oМiкy, Щo
ф}нкцioнyе нa oснoвi вiльних дoговipнlлк Зaсa.ц Ta TpyДoвoi влaс-
нoстi. oДнaK усr це пеpeдбavaлo нaявнiсть нoвoi людини, з нo-
вoю свiдoмiсTlo, Миp i стaбiльнiсть. tr сaме цьoгo y Мaхнa не бyлo
i нe мoглo бщи. Иoгo дii з мeтoю сTBopеHHя <.iдеaльнoгo сyс-
пiЛЬсTвa'> poзбивалися oб мyp вopoxoстi, неpoзр,tiння, poзчapy-
Baнн,I. Bоpoги з yсiх бoкiв нaМaгuulися ЗtIиЩиTи МaхнoBсЬKy <<Деp-
хaBy>' a лicля Тi зниЩенrrя ЗнищиTи й сaмy пaМ'яTь пpo неi.

Глава 22
. <ЗAMиPЕI{IIя> BIJIЬIIOгO сTЕIIУ

(ciuень 1920)

У гpyднi 1919 poкy Чepвoнa apмlя вибилa бiлoгвapдiйцiв з
Чеpнiгiвськoi' Kиiвськoi, Пoлтaвськoi' Хapкiвськoi ryбеpнiй. Пiд
yдapaми чеpBoних' чи\ сили в бaгaтo paзiв пepeвaха.lIи Денiкiн-
ськi, та пpи пoстiйнiй зaгpoзi з бoкy чисЛенних пoBстaнських
зaгoнiв бiлi пoспiхoМ зZUIиIIIIIJIи 1кpaiнськi Trpени. 14-тa Paдян-
ськa apмiя вiдpiзалa лiвофлaнгoвy гpyry Шшшiнгa вiд гoлoвниx
сил бiлoгвapДiйцiв, poзтaпIoBaHI/D( нa !онy, ЗaйняBПIи Пpи цьo-
MУ 5_7 сiчня 1920 poкy МaplyпoЛь Ta Беp,ц'яноьк.

Пepeслiдyюuи 6iлих, чaсTи}Iи Чеpвoнoi apмii стикалися з
ЛoBсTaнсЬКИМи ЗaгoнaМИ Ta пiДкoнтpoльними iм ..BiЛЬниMи
paйoнaМи)>. I{е викликалo зal{епoКorння бiльlшoвицьKoгo к,еpiв-
ницTBa. <.Poзмoви пapтизaнiв, ЧepBo}IoapМiйцiв тa сeлян Kpy-
TяTЬся нaBKoЛo iмeнi Maхнa... HeбезпеKa BеЛикa (...) oсoбли-
вo яКЩo МaTи нa yBaЗl нaIIIе lllBи.цкe Пpoсyllен}ш>' <<скинyBIIIи

flенiкiнa B ПapTиЗaнсЬKe.Мoре' Ми ЗМylllенi йти ним i легкo
МoжеМo Зa)LIЦнyIися>.

Безвлa.ц,Дя чи pa.Щшr poзпopoшIeншI BJIaди й звepхнiсть влa-
.ци мiсЦевoi, a нe цeнTpzlllЬI{oi, oтaмaнщинa, pyiнa й хaoс зaпa-
нyBiUIи тiеi зими в Укpaiнi. Чaстини Чepвoнoi apмii,,пpойtпoв-
шrи зa кiлькa T}DКнiB пoЛoBиtly Укpaiни y свoiй гoнитвi зa6iлими,
ЗaJтИLlIИlI:r4 влaснi тили без oхopoни. Taм пaнршlи oTaМaни тa
BopoХе нaлaштoBaнi Дo бiльrшoвицькoi ДиIflaTypи <вiльнi P4.Ци>.
Miсцeвi бiльшroвицькi aгeнти НaДс:игiluIИ,свo€Мy кepiвництвy
пaнiчнi TеЛеГpaMи з Укpaiни: <....бeзкapнiстЬ пapтиЗaнсTBa пpи
.{енiкiнi, a тeПep Пpи IIaс _ yсе це стBopюe aтмoсфеpy пoBtloгo
iгнopрaння бyдь-якoi влaДи i .цaс Mo){О.IиBiсть селянсTBy з нa-
плювальнoi ToчKи зopy.циBитися нa oKpиКи Ta пoгpoзи нoвиx
opгaнiв PaДянськoi BIIaДvI' a тaKox.цar peurлЬну впевненiсть встa-
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}IoBиTи пpи бaxaннi якy зaвгoднo вЛaду>' <(BЛa,ци нe вi,цчyвaеть-
ся. Бopoтьбиcти i МrHII]oвиKи пi-цнiмaють гoЛoBy (...) Paкoв-
сьюlй нaМaгarтЬся cПеpTися нa vyxi бaгнети i пaнувaти нaД
сеJIяIlсЬKoю УкpaТнoю>. <.B fioнбaсi
poфivне (...) в pевКoМaх не,цoсвiдчeнi, недoстoйнi лю.ци, чaстo
злoчинний елеМенT)) (звe.цення HKBс).

..Пpo oЦ,тaцiю Укpaiни пiвнiччю KD(yгЬ нaвiть нa пapтiй-
них кoнфepенцiяx, a нa безпapтiйниx вiдкpиTo KpиTиКytoть бiль-
rшoвикiв i висувaють гaслo <<Pa.ци без кoм1тriстiв,>' <<opгaнiзyвa-
ти Pa.цянсьКy BЛa.цy в oлексarЦpiвськoмy пoвiтi HеМo)Ю'IиBo'
Цiлий pяд сiл не бaxaе opгaнiзовyвaTи pеBKoМи' poз'яснrння Ta
пoГpoЗи .цapемнi <...> сеЛяни нr хoчyгь збиpaтиcя нa схo.ци
i лpиtlмaти якe. небy.Ць yпpaвлiнъtя>.

Пoвстaнськi oтaМaни' якi в бiльпroстi свoiй BиcTyTItt,'Iи зa
paДяHсЬKy BЛZ\llУ, aJIе ПpoTи кoмунiстiв, KoHТpoЛЮBаJ]и цi сiль-
ськi paйoни. oтaмaни вiдкlщшlи <<Bo€HHИй кoмyнiзм'>, BиMaгa-
ли сaмoстiйнoi Pa.ц.янськoi Укpaiни Ta сTBopеHн'I aвтoнoмЁoi
Укpaiнськoi paдянськoi apмii нa oснoвi yкpaiнських ПoBсTaн.
ських фopмyвaнЬ.

Лит aння Пpo сTBoprнн'I незaле)Кt{oi УкpaiнсЬкoi paдянськoi
apмii як гapaнTa неЗaлeжнoстi Pадянськoi Укpaiни сT.tJ]o oдниМ
з oсPloB}Iиx }ra ПoчaTКy 1920 poкy.

Tporрrсtй тa бiльuroвиrрке кepiвниЦгBo зaяBJIяJIи пpo }rеПpи-
гryстимiсть сТBopенrrя Укparнськoi paДянськoi apмii з ПoBсTaHсЬI(их
чaсTин. Хova y xoвтrri 1919 poкy, KoЛи ctaFloBlДце Чepвorrих ще бyлo
нeПlBниМ' бiльптoвицьке кеpЬницгвo' зaгpaючи З ПoBcTaнцяМи,
пpШrycKaЛo мolсливigгь ствopенrrя тaкoi apмii. B сiчнi 1920-гo бiль-
пroвшIьptй Цeнтpаltьний рвкoм в Ущaшri (Петpовсьrоrй, Зaтoн-
сЬlсtй, Мaнфьсьlоай) вилав зBepнrHнJt, зйнo З ЯKI4М нaвiть спpo-
бa пoлiпrчн|D{ ъуIII <<сПеpTися нa ПoвсTaнськi зaгoни як тaкi aбo
пoKIIaсTи ПoчaToK фopшryвaнrпо з нtл< oсoбливoi apмii tтoвиннi тaв-
pyвaTис'я як вiйськoвa зpa.цФ>, зa щo нiшrxaB poзсщiл <<нlзzЦIе)Kнo
вiд пoпеpеДнiх зaсщ.>. <.Bеличeзнolo пoлiтlтчнoю oмaнoю> }tzшвulB
peBKoм cTBopеHlIя yщaiнськoi apмii без лircщaцii <(ПapTи3aнсTBа2>
тa бeз <.кapшtьнoi poботи,>, <.opгaнiзaцii,>.

Bсi пapтизaнськi зaгoни 
' 

ЗafI]IaFIaNrИ бiльtпoвикiв, мали бщи
poзфopмoвarri, a тi, хтo oпиpaTиМeTься' - зниЩенi. <Лiквiдaцiя
ПapTизaFIсTBa _ rIИTalяHЯ хиTTя i смеpтi для Укpaiни)>' - зa'IB-
ляли бiльlшoBиКи. Знaчнolо пoлiтичнoю сиЛoю ЗaЛИll]aЛИcЯ
бopoтьбисти' B чиeМy poзпopяДKеннi бyли вeликi повстaнськi
З'eднaння. Boни вимaгaли ствopення нeзzulеxнoi Укpaiнськoi
Чepвoнoi apМii, нaгoЛolЦyЮчи' щo бopoтьбистсьrий pеBKoМ Мar
нa цeй paхyнoK.цoМoBЛенoстi з I{BK УCPP, кoтpi дiйснo були
дoсягнщi в хoДi звiльнення Укpaiни вiд денiкiнцiв.
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Cтвopення Укpaiнськoi pa.цянськoi apмii вимaгшa бiльпriсть
вaтaxкiв ПoBсTaнсЬКoгo pyxу: Мaхнo, Шyбa, Хpистoвий, Ka-
цЮpa, Tyз, Фeсeнкo' Poмaнкo. oтaмaн Boлoх, якoгo бopoтьби-
с.TIlвисyBaJIи нa ПoсaДy КoMaндapМa' зa Згo.цoю Tpoцькoгo, вxе
зaTBеp.ЩKyBaвся кеpiвниКoМ pa.цяHсЬкиx ПoBсTaнцiв Пpaвoбe-
petкнoi Укpaiни. Iloб збеpeгти свoi зaгoни вiд poзгpoмy, зa
Укpaiн ськy pаДяtIсЬIry аpмiю BИсryПИлИ нaвiть oтaМa}Iи-сaмo-
стiЙникll, TиМчaсoBo вiДiйшoвlпи вiд Пeтлюpи: Гyляй- Гулeьl-
кo' Ю. Tютюнник' Мелaшкo, Пeтpeнкo, Глa.цченкo.

oднaк дoЛю oTaмaнiв бyлo виpirпeнo y Мoсквi ще в гpyднi
1919 poкy. Bсi вoни були пpиpечeнi. Чaстинa бopoтьбисTсЬKиx
пapтiйних лiдеpiв, Щoб ЗaЛиПIиT|4cЯ Ha свoix мiсrlях y pевкoмi
тa здoбщи вЛaДy в Paдянськiй Укpaiнi, вiдстyпипaся вiд iдеi
Укpaiнськoi apмii тa з бaЙцyхiстю спoгляДzrлa poзгpoМ ПoBсTaн-
сЬКих ЗaгoнlB.

7,pудn" 1919 poкy з тpибyни VII з'iздy paд TpoцЬкий зa-
яBив' щo <.пiсля звiльнення Укpaiни мaxнoвцi сТa}Iyгь сN{еpтoлЬ-
нoю нeбeзпrKoю дJIя poбiтниvo-сeлянськоi .цеpХaBи>. Maxнoв-
ський pщ вiн HaзBaB <(нaцiottаЛьHим yкpaiнсьKим чиpяKoM)>'
який мaв бyrи <виpiзaниЙpaз i нaзaвЖци,>.

Укpaiнське cелянсTвo Tpoцький ввa)KaB <(лю.цсЬKиМ мaтеpi-
:UIoМ>>' кoщий BalЮ(o BтpиМaTи пiд свoею BJIaдoю. Пеpед свoi-
ми aгiтaтopaNI|4, ЯKуIх вiн вiдпpaвив y гpyднi 1919-гo лo Укpai-
ни, Tpoцький пoстaвив pяд зaвДaнЬ, кoтpi бyли сфopмyльoвaнi
y сyмнoзвiснiй <Iнстpylсдii>.

Це бр спpaвдi пiдсцrпний, eзyiтсьlоrй гиaн бopoтьби пpoTи
yкpaiнськoгo нapo.щy. <.фш дoсягнeння нa]vlи мети yсi зaсoби oД-
}IaКoBo дoбpЬ>' - МoBиJIoся в <.Iнсщyrсдiii>. TpoцьlоIй пpoпoнрaв
BиKopисTaTи <.oсoбливoстi хapaкгepy yкpaiнцiв - дoвipливiсть,
пoсЦrпливiстЬ' вiдсщнiсть е.цнoстЬ з Мrтoю.жньoгo нoBoгo пoнe-
Boленн'I. Biн зaкликaв обдypювaти yкpatноьlсо< сeлян i Kaзaти iм,
<<Ujo B Poсii кoшryни неМaе, i нa пеprших пoptlх }lе нaв,язyвaти
KoMytIи нa Уцpaiнi>. ПpoпaгarЦисти-aгiтaтopи пoвlдtнi бyли сгвep.
.щКyBaTи' щo Пeтлюpa yю'IaB сoюз iз pа.IIЯнсЬКoю Brla.цoю, a мil(-
нoвцi-пoвстaнцi е <бypхсyr, цpкyлi й дeнiкiнцi>. Bсi випaдrоl гpa-
бyнкiв з бoкy чepвoнoapMiйцiв пpoпol{yваJloся звалюBaTи нa
пoвстaнцiв. Щoдo BиBеЗен}UI з Укparни xлiбa бiльпroвицькi aгiтa-
Topи МzUIи TBepДиTи' щo шiб BeзyгЬ не в Poсiro, a вi.ц.цaють йoгo
нaйбiцнilпим yкpaiнсьIс,tм ceЛЯнav| тa poбiтникaм в Укpai.нi.

Ha пovaткy гPУдrrя 1919.poкy B дeяKих paдяHсЬких гaзeTax
З,ЯBИЛvIcЯ зaмiтки пpo yспiх мaхнoвцiв, тaм нaвiть бpеxливo
сTBrpД)q/Biuloся' щo Мaхнo зaхoПиB Poстoв i Kpим. 7'pудn"
1919 poкy Cеpгo opдxoнiкiдзe ПoстаBиB BиMory пpипиtlити B
пpесi пoпyляpизaЦiю <.бaTЬKa,>, кoтpa збiльПIyBuUIa симпaтiro .цo
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нЬoгo B сеpе.цoвищi чеpвoнoapМiЙuiв. Tpouький зaкликaв убез-
пeЧиТи Чеpвoну apмiю вlд зapaxенHя ПapTизaншинoю, цiсю
<(сMepTеЛьнoю нeбезпекoЮ .IIJ'Iя .цrpxaBи>, F{е ДOПyсTиTи <(poЗ-
KЛa.ценн'I)> бiйцiв. Biн нaкaзaв He .цaBaTи сoЛдaTaN{-уKpaiнцям
мoжливoстi вiдвiдУвaти piлнi сeлa i тимчaсoво не зД'iЙснювaти
мoбiлiзaцiю дo ЧepвoноТ apмii в Укpaiнi.

Чеpeз кiль,кa.цнiB y новй секpетнiй диpективi гlpo зaxо.ци бtl-
poтT;би пpoТи ПapTиЗilнI]д,I}Iи Tpoцький наKaЗyBaв кoмaндиpaм Чеp-
вoнoi apмii пpи зyсщivaх з пoBсTaнсЬKиМи Зaгoнaми lх poззбpоtо-

. Baти тa poзфopмoвyвaТи' a KoМaндиpiв-пoвстaнцЬ вiццaвaти пiд
сyд pевщибyнalry (тoбтo poзсщiлювaтИ, як i всiх з цим не згoД,-
шп). <Poззбpo€}IЕUI' слiдствo Ta poЗПpaBa МaюTь зДiйснювaтися
в нaЙкopотшrий теpмiн, пo Мo)сIlивoстi нr бiльшre 24 тoДин,>.

, З метoю }никнення B лaBaх Чеpвoнoi apмii пapтизaнщиtlи Ta
зaкoлoтiв Tpoцький нaKaЗaв пpиilмaти.цo Чеpвoнoi apмii лoбpo-
вoльцiв лиIIIе ,цo Tилoвиx ЧacTИH, a <(yKpaiнськltй eлeмент>> нr

a дoпyскaти дtl фpoнтових чaсTин. Ha йoгo ДyМКy, бy,Дь-який пap-
тизaнський зaгiн лишrе с <.матepiaлoM ДЦЯ ПеpеpoбKи'>, KoTpa Пpo-
BoДklЛacЯ [UlяхoМ <(BилyчeнFUl,> - poзсщi,тy <.небa;сaних eЛеМен-
тiв,>. За бy.Ць-яке }IеB.цoBoЛенtI,I Ta <(сМyTyD наJlexaлa IreщaДнa
Kapa з poзсщiлoм заpщникiв тa BиКopисTaнн'lМ oсoбливих (кa-
paльниx) зaгoнiв. Haвiть нaйнaДiйнirпi uеpвoнi пapтизaнськi зa-
гoни pозфopМoвyBaJlися.

B ия вля юч и цiл кoвиry нeдoвipy .п.o nукpaiнс ьки х елементi в',,
Tpoцький ЗaЯBЛЯB,'rlцo Boни' <(зa lx сJIoBaМи, пaЛaюTь бaxaн-
ням бopoтиcЯ, aJIе нa тpи vвеpтi Bo}Iи Пzulaють бaжaнняM гpa.
бyвaти>. Tpоцький видaв диpeKтивy, y якiй pекoме}r.ц}ъaЛoся
спpяМotsУBaти aгентiв oсoбливих вiддiлiв Чepвoнoi apмii дo
пoBстaIIсЬKих зaгoнiв зa.ц.пя вбивсTBa пoвсTaнськltx oтaмaнiв.
Пpи.loмy лiквiдaцiя oтaмaнiв }Ie сTaBилaся y залежнiсть вц piв-
ня ЛoяЛЬнoстi oстaннiх .цo pa.ця}rсЬКoi влa.ци.

У гpуднi 1919 poкy пoчuulися пеprшi бoi чaстин Чepвoнoi ap-
мii пpoти пoвстaнцiв, y To}ry числi й Tих' xтo бopoвся зa <.вiльнi
paДИ>> ЧИ зa МaхноBсЬкy <<TpyДoвy федrpaцiю>. Ha Kиiвщинi чaс-
тlцни 45-i тa 58-i pадянсЬКих дивiзiЙ poзгpoМиЛи пoвстaнцiв, щo
НalИBi,aJIИ. сeбе мaхнoвщями i BoювЕUIи пpoти бiлих. Kiлькa мiся-
цiв нa пiвнivнoмy сxoдi Укpaiни вiдб}ъалoся зaмиpeн}ш ПoBсTaн-
цiв ГщxiвщИL|уI Ta Hoвгopод-Ciвеpшини. Aнapxiстiв-пoвстaнЦiв
y цЬoМy paйoнi налi.rралoся кiлькa fl4aЯЧ. Щoб ypятуъaTи ПoB-
стaнцiв вiд poзпpaви нa.ц ниМи з бoкy Чеpвoнoi apмii, iхнiй кo-
Maндиp: oTaМaн IПyбa - пitшов з кеpiвництвa, poзyмiючи' щo
яК МaхнoBець-aнapхiст вiн викликaс нeнaBисTь y пiл.'Iеглих Tpo-
цЬKoгo. IПyбa нaвiть зaкJIикaB свoж пapтизaнiв лoяльнo сTaBи-
TlllсЯ Дo Чеpвoнoi apмii.

247



Ha свoемy з:iзДi в кiнцi гpyдня 1919 poкy 250 сeлянськиx
дeлегaтiЬ ПЬнoчi Укpaiни BpIcTуПkIЛИ пpoTи нaсиЛЬсTв бiльlшо-
вицькoi .циКгaтypи' З€UIBиBIIIи, щo <(FloBiй влa.цi не .цoвipяемo,
пpoдyкгiв нe ДaМo' пpизнaченцiв-кoмiсapiв тa чекiстiв пoвби.
вa€Мo)>. .(о тpaвня 1920 poкy пoвстaнцi-пryбiвцi бopoлися пpo-
Tи чaсTин 12-i paлянськoi apмii. Бoi вiдбyвалиcя 6tstя стaнцiй
Aпоrшa тa Мaчетнa й пoблизy Глщoвa. Apмiйськa гaЗeTa у сivнi
1920 poкy Пoгpo)KyBaJla: <(ПIyбiвщинy буле нeщa.цнo пpидylЦe-
нo>. I-[i ПoГpoзи збулиcя - <<вiльний paйoн>> Глyxiвщини .цo
лiтa 1920 poкy бyв пoтoгglений y кpoвi.

3гo.цом НacT aЛa чеpгa ПoBстaнцiв небiльIlloвицькoгo нaПpяM-
ку нa ПoлтaвЩинi. Пiсля зaхoпЛeH}UI 11 .pyд* 1919 poкy Пoл-
Taви чеpBoниМи чaсTинaМи спiЛЬнo З пoBсTaнцями-aнapxiстaми
пoвстaнцiв стшtи poззбpoЮвaTи' a,жнi кoмaнДиpи poзсTplлЮBa-
лися aбo x безслi'цнo ЗниКzulи. У Пoлтaвi бyли poзгpoмленi ппaб
федеpaцii aнapхiстiв-пoвстaнцiв' шнiй юlуб, гaзeTa <Анapхiст-
ПoBCTaHeI-\Ь>> Tа ГaзeTa мaксималiстiв.

oтaмaн Kaшюpa oГoЛoсив свoi пoвстaнськi зaгoни яJlpot!,I
Укpaiнcькoi paдянськoi apмii. oДнaк.цо Чигиpинщини пpибy-
ли чекiсти Ta пpизнaченцi, щoб зaмiнити pеBKoМ .<Чигиpин-
ськoi pеспyблiки'> тa <лiквiдрaти Kaцюpy>. Удap Чеpвoноi ap-
мii пo пoвстaнсЬKих зaгoнax' зa6opqнa нa сTBopeнrш Укpaiнськoi
pa.Цянськoi apмii виюrиК'UIи ЗBopoTнi дii пoвстaнцiв.

Ciчень 1920 pокy бр vaсoм нaйбiльlпoгo BIrпиBy oтaмaнiв нa
Укpaiнi' Бiлi вiдстyпIUIи' ЧеpBoнi в гонитвi зa ниMи lIе BсTигZUIи
змiцнювaти тили i ЗнищyBaTи TaМ IToBсTaнськi зaгoни. З Boлинi
нa Пpилнiпpoв'я пpийшrл a ЧacТуlНa apмii Укpaiнськoi Hapoднoi
Pесгryблiки, з.цiйснюючи свiй 1-й зимoвий пoхiд пiд KoMaнД,oю
генepaJla МихaЙлa oмелянoвичa- Пaвлеlrкa. oтaмaн Mелaшкo
сTaB гoспo.цapeм Bеpхньoднiпpoвськa i зaгpo>lqшaв Kaтеpинoслa-
Bу' oТaмaн Tyз зaвoлoдiв 3венигopo.цкoю. oтaмaн Hесмiянoв бр
y Pxищевi, oTaМaн Бopисoв ЗaхoПиB oлексaндpiвськ. Чaстини
apмii УHP пiд кoмaндoю Юpкa Tютюнникa взяли Чеpкaси' oTa-
мaни IIlепель тa Гoлyб - Умaнь, Kиpиненкo й Фесенкo - Ka-
нiв. oДнaк нeвдoвзi Чеpвoнa apмiя зyмiлa вiдбити зaхoгиенi yкpa.
iнськими пoвстaнськиМИ cИЛaNIИ мiстa Пo.цнiПpoB'я.

II]е 28-30 гpyдня 1919 poкy ЧaсTИIIИ Чеpвoнoi apмii зaxoпи-
rtи Kaтеpинoслaв' Cинeльникoве, Бaхмщ, HoвoмoскoBсЬK' нe
зyсщivaюvи нa сBorМy lrulяxy сеpйoзнoгo сПpoTиBy нi з бoкy бi-
лих, нi з бoкy мaхнoвцiв. Пepед тим 28 гPУдня 1919-гo 45-тa Ди-
вiзiя Чеpвoнoi apмii зyсщiлaся з М€lxнoBсЬКoЮ }IoBoМoсKoBсьKoЮ
бpигaдoю. Зa нaкaзoм KoМДиBaЯкipa мaхнoвцi бyли poззбpoенi,
a жнiЙ кoмбpиг - aнapхiст Maксев-[иявoл, який сaм пpишaв
.цo штaбy ЧepBo}lиx, - poзстpi.ltяний.

1.-4 сiчllя 1920 poкy vеpвoнi чaсТини' зaглибивrшисЬ y Мaх-
нoвсьюдй paйoн, пiдйrшли дo oлeксaццpiвськa. Ha пouaткy сivня
нe бyлo зaфiксoвaнo xoдHoгo BипaдКy' кoли б маxнoвськi зaгoни
стaваJTи нa пI,'Iяry ЧеpBoHLD(' кoли тi Пpoс}ъaЛися нa пЬДень. Мax-
нoвцi, ПpoIтyсTиBIIIИ ЧacTИIIИ Чepвoнoi apмii vеpез свoi пoзицii,
ЗaJIИIIIaJI|4aЯ бiля свotx сiл aбo poзхoдиЛися пo.цoмiвкaх' BBaxaю-
чи сBoю мiсito y бopотьбi пpoTи бiлoгвapлiйruiв викoнaнoю.

4 ciчня 1920-гo KoМa}Iдyвa}Iня |4-i paДянськoi apмii oтpи-
Мaлo сeKpеTний нaкaз вiд Tpoцькoгo - ГoTyBaTися Дo ЗнищеH-
ня <бaнД Maxнa'>' oпеpaцiю ПЛaнyвzulи poзПoчaTи Зa TихlIrнЬ.
З цiею МеToю 4|-шaдивiзiя MаЛa КoнTpoЛюBaTи paйoн opiхiв-
Пoлoги-Гy:шй-Пoле, Лaтиськa дивiзiя - paйoн ПaвлoгpaДа.
Heзaбapoм (9 сiння 1920 poкy) штя 6оpoтьби з Мaхнoм бyли
спpямoвaнi нoвi paдянськi сили: Естoнськa дивiзiя (в paйoн
oлексaндpiвськa), 9-тa стpiлецькa.цивiзiя (в paйoн Kщейникo-
вoгo), 1l'тa кaвшеpiйськa Дивiзiя (дo Kaтеpинoслaвa). oДнaк
бiльцriсть сил ЧepBoних .цo ПoчaTKy aнTиМaхнoвськoi oпepaцii
опiзнилaся, IToзaяK Boнa Пoч€l,'Iacя нe 2 сiчня l920-г0' як ПЛaнy-
BЕuIoся, a 8 сiння, i oснoвнi дii пpоти Maхнa вели тiльки 45-тa
тa 4|-шa дивiзii.

5 сiЧня бiитaдa 45-i дивiзii рiйrrura лo oлeксarцpiвcькa, Яwlil
зa кiлькa Днiв.цo цьoгo бyв звiльнeний вiд бiлих чaстинaми 1-гo
тa 2-гo MЕlхнoBcЬKиx пoвстaнсЬKиx кopгryсiв. IПтaб Пoвстaнськoi
apмii' як i сaм Maxнo' зH.txo.циBсЯ в oлeксaндpiвськy в <Гpaнд-
гoтелi>>, кoмrrЦaнToм мiстa бр пpизнaveний кoмбpиг Ш{yсь.

Maхнoвцi, нe бaxaючи BoЮBaTи з Чеpвoнoю apмiею, Ёa-
пpaвиЛи .цo KoМaндиpa бpиraдla Лeвенсoнa Делегaцii нa чoлi з
KapетнI,Iкoвим тa ГoликoМ для },KJIa.цaнrUI вoсннoТ щoди. Пoки
Йrпли пеpeгoBopи' спiльнi мiтинги, спiльнi piздвянi вeнepi, пoки
МaхнoBсЬКий тa неpвоний кoмеrЦaнти Дутили мiстo нa сфеpи
BIIIIиBy' ЧaсTИLl|| Чеpвoнoi apмii потихeнЬКy oToчиЛи oлe ксaнд-
piвськ, }lе BиПyсKaЮчи З нЬoгo мaxнoвськi Зaгoни.

Гaзетa <.KoммyнисT>> ПИcaJIa, щo нa ПеpeгoBopax мaхнoвr{i
ЗaЯBуII|И Пpo свoЮ гoтoвнiсть Дo спiльних дiй пpoти бiлих нa
дiлянцi спiльнoгo фpoнту, пi.ц.пягaючи oПrpaTиBниМ нaKaЗaM
KoМaн.цyBaнrrя, пooбiЦяBПIи <(BесTи себr пoвокнo,). ПoвсTaнцi
ЗaЯBЛЯЛvI' щo vеpвoнi пoвиннi yюTасTи з Мaхнoм i пoлiтиvнy
yгoДy' якa б визнaвa,ra вiльний мaxнoвський paйoн.

oднaк Tpoцький нaКaзaB )I(o.цl{их пepeгoвopiв з Maхнoм нё
вeсти i гoTyBaTися.цo poзгpoМy пoвстaнцiв. Зa Дaними poзвiдки
чrpвoних' в oлексaгЦpiвськy пiд кoмaн.цoю KapeтникoBa сKoFI-
цrнTpyBaJlocя Дo 6 тисяч пiхoти тa 1600 кiннoтникiв, лpиблиз-
нo 13 тисяч мaxнoвцiв ЗHaXaДI4лvIcя бlля Aпoстoловoгo. Hiкo-
пoля. МелiToпoЛ,l.
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8 сi.tня 1920 poку PеввiйськpaДa |4-i apмii нa пpoпoЗицiю
Тpоцькoгo i Сталiнa HaKaзaЛa мaхнoвськiй apмii негaйнo Bиpу-
lllиТи Е{a ПольськиЙ фpoнт в paЙoн. Мoзиpя-Гoмe.пя .цля бo-
poтьби З пoЛЬсЬKиМ вiйськoм. Maхнoвськa apмiя за циМ Haкa-
зoN,I Пеpr.цaBaJтaсЯ <<У poзПopяДкенrrя PBP l2-i apмiЬ>'

Убopевиu' KoМaHДyBaч 14-i apмii, ЗaяBиB Якipy, tцo цeй нa-
KaЗ - лr,lrше полiтичний il,{анеBp i що нa згодy Мaхнa тa йoго
штaбy з ци]vI нaкaЗoМ неМaс ]Ko.цtlиХ спo.цiвaнь, зaTe вiн .цaсTЬ
лиrпе пoлiтичнllit пpивiд &Ця зBиI{}ъaчeнЬ ПpoTи Мaхнa Ta Д.ЛЯ
pозIpoМУ пoвотaнцiв. ]

Якip пoпepедив тo.цi Убopeви.ra, щo Мaxнo, oтpиМaBшIи Ta-
кий нaкaз вiд 14-i apмii без <<aвтopитеTнoi oсоби з IJентpy,>,
.цaстЬ FIегaTивнy вi'цпoвi.ць, oпеpaцiя пpoти Maхнa бy.Це вaж-
кoю, i Кpaще BиKopистaти МaxнoBсЬкy силy нa фpoнтi. Bкaзyю-
чи нa нeпiдгoтoв.пeнiсть oпеpaцii, Якip нaтякaB }Ia пoгaниil Зв, я-
зoк мix ЧеpBoниМи чaстинaМи' нa pyхливiсTЬ чaсTиFt Maхнa.

Haкaз цeй стaв пpoвoкaцiйниМ' лиllll пpиBo.цoМ ДlUI пoxoДy
Ilpoти Maxнa. Пoвстaнськa apмiя нa цeй чaс FIе МаJIa Жo.цних
ДoмoвЛенoстей з Чеpвoнolo apмiсю i нe пepeбyвaлa в пiдпopяд-
кyвaннi PBP l4-i apмii. II]oб ще бiльtше flpИlяllIЗИTИ Мaхнoвцiв,
iм нaкaзyвaлoся в paйoнi Гoмеля-МoЗиpя Пеpeйти в пiдпo-
pЯдКyBaння l2-i apмii. flo тогo ж Мaхнo i бaгaтo йoгo кoмaн.ци-
piв хвopiли нa тиф i бyли не в змoзi вiдl'цaвaти нaKaзи.

Koли,цo rптaбу мaхнoвцiв нaдiйrшoв нaкaз l4-i apМii, тaм сaме
oбгoвopюва:loся ПиTaн}.Iя Пpo ПoД'zulЬlxi дii. Зyсщiч з бiльrшoви-
кaми бyлa фaтальнoю щlя мaхнoвцiв. Boни poзyмiли, щo не зМoг-
лЙ зaявтlти пpo себe яК пpo силy, piвнy бiльrпoвикaм.
' MaхновсьKa гaзrTa зa кiлькa мiсяцЬ ПrpеД TиМ с.lryшrнo вiд-

ЗнaчаJIa, щo cTaBлeнH'I бiльшroвикiв Дo МaxнoBLIiв буде з€UIе)taTи
вi.ц' тoгo, <.нaскiльки Ми яK вiйськoвa сиJIa пolrtиpиМoся пo всiй
Укpaiнi i змoxемo спеpTися нa зaгаJlЬнoщpaiнський opгaн, який
BизнaюTЬ TpyД,Iщi всiеi Ущaiни)>. сTBopиTи ЗaгаJlЬ}toyKpaiнсьtсай
ypя.ц Мaх}Ioвцi не зМoгЛи' .цo Toгo >rс rхнй КoЛись пrиpoкий pa-
йoн скopoтиBся нa кiлькa повiтiв. Apмiя мaxнoвцiв г,I(е гoTy-
BaЛaaЯ.цo пiДпiльнoi бopотьби.

oтpимaвши нaКaЗ' мaxнoBсЬКий шrтaб вiдпoвiв нa ньoгo
oфiцiйнoю пpoпoзицiсю пi,цписaти нa BищoМy piвнi вiйськo-
вий сoюз Чеpвoнoi тa Пoвстaнськoi apмй, }taдaвшIи автoнoмiю
мaхнoBсЬКoмy paйoнoвi (oкpeмi пoвiти KaтrpинoслaBщини тa
Хepсoнщини). Ультимaтyrи чepвoних пpo пеpеxiД мaхнoвськoi
apмii нa пoльський фpoнт бyло виpiпreнo пoKи Щo нe BиKoнy-
BaTи' Пoзaяк iз ус-ьогo бyлo ви.цнo, щo вiдipвaнi вщ свoix сил
мaхнoвцi пOTpaIIЛJIтЬ y ПaсTIry дo чepBoниx ще B еПIелoнaх Ha
lllляxy.цo ПoЛЬсьKoгo фpoнry. Caм нaкaз чepBoниx МaхнoвсЬКr

KoмaнДиpи вBЕDKZUIи пpoвoкaцiй}IиМ' zlJll' неЗBzDKaючи нa цe'
зaЯBJIЯIIиI' щo бУдyгь бopoтися ПpoTи бiлих нa Пiвднi Укpaiни
i гoтoвi зaЙняти зaдля цЬoгo Дiлянкy фpoнтy.

Maxнo пi.щlисaв TЕЛrгpaмy <Bсiм! Bсiм! Bсiм!>, у якiй MoBиЛo-
ся' щo дoКи з ценТpilJIь}Ioю BJIaДoю нe бyДe .цoсягHyгo yгoДи' нr
мoxe бyп.r й мoви пpo виKoHaнн,I Мaхнoвцями бyдь-яIсо< нaкaзЬ
чepвoниx' щo пiсля бoш пaщизaHи MaЮтЬ пpaBo нa вi.Цпoнинoк, a
<<Пoвстaнськa apмiя зyмie.цaти вiДсiч yсiм спpoбaм зaзixнщи нa ii
незzlле){<rle )о{Tтя)>. oДним iз пoдальtшlл< вapiaнтЬ лiй бр poзIIyсK
Пoвстaнськoi apмii пo свoж ceЛaх NIЯ мiсячнoгo вiДпoчинкy.

Maxнoвськi aгенти ,цoпoвi.цaли, щo Tpoцький видaв pяд
дoкyментiв, у ЯKLD(3aKIIиKaB ЗниЩиTи М[lхнoвщинy, бo <(Мaхнoв-
Цi вxе oтoченi чrpBoIIиn,Iи IIaсТиFIaМи)>. У вiдпoвiдЬ нa це Мaх-
IIoBсЬКa paДa спшЬнo Зl IIITaOOM BИДaЛa ЛисTlBKy_зBеpнeнHя .цo
чеpBoнoapмiйцiв iз зaклиKoМ нe пiццaвaтися ПpoBoKaцiям i не
бpaти щacтi y бpaтoвбиBчих oпеpaцiях. Heзвaxaючи I{a всю
тaeмнiсть зaдyпliв бiльtшoвикiв сyпpoти Maxнa, цi зa.цytии нe
ITNIИ, як бa.lимo, нeспoдiвaнкoю Для пoвстaнцiв.

oпepaцiя пpoTи Махнa poЗпoЧаЛaся iз вивoдy ! сivня 1920 po-
кy з oлeксarцpiвськa yсiх vepвoних чaстин i oтoчeнrrя мiстa
45-ю тa 4l-ю дивiзiями. oфiцiйнo x бyлo oгoлoЦIенo' щo чaс-
тинvr 45-i дивiзii йДytЬ з oлeксaндpiBсЬKa нa Пеpекoп - вoю-
Baти пpoти бlлиx. Пpoте чepBoнe KoМallдyBaнrrя вiдмoвилoся
тoдi вiд IIITypМy Пepекoгry тa звiльнення Kpимy, хova сaмe тoдi
цe Мo)кнa бyлo зpoбити знaчнo лlгlllе' нix .цесять мiсяцiв пo
тoмy. Якби Чepвoнa apмiя не BЗЯЛacЯ тoдi зa мaхнoвцiв, Гpoмa-
.цянсЬKa вiйнa, нaпeвнo' зaкiнчилaся б нaбaгaтo paнiше. oДнaк
мdхнoвцi BуIЯBqUIуIсЯ д.пя Tpoцькoгo стpaшIFIirпими зa бtлlцх.

Укpaiнськi paдянськi ypядoвцi BиМaгаJтIи лиule пoвнoгo зни-
щeн}Iя мaхнoвцiв. Kpивaвa poзпpaBa MzLЛa .цoBесTи нapo.Цoвi,
хтo нaспpaв'дi гoспoдap в Укpaiнi, i встaнoвити пopяДок, пoбy-
дoвaний нa зaгаJIЬtIoмy сщaхoвi пеpе.ц чеpвoниМ Tepopoм. <.Toй,
xтo 3Мoжr BпopaTися 1з хвиJIею KypКyлЬсЬKo-МaхнoBсЬкoгo ви.
знaчaJIЬстBa' сКyвaTи зшliзним oбpуrем pевoлюцiйнoi .цисцип-
лiни цей .пемopaлiзoвaниЙ тpиpiuнolo змiнolo влaд, недбaлiстю,
гoспoдapськoю pyiнoю Tи,I, Toй бyДе гoспo.цapеМ нa Укpaiнi>.

9 сiчrrя пoстaнoвoю Bсeyкppeвкoму Maxнo тa йoгo KoMaн-
диplцбУли oгoлoшrенi пoзa зaKoнoМ зa <(I.IeПiдКopенHя нaКaЗaМ,>'
<<зaкoлoт)>' <(гpaбyнки>' <(poзкЛa.цeнн,l ЧaсTин)) i зa тaкi пpиN,Iаp-
нi гpiхи, як <.дpyxбa з Гpигop,eвим> (yбитим, дo pеvi, сaМиМ
Мaхнoм), <(BЦкpиття фpoнтy .ценiкiнцям>, <<зЛoчиt{и aнapхiстiв
y Moсквi>' Бyлo oгoлollleнo' щo МaхнoBцi <(ToЧaTЬ нoxi, Щoб
BИITУII|4TиI збpoйнoю силoю)>' <(пpo.цaЮTЬ Укpaiнy B.цpyгe Пoль-
сьKиМ пaнaМ)>. УпepелжeнiстЬ цих Звинyвaчень тa неДoлyгiсть

25r250



дiЙ для poзгpoМy мaxнoвцiв ЗaЗHaЧaЛцcЯ нaвiть paДянcьКиМи
вoeнaЧzшЬниKaМи.

oпеpaцiя з МеToю oToченtlя Ta ЗниЩеHн,I Пoвстaнськoi apмii
9-|4 сiчня 1920 poкy ПpoвoДиJlaся Дy,ке КBoЛo i не .цалa чepBo}IиМ
баxaнoгo peзyЛЬTaTy. Kiлькa пoлкiв вiДмoвlutися BисTyпиTи Пpoти
Maхнa, a 41-rшa дивiзiя взaгалi ПpoПyсTиJIa vepeз свoi ПopядI<ll
мaхнoвцiв, кoтpi вiдхoдили з oлeксarЦpiвськa, вi.цмoвившrись сщi
ЛЯТИ B.цяДькЬ, З ЯшINII4 BoFIи зa спiльним сToЛoМ святкyвaли Piз-
двo. Cелянськi зa свo.tм сKJIaцoМ чaстиHи 4|,42,45,46-\ дивiзй зi
<(сЛaбкиМ заBзяTTяM)>' як пoвЙoмлягlи нeкiсти, бopoлися пpoти
мaxнoвцЬ, кapальнi x фyrпqii BиKotryBaЛи Лaтиськa тa Естoн-
ськa дивiзii, rсaтaйськi тa iнтepнаuioнaльнi бaтшьйoни.

Пiсля нaкaЗy, щo oгoлolllyвaB Мaхнa пoЗa ЗaкoнoМ' щoДo
мaхнoвцiв ЗaсToсoByвaлИcЯ ЛИ|nQ кapа.ltьнi aкцii. Koмyнiсти,
кoщi пoбрiulи B М'lхнoBсЬKих чaсTинax' EaЯBЛЯл|4, Щo aПTaцUI
сеprд МaхHoвцiв - <(мapне raЯHHЯ чaсyi>. 3a гшaнaми чrpBotlих'
нr Лишe пoлoненi мaxнoвцi, ыle iт. ceляни, кoщi iм спiвvyвали'
пoвиннi були <.неЦa.Цнo BиtlиII{yBaTИcЯ>>. [ля тoгo щoб ныtaш-
туBaTИ чеpBol{oapMiйцiв нa pепpeсii,.iх пepекoнр€Ulи B тoМy'
щo Mахнo <<TaкИil xe КoнTppeвoлюцioнеp, як i flенiкiн,>. Зa-
тoнський пoПеpeДхaB' щo MaхнoBцi <бiльru сеpйoзнa небезпекE
нix пoльоьке вiйськo>. Якoвлев (Епштейн) нaпoл'IгaB нa тoмy;
щo МaхнoBцi - <.злoДii>' <<aнapхo-.цeнiкiнський еЛеМeнт)>, a сaМ
Мaхнo - <.пoмiчник.[енiкiнa'>. 3 легкoi pyКи }IaKПeпникiв мaх-
нoвцiв ЗBинyBaTили нaвiть y евpeЙських пoгpoМaх.

Усi цi зBинyBaченHll пoсипzulися BсЬoгo неpeз 11 .цнiв пiсля
Toгo' яК бiльtшовицьKa гaзeTa <.3BeЗдa>> (Kaтеpинoслaв) нaписa-
Лa Пpo вeликi зacЛ}.ги МaхнoBсЬKoгo pyxy Пеpед pевoлЮцleю'
пpo йoгo <<BеJIичеЗнy pевoлюцiйнy цiннiсть Ta ясКpaBo pеBoлЮ-

цiйне пoxoдxенHll)>.
Чaстини мaхнoвцiв, якi вийпlли з oлексarцpЬська (rптaб, кa-

вшlеpiя, чaстинa пixoти нa TaчaнKzlх), здiйснили TисK нa 41-цry
paдянськy дивiзiю i, скopистaвIlись нeПeBFIiстю в ii лaвax, вpaнцi
9 сiчrrя BvIpBaJ:tИcЯ з oToченrш. Пpиvoмy цей пpopив бyв цiлкoм
неспo.цiвaниM .ц'Ля чеpвoнvl< ЗaBMKу|блискy.riй pобoтi мaxнoвськoi
кoнтppoзвiдlоl. Бo в тoй чaG KoЛи vеpвoнi Ta€м}to ПoчинЕulи Koн.
цеrrгpyBaти свoi сlulи пpoти Мaхнa, спoдiвaюvисЬ Bзяти Йoгo <сгеп-
ЛенЬIaIМ у лilс<y,>, мaхнoвцi вxе зriaли пpo пaсTКy i як дiяги даrri.
oДнaк з oлeксarцpiвськa не змiт BИpBaTИсЯ oбoз з 200 кyлемeтa-
ми тa |2 гapмiтaми, Щo дiстaлися чepBoHиM як тpoфеi. [вi тисянi
пilшиx махнoвцЬ вишщшeнi бУлизДaтиcя B пoЛoн' aпe нaстyпнoгo
Дня бiльtпiсть з них yтеK]Ia. Boни зiбpалися нa oсгpoвi Хoщиrщ,
щoб пpoдoвlсyвaти бopoтьбУ' aJIe, зpoзрtiвtши ш бeзперпекгив-
нiсть, незaбapом poзiйшuп,tся пo,цoмiвкaх.

8 сiчня 1920 poкy MaxнoBсЬKиЙ 4-il Kpимcькиil кopпyс зaй-
rrяв Meлiтoпoль, вибивrпи звi.цти бiлoгвapлiйцiв. 12 сivня vеp-
вoнi (l3-тa, 16-тa сщiлeцькi дивiзii, 8-мa тa 1.4-тa кaвдивiзii)
yвiйшtли .цo Мeлiтoпoля i пoчали poззбpoюBaти МaхнoвцiB, нe
зyпиняючись нaвiть пepeд зaсToсyBaнняМ збpоi. Бyли зниЩенi
15-й тa 16-й кiнний ПoлKи Kpимськoгo Кopгryсy мaюtoвцiв. У цих
B€DKKих yN{oBax Пaыloвський тa Boлoдiн виpitшили вивести з-пiд
yДapy збeprженi чaстини 4-ro Kopпyсy i виiтти в Kpим, y тил
бiлoгвapдiйцiв. Для цьoгo 20 сiчня 1920-гo мaxнoвцi Kpимськoгo
Кopпyсy B.цap}UIи нa Пepекoп. Але, oпинивl]IисЬ нa Пеpекoпi,
мaхнoвцi oпИlнуIJIvIcЯ пoмbк.цвoх вoгнiв: з пiвДгrя - бйi, з пiв-
нoчi _ vеpвoнi. З.пiд вopoxих yдapiв y.ца,'Ioся виЙти ЛиЦIr Дe.
кiлькoм МaxнoBсЬKиM зaгoнaМ. oтaмaни Boлo.цiн тa Пpoтvaн
(100 шaбель) зyмiли пpopвaTися дo Kpимy З мrToЮ вийти .цo
Kpимськиx гip. Пaвлoвський (800 ruaбель) пoдaвся .Цo Днiп-
poвсЬких плaвнiв нa беpeзi Cивalпy. Пiвтopи тисячi мaхнoвЦiв
Kpимськoгo Koptryсy oПvIНИЛYIсЯ в чеpBoнoМy пoлoнi.

З чaстин 3-гo мaхнoвсЬKoгo Кopпyсy' щo стoяли в paйoнi
Hiкoпoля тa Алoстoлoвoro, 2f З oсoбoвoгo сюraдy бyли xвopi нa
тиф, vaсткoвo poзiйшлися пo.цoмiвкaх, vabткoвo oпи}lилися B
пoлoнi (близькo l0 тисяч пoвотaнцiв)' Чepвoним Tyг зaлиIlIи-
лися великi тpoфei: apTсKJIa.ци' 10 гapМaт, 5 пaнцеpних пoтягiв,
arpoплaн. B oднoмy З МulxнoBсЬКиx пoлкiв вiдбyвся пеpeвopoT,
B peзyЛьTaTi якoгo чaстинa мaхнoвцiв, пoвipивtши oбiцянкaм
бiльшroвикiв, BиIЯBl,uгдa бaя<aння рiйти .цo скЛa.цy Чеpвoнoi ap.
мii. l50 пoвстaнцiв, кoтpi нe ПoгoДиЛися з цим pilпeнням, були
нeгaЙнo зaapeштoвaнi неpвoними.

10 сiчrrя 1920 poкy яДpo тa rштaб Пoвстaнськoi apмii з КiЛЬ-
KoI\,{a Tисячaми мaхнoBцiв пpибyли з oлексarцpiвськa .Цo Гу-
ляЙ-Пoля, виpilшивrши бopoнити сBoЮ <(сToлицЮ>. oднaK yxe
Ilaстyпнoгo.цHя нa зaсi.цaннi rптaбy бyлo виpiшrеHo poзПyсТити
apмiю y Bi.цпyстКy нa мiсяць, пoKи oстaToчнo не з'ясyrться си-
тyaцiЯ в Укpaiнi, a зa цей vaс спpoбyвaти Д,oМoBиTИcЯ З pa.цян-
сьКoю BлaДoю пpo aвтoнoмiю.

.Цo зaвДaнь МaxнoBсьKиx кoМaндиpiв вxo.цилo збеpеxення
штaбy тa фopшryвaння нoBих ЧaсTин' якi бopoнили б нeзалe;шiсть
paйoнy. Пoлки poзiйшлися пo.цoмiвкax. Штaб 1-гo кopпyсу тa
штaб apмii зашIИIIIIишIуIaЯ в Гylrяй-Пoлi, ruтaб 2-го кopпyсy Bиpy-
IIIиB нa Hoвoспaсiвкy. Мaхнo в тифoзнoмy мapeннi нa сrл'lн-
ськiй пiдвoti y сyпpoвoдi п'ятнa.ццяти oхopoнцiв бр вивезениЙ
дo.Цiбpoвки i згo.цoм схoвaний нa хщopi Бiлoмy зa 5 юl вiд цьo-
гo сeлa. Paдa тa кyльтпpoсвiтвiДдiл мaхнoвцiв pоз'txа-ltися пo мiс-
тах i сeлaх' Фaктичнo пpoтягoм ДecЯT|4 днiв, з 5пo 15 сiчня
1920 poкy, Bеличезнa Пoвстaнськa apмiя зникJIa.
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Чepвoнa кoнтppoзвiдкa пoвiдoмляЛa' щo в мzlхнoBсьКolt{y
rштaбi <.пoвнa poзryблeнiстЬ>>, щo Мaxнo <(xBopий чи ПoМrp>' a
в Гуляй-Пoлi залиrшилaся 1 тисячa пoвстaнцiв пpи |2 гapмaтirx.
3a iнпrими дaниМи нepвoнoi poзвiдки, в Гyляй-Пoлi знaxoДи-
Лocя дo 5 чи нaвiть 15 тисяч пoвстaнцiв. Maбщь, poзвiдники
зapaхoByBаJIи .цo МaxIIoBцiв yсix мешrкaн.цiв Гyляй- Пoля.

Ha 20 сiчrrя 1920 poкy vеpвoнi зulxoпили Hoвoспaсiвкy i poз-
ГpoМили urтaб тa стpyKTypи 2-гo AзoвсьKoгo Кopпyсy мaxнoвЦiв.

I{iкaвo, щo пiсля пpoвtulyт-IJIaнy знищeння Maxнa в oлeк-
сaндpiвськy тa poзпopoп]eнtrl Мaхнoвськoi apмii бiльшroBицЬ-
кoмy кepiвниЦTBy дoпoвiли, мaбщь, пpo сМrpтЬ <.бaтЬКa,> тa пpo
пoвнy пеpемory нaД пoвсTaнцями' бo пoнa.ц тиx.цeнь МaхнoB-
цiв y Гyляй-Пoлi не чiпaли. З.цaвалoся, Пpo }Iих зaбули, пoз:l,IK
rхня apмiя Bxе нe iснралa. Мaхнoвськi кoмaндиpи y Гyltяй-
Пoлi ще IIa Щoсь спoдiвzrлися, хoчa пoвiдoMJIrння з пoвiтiв пo-
кaзyBzrЛи сПpaBхню вaю<aншtiю ЧеpBoнoгo теpopy' poзстpiли
МaхнoBсЬких кoмaндиpiв тa pя.цoB}D( пoвстaнцiв, Мoжливo, vеp-
Bo}Ie KoМa}Цyвaння вBax.ulo' щo в Гyляй-Пoлi дoведеться зi-
ткFlyгися iз сеpйoзниМ суПpoTивникoм' i тoмy тiльки Кoнцeнт-
pyвaЛo вiйськa дoвКoлa селa.

23 ciчня (зa iнrJlцyц ДaHИNI|4 - 25 ciuня) 1920 pЬкy vеpвoнi
виpilшили Bсе-тaKи знищити МaхнoBсЬкy <<CToЛИЦЮ>>l BиKopис.
тoвyюЧи сили Естoнськoi paдянськоi дивiзii, кoтpa нaсTyпaJIa
нa Гyляй-Пoле з пiвдня Ta зaхoДy. B тoй xe чac 42-rapадя}rсЬKa
дивiзiя pухaЛacЯ нa Гyляй-Пoлe з пiвнoчi тa схoдy. Бyло нaкa-
зaнo пoЛoне}lих Мaхнoвцiв вiдпpaBJUIти Дo oлексaндpiBськa' a
tхнiх кoмarЦиpiв нeгaйнo poзстpiлюBaTи нrзzuleжнo вiд тoгo,
чинити}tyТЬ oп'ip мaхнoвцi чи нi. Щoб зненaцЬKa зaхoпити Мzlх-
нoвцiв, uepвoнi пirшли нa хищoшi. .Цo Гyляй-Пoля22 сiuня пpи-
бyлa Дeлeгaцiя, Щoб нiбитo З'ЯcуBaTИ,.rи збиpaеться Maхнo пi.ц-
КopиTися нaкaзoвi l4-i apмii i чи бyдe вiн poззбpoювaTи свoю
apмiю, a яKщo бyДе, тo дo яKoгo тepмiнy.

Мaxнoвський пrтaб вiлrс,rгryв пpoпoзицiю poззбpoювaтися,
як гaнeбнy.Utя Пoвстaнськoi apмii, i BислoBив пpoтесTи пpoти
apeшrтiв тa poзстpiлiB пoBстaнцiв. Пpoпoзицiю чеpвoних l\{ax-
нoвцi нaзвшtи <(плo.цoМ пpиKpиx нeпopoзyмiнь>> i зaпевни.llи
чrpBoних, Щo Пoвстaнськa apмiя гoтoBa BoюBaти <<пpoти спiль-
нoгo Bopoгa)>.

fuie нeзвaжaюЧи,нa всi xитpoшi чеpBoних тa iхньoi poзвi.Цlс,t,
МaхнoBсЬKa кoнтppoзвiдKa BикpI,I,JIa чepвoних tшпигщriв, кoтpi зa
денЬ дo нaПaДy чepвoних orIИF|уIIIуIcЯ в Гyляй-Пoлi..Чеpвoне кo-
МaндyBa}I}ш пpиГpoзилo apтoбстpiлoм сeлa' i шпигyнiв вцrryс-
TYIIIуI, ЗaЯBИBIlIи' lцo пoвстaнцi бyлyгь бopoнити селo.цo oсTaн-
tlьoгo. Paнo-вpaнцi vepвoнi пiшrли B HaсTyп' aле сеpйoзнoгo

2s4

сI]poTиBy 700_800 мaхнoвЦiв сеМи T'исячaМ чеpBoHoapмiйuiв
у{I4}IиTи не змoгли' хoчa бiй TpиBaB Ha ByЛицяx селa вiсiм гo.II'и}I.

B peзультaтi бoю близькo 300 мaxнoвЦiв зaгинyли aбo пoтpa-
IIИЛуIУ пoЛoн' пpичolиy iхнi пoлoненi кoмaндиpи6ули не1aйнo
poзстpiлянi. !o нepвoних ПoTpaПи]Iи знaчнi щoфеi: мaхHoBсЬKa
скapбниця (гporшi, кiлькa пудiв зoлoтa Ta KoшIToBнoстeй), лaзa-
peT, BrЛиКa кiлькiсть нaбoiв, 8 гapмaт, 8 кyлемeтiв.

oднaк бiльшiсть зaхисникiв сeЛa poзПopoшиЛaся пo цiлoмy

з пoвстaнцiв бр пеpекoнaцИtт, щo вiйнa зaкiнчилaся i Ilto з нею
зaкiЁчилися й стpaцдaння мiсцeвoгo сeл'lнствa. Хвopoбa Maxнa
тa ДеяKих iнurиx BIlЛиBoBиx кoмaндиpiв ЗaJIII|IIИIIa мaхнoвцiв бeз
кеpiвництвa. Tиф пpикyвaв Дo' лixoк aбo звiв y Мoг}r]Тy 20-30 тll-
сяч ПoBстaнцiв, близькo l0 тисяч oлинwiиcя B pаДянсЬкиx Кoнц-
тaбopaх aбo x бyли poзсщiлянi. Pештa пoBеpнyЛaся дo свoix кo-
лиtшнix Миpних зaняTЬ, pеТеЛЬнo пpиxoв}ToчИ сBor MиI{yле.

З.цaвaлoся, Кpoв лЮДсЬКa вХe BДoсTaлЬ зp ocуIIIa yкpaiнськи й
стеП.

Глава 23
ПoЛyN{'Я, Щo IIЕ ЗгAсAo

(люmuй_mtrlавень 1920)

Лютий l920 poку хapaKTepизyBaBся нoBиM tsиЗBoЛrнI{яМ
Укpaiни вiл бiлoгвapдiйськиx вiйськ. Бaгaтьoм I\,IеIIIкaнц,IМ Укpa-
iни здaвалoоЯ' Щo вiйнy,зaкiнvенo i нaстaв oviкyвaний миp. Aле
нa зaхoдi щe бyлtl .tщнo rypкiт бoiв неpвoниx З пolUIKaми. Зpеш-
тoю, й в Укpaiнi <(визBoЛиTеЛi> з пiвнoчi 3aПoвЗяЛися НaДfuГaТИ
нa yкpaiнський нapoд нoвe яpмo. B бiльlлoстi випaДкiв Pa,Ди в
Укpaiнi нe oбиpaлиcя' нaтoмiсть сTBopЮBaJIисЯ pеBKoМи з Beли-
чез[tиMи ПoвнoBuDКеH HЯNlИ, якi с юra.цaл ися з бiльшtoвикiв -ooсiяrt
ни евpеiв. oднoчaснo ItoBеp}IyЛися yсi <oзнaки> пoПеpеднЬoi,"чеp-
вoнoТ весни> l919 poкy 3 нaдзвинaйкaМи' ПpoдЗaгoнaми' MaсoBи-
ми poзсщiлaми. Haдii нa гpoМaДЯI{ський п4иp не сIlpatsДИлИcЯ'
Пц Ьepеск Пpoпaгallдистiв тa ста,чевi KpoКи нaкaзiв HaJraгo.DKy-
BaI|acЯ МaЦIиI.Ia дepxaBнoгo нaсиЛьсTBa' яКa B yr\,{oBaх пoлiтич-
нoгo,Ta eкoнoмiчнoгo хaoсy Пoстyпoвo нaбиpaлa oбepти.
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Близькo 607o зaвoдiв тa кoП€tЛеtlЬ в Укpaiнi He пpaцюBitлo,
бeзpoбiтгя в мiстaх сягнyлo 50% сepel,poбiтникiв, мaйxe вдвiчi
сКopoтилися пoсiвнi плoщi.

Пaм,ятaючи, яKy HeнaBисTЬ BияBиЛи yкpaiнськi сeJIяни .цo
кoлгoспiв, дepxгoспiв, pa.Цioспiв, бiльrшoвицькиЙ Уpяд зMyIIIе -
ний бyв пpипинити фopсoвaнy кoлeкгивiзaцiю i poзДaти чaс-
тину ЗeMп Згa.цaHиx гoсПoДapсTB сrJUIнaМ.

Зведенrrя, Щo на'цхo.циJIи з нaйбiльпr неспoкiйнoi Kaтepи-
нoслaBlцини' ПoKи Щo нe BlrrryBzulи.циKTaтopaМ нoBoгo нapo.ц-
нoгo вибщy

Biднoсний спoкiй y сеЛax <(BiЛЬнoгo paйoнp y сivнi-лютo-
мy 1920-гo пoясtIюBaBсЯTИ|,JI, щo селJlHи бyли знекpoвленi бo-
poтьбoю з бiлими i тифoм' щo Bpaзив чaсTинy нaсrлення Пiв-
дня Укpaiни. Пoвстaнствo бyлo aбo poзгpoмлeне, aбo iзoльoвaне
й пoзбaвленe кеpiвництвa, aбo ж poзiЙшrлoся пo Дoмiвкax. Бiль-
rшoвицькi )к пopядКи' нaсильсTBa й гpaбyнюt Пiд гaслaМи <<Bo-
€ннoгo кoмyнiзмy> Ще }Ie сT€UIи пoBсяI(Д,еlItIиIи яBищeМ.

[]еЙ пеpioл нe бyв пеpеПoчи}tKoм y пoBсTaнськiй бopoтьбi,
a сKидaвся бiльшrе нa зaПaмopoчення вiд великoi втpaти кpoвi
тa yсвИoмлення всiei пifiстщlнoстi неpвoних. I всe x сeлo вичi-
Кyвzulo' KyДи зBepне Bсеyкppeвкoм - тимчaсoвий opгa}I' дo
якoгo yвiйшли Пpе.цстaвники бopoтьбистiв, сTBopиBlIlи Bиди-
мiсть блoкy лiвиx сил.

o.цнoчaснp нa ПoчaТKy ЛюToгo 1920 poкy нa ПЬднi УкpaiЪи
пoчЕUIися збpoйнi BисTyпи сел,Iн пpoTи pеквiзицiй Ta нaсиjIЬсТB'
щo Тх чинили пpибyлi з Poсii .tеpвoнi ЧacTуIHИ. Цi селянськi i
пapтизaнськi BисTyIIи пpoти paДя}rсЬKиx poсiйських i лaтиських
чacTин ПpизBeли дo пoчaтКy lllиpoкиx pепprсiй з бoкy нoвoi влa-
Ди. БiльшroвиKи IIлaнyB:rли нe ЛиПIe вiлiбpaти в щpaiнськoгo се.
JIянинa 600 млн гlУдiв xлiбa вiдпoвiднo.цo пpoдpoзKJIадки. Boни
oдpaзy x нaКJIiUIи свoю ЛaПy нa сaмoстiйнi селянськi opгaнiзa-
цii, нaмaгaючисЬ IlUшхoМ нaсиJIЬсTBa стBop,циTи сBoс ПaIIyBaння
в yкpaiнськoмy селi.

Haпpиюtaд, Mapiyпoльський pевкoм .цoпoвiдaв: <.У сeлi не-
oбxiднo змiнити всi вoлpевкoMи' fioзaяK бiльrшiсть iз них склa-
,цa€тЬся з мaxновцiв'>. 3вeдeння нKBC тa вiйоькoвoгo КoМaн'цy-
вaнrш пoвiдoмляли: <.B oлексaн.Цpiвськoмy пoвiтi opгaнiзрaти
Paдянськy влa.цy нeМoжлиBo' yМoBЛяHHя сTвopювaти peBKoми
.цapемнi. БarЦитизмoМ зapa)Keнo 90vo нaceлeHIIЯ' е ceЛa' З ЯЮ7-
ми взaгa.пi нeМar зв,язкy. Hapoд не збиpaсться нa схoди i нe бa-
xaе тepпiти кеpiвництвo <...> знaчнa ЧacTvIHa Tpyдящих ЗapiDKe-
}Ia МaxнoBIIIинoю (...) нaсeЛенн'l спiвvyвaе Мaxнoвi, сTaBиТЬся
Bopo)ке дo Чеpвoнoi apмii тa кoмyнiстiв (...) стaBлeHHя poбiт-
никiв oлeксaнДpiвськoгo пoвiry дo кoмyнiстiB нeгaтиBнe,> i т. .ц.

Haвiть poбiтники не бyли в зaxвaтi вiд щвеpдження ДиKTa-
Typи пpoлeTapiaту, i бiльtцoвицький вплив y шньoмy сepeдoви-
шi бр мiнiмальним.

B кiнцi сiчня - FIa noчaTl(y ЛIoToгo 1920 poкy пpo Мaxнa тa
йoгo apмiю пpaКгичHo нe бyлo хo.цниx пoвiдoмлень. Пoвстaнцi
poзiйшlrися пo.цoмiвкaх' пpихoпиBlllи iз сoбoю збpoю. Бiля Maх-
нa, кoщий бр пpи смepтi неpез тиф i ryбеpкyльoЗ, ЗaлИшIИЛИcЯ
кiлькa кoмarциpiв тa oсoбистa oхopoнZt: Чеpвoнi чaстиHи, щo
сFryвzrли мaхнoBсЬKиIl,Iи сeлaМи' I{Iдe не знaхoдиJIи ПoBстaHсЬКиx
зaгoнiв. Cтвoptoвалoся вpaxен}ш, Щo щpaiнсЬкe сeЛo нapештi
скopиJloся' a Пoвстaнцl пеpеTBopиЛися нa Миp}IlD( гpе.lкoсiТв.

Мaхнoвськi oхopoнцi пeprхoByвaЛй ваxкo хBopoгo <.бaTЬKa'>
пo селilх i хщopах. Як не нaмaгa,rися чекiсти, iм не вдaлoся лilоi
ДyllaTИ Maхнa, I{фBDкulючи нa спpaB)<rle пoлюBzlн}Iя зa HиM, Зник-
нeнHя Мa:*ra нaдшнyлo Уlgaшrськy paдянськy iнфopмaцйнy aген-
цiю пoвiдoмити пpo сМepть <.бaTЬKa'> <<вЦ зaпaлeнHЯ Мo3К}>.

3,ЯBлялptcя сepeд Iиaхнoвuiв i peнeгaти.Taк, вiдoмиЙ y Бep-
.цянсЬКy мaxHoвeць-Мaтpoс Уpа,тoв нa пpoхaння бiльшoвикiв
пi.цписaв IaKJIИК, y яKoМy зaсyДI(yBiUIaся бopoтьбa мaхнoвцiв
пpoTи Чеpвoнoi apмii. oлнaк цe йoмy нr .цoпoмoгЛo, i вiн бр
yсr x зaapeцrтoвaний opгaнaMи ЧK. Koлишlнi мaxнoвцi с. Ho-
вoгpигopiвки TaКo)к виHесли pезoлюцiю, щo зaсyДКyвaлa бo-
poтьбy Мaxнa пpoти кoмyнiстiв i зaкликaлa мaxнoвцiв сКлaсTи
збpoю.тa <(Ha пrpПIy виMory BИсTУгIИтИ пpoти бaндитизмy>.

B пеpп.tиx чисЛaх люToгo 1920 poкy <.бaTьKo,> нaperптi стaв
нa I{oги i зaхo.цився вiдpoдxyвaти свoю бaгaтoтисячнy apмiю,
oДнaК оитyaцiя нa тoй нaс бyлa вxе зoвсiм iнпroю. Сeляни бa-
)KaJIи Миpy i не пoспirцaли.цo ПoBсTaнсЬКих зaгoнiв, винiкрa-
ли. I{е сПpaBилo нa Мaxнa гнiтючe BpzDKення' iнoдi йoгo oxoп-
люBаJIa )кaюIиBa aпaтiя. Biн тoпить свoi мpii в гopiлцi, пpaгrrгIи
зaбуиcя i не бaчити тoгo' щo Дiсться .цoBКoЛa.

B цeй чaс з <(бaTЬKoМ> зzuIиtrlzшoся близькo TpиДцяTи чoЛo-
вiк, пepевaxнo Koмaн.циpiв, якi бyли вiЛ'цaнi йoмy дo.кiнця.
Biдсyrнiсть y Мaxнa Знaчниx сиJI пopo.ЩКyBaЛaУ сeЛ'IH нrBПeB-
ненiсть y МoxJIиBoстi пpoдbвxення бopoтьби.

Aле Мaxнo нe BTpaчaB нaлii. Пеprшi ж бoi, пpовeденi йoгo
мzUIrнЬKиМ зaгoнoМ, бyли блискyними. Bxe 2 лютoгo l920 poкy
бlля c. Успeнiвкa 20 мaxнoвцiв зaхoпили в ПoЛoн 100 vеpвoнo.
apмiйцiв з .цBoМa KyЛeМrтaМи.

4 лютoгo Maжto нa кiлькaднiв зaхoпив piдне Гyляй-Пoлe, якe
зaJIИrIIуl.IIИ пеpeД TиМ oснoвI{l сиJIи чepBoHlок кapaтелiв. У пoлoн
дo <<бaтЬKa>> ПoTpaпиJIи близькq 200 сю.тцaтiв 42-i дl,твiзi тa Bzulкa
apтбaтapeя. Пoвepнрrшись дo Гyrrяй.Пoltя, Мaxнo poзpaxoвyBaB
нa тpiyмф. oднaк селo зусщiлo йoгo Мoвчaзнo' a вrТepaни-Мulх-
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нoBцi Hr KBaг.WI|4IЯ зaПисyвaтися Дo МaxнoвсЬKLD( зaгo}liB. Kpивa-
вa бiйrш, нeза'цoвгo пеpе.ц TиM BлalIIтoBaнa бiльuroвикaми' пopo-
.циЛa зaнeпoKoеtlll'l I{e ЛиIIIе зa себe, uтe Й зa свoi poдини, кoщi
МoгЛи oпиtIиTися зapг{ниKaМи y бiльrшoвиЦЬКиx ЛaПaх.

Bлaштoвaний Мaхнoм мiтинг y Гyляй-Пoлi не мaв yспiхy,
FIa нЬoМy бyли пpисщнi одиницi' Poзгнiвaний <.бaTЬкo>>, нa-
ПивlxисЬ гopiлки, |aНЯBcЯ зa свoiми oднoсeЛьцями з нaгaйкoю
i пrмaгaв iх зa вiдмoвy Пpoдoв)qlBaти бopoтьбy.

B Гyляй-Пoлi Мaхнoвi BДzшoся BидpyКyBaти кiлькa тисяч
листiвoк, y яKих вiн 1пеpшre зa кiлькa тиxнiв зaKJIиКaB сeJIяH дo
бopoтьби пpoTи бiльцroвикiв, зaяBиBlI]И, Щo <.ixнiй влa.цi не
пoвиннo бyги мiсuя нa Укpaiнi>. Cелянaм пpoпoнyвzuloся стBo-
pюBaTи тaсмнi зaгoFIи B Ko)кнoмy сeлi i готрaTися дo зaгaJlЬнo-
гo ПoBстaнHя' ПpипиниBшrи будь.якy .цoпoMory BлaсTяМ.

6 лютoгo 1920 poкy Кoмaндyвaч Пiвденнo-3aхiднoгo фpoнry
€гopoв, poзлюvений пеpIциМи yспiхaми Мaхнa, Bидaв HaKaз
Естoнськiй дивiзii в нaйкopoтпrий тepмiн пplцyll]ити мaxнoвцiв
<(.цo ПoBнoгo знищeннJI i стepти нaсeлeнi гIyt{Kги з лиlUI ЗOМЛi>.

8 лютoгo S22_Й кaвпoлк 42-i шlвiзti неспoдЬaнo нaсКoчиB нa
Гy.шй-Пoлe i oтoчив М:lхнoвсЬKий пrтaб. Мaхнo випадкoвo зyпtЬ
BИpBa^ГИcЯ з oToченн,l paзoМ з Tpи.ццятЬМa BеpIIIниKaМи, бiльшriсть
йoгo загoнy бyлa poзгpoМjleнa (21 пoвстaнець зaгиFryв' близькo
30 пoщaпили в пoлoн). Гoлик тaК KoМeFrц/Baв цi пoдii: <.Kл.trгi
ryляiпiльui нe бaxaють BoюBaTи' бoячись зa свoi poдини)).

<.БaTЬKo,> iз залиrшкaми зaгoнy рipвaвся дo I{apeвoкoстян-
тинiBKи, де poззбpoiB pory чepBoниx' ЗaхoпиB oбoз 373-гo пoл-
кy i poзстpiляв yсiх пoлoнениx кoмyнiстiв. Пpoтягoм нaсTyп-
нrл< l0 днiв мaxнoвцiryляли сTeпoм' ITyсKaючи пЦ yKiс еlllеЛotlи'
3нищyючи пpo.цзaгorrи i неpвoних aгiтaтopiв..[iзнaвшrись, Щo B
Пoлoгaх знaxo.ц,иTЬся цr}ITp пoстaчaнFlя 42-\ дивiзii, мaxнoвцi
19 лютoгo НaПaJIИ I{a цю стaнцiю, зulxoПиBIIJи 12 гapмaт i 10 кy-
леметiв. А;tе, зaбapиBtllись на стaнцii, BoHи пoTpaпIали пi.ц вo-
гoнЬ пaнцеplloгo чеpвoltoгo пoтягa. Зipвaвши зaМKи з гapМaT
i зaxoпивrши KyЛeмети' мaхнoвЦi пirrulи .цo Kiнських Poздopiв.

У цeй чaс гpyПaМи пo 10-20 чoлoвiк дo Maxнa пoчаJIи пpи-
бyвaти йoгo кoлиtшнi пoвстaнцi пiд кoмaндoю .{epменжi тa
flaшrкoвa, a TaKox пoвстaнцi з opiхoвa тa Гyсapки. 3нoвy y Maхнa
нaбpaвся зaгiн близькo сoтнi людей пpи |2 КyлемеTax.

2l лютoгo 1920 poкy мaхнoвцi Числoм,цo сoтнi шaбeль знoвy
}aхoПlиг;IИ Гyляй.Пoле, пoЛoниBlIIи 300 неpвoнoapмiйцiв, сеpeд
яких бaгaтo згoлoсиJloся cЛу)|<14T|4 y Maхнa. Зaмiсть мaхнoвськoi
скapбницi <.бaTьKo> знaйшoв y селi ЛиПJr lloлКoвy скapбницю
чеpвoниx з.цBoМa мiльйoнами pyблiв, якi вiн oдpaзy poздaв пoB-
стaнIIяМ. 400 vepвoнoapмiйцiв yгекпи дo сyсiдньoгo сeЛa' з.UIи-
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IIIивlllи МaхнoвцяМ бaтapею тa вiйськове сПopяДКення. Bтiкaчi
ПoTpaпили дo pyK свoсi х Естoнськoi.цивiзii, пpичoI\4y KoМaH.ци.
pи тa деякi сoЛдaTи бyли oдpaзy poзстpiлянi зa бoяryзтвo.

B Гyляй-Пoлi Maхно ПoЧaB пoсиЛенo фopмувaТи сBoЮ ap_
мiю y склa.цi щьoх пoлкiв пiхoти (Koхaнoвa, oгapкoвa, Клей-
нa)' пoлкy кaвалеpii (Щyся), КyлеМеTнoгo ПoЛКy (Kоxt).

Але нeзaбаpol\{ нa ГyляЙ-Пoлe нeспoДiвaнo HaПaB ПoсиJIе-
ний кaвполК чepBoFIих пiд кoмaнДoю Pязaнoвa. Biн oпинився в
центpi селa' сипЬHo збентexивtши N4aхнoBцiв. У пеprшi xвилинИ

l бoю неpвoнi зaхoпlтtи МaxнoвсЬKИЙ штaб y uентpi ceлa i вбили
дeяKиx rштaбiстiв, lцo .цезopгaнiзyвалo oбopoнy. Пiд чaс бoю
бyлo вбитo бpaтa Hестopa - Caвy Maxнa (нaнальникa ПoсTa.
чaнHя apмii) i Kopoстильoвa. Бaгaтo мaхнoвцiв зaгинyли i пo-
Tpa[IWI|4 в ПoЛoн y цЬoМу бoю. Чepвoнi знoвy ЗaхoПиЛи BсЮ
мaxHoBсЬKy apтилepiю тa канЦeляpiю.

B кiнцi ЛЮToгo 1920 poкy бiля Дiбpoвки Maхнo з,с.цнaвся iз
зztгoнoМ свoгo KoлиlшнЬoгo KoмaIIДИpa Петpeнкa, кoщиЙ' poз_
збpoююvи дpiбнi vepвoнi Чactvl,LlИ' I<ypсyBaB бulя clл Koмap тa
Beликa Янiсoль. Tyди x пiдiйrпoв i зaгiн Зaбyлькa. flo пouaткy
беpезня 1920-гo Ma:шo pейдрaв пo сrЛ€Iх Beликa Янiсoль-Cвя_
тoдщiвкa-Typкенiвкa- Boз.цBI,DI(eHKa' Пpoвo.цяЧи B ЗaхoПЛених
сeлах мiтинги i вepбyюuи дoбpoвoльцЬ дo свoеi apмii. B цей чaс
махнoвцi Пepетвoplтtися в paйoнний зaгiн i нe здiйснюBaЛи Tpи_
вaЛю( даJIeK}й pейшЬ, нaвiть }lе BиxoдlUIи д.o свoж гoЛoBFIt,D( цеrггpiв
над AзoвсьtсаM MopеM' дiюvи виЮ'Iючнo нaвКoлo Гy.пяй-Пo.пя.

У б.epeзнi 1920 poкy, KoЛи пpoдpoбoтa бiльпrовикiв пiшлa
Bже пoBtIиМ xoдoМ i кoли Пpo.цзaгoHи Дicтaвыlиcя ax дo вi.гt,la_
ЛеtIих степoBиx сiл, нaстpоi сelUIHсТBa знoвy хиTHyлися в бiк
збpoйнoi бopoтьби пpoТи <.сoв.цеПii'>. Цi нaстpoi ЗMалЬoB}ъaB
Iнфopмвiлпiл ЦK KП(б)У: <(...сeJUIни пo всiй Укpaiнi ЗaЯBЛЯЛ|l,
lцo He пpизHaченцi, a вoни сaмi с PaД.янськa влaдa i Hе .ItoЗBo-
Лять y себе кoмyнiстiв тa КoМyн... Дo paд кoмyнiстiв oбиpaти не
бyДeмo,'. З oлексaндpiвськoгo пoвiry пoвiдoмлялoся' ЩO <(aнap.
хoбaндитизМ ЗBиB сoбi тщ мiцнe гнiзДo'> i виявлясться в 33.х з
43-х вoлoстей, tЦo <(.цеяKi peBкoми пpaцЮЮтЬ нaпiвлегaльнo
внaслi-цoк пoстiйнoi Зaгpoзи мЕtхнoBщиHи)>.

У лютoмy 1920 poкy Пoч€L'Iaоя нoвa xBиля Trpopу в Укpaiнi
ЛpoTи лiвих есеpiв-iнтеpнauioнaлiстiв, пpaвих есеpiв, MеHШo-
викiв. Бiльtпoвики виpilпили зaбopoнити будь-якi не бiльtпo-
вицькi зiбpaння. Taк, y Бiлiй l-{epквi бyлa poзiгнaнa кoнфepен_
цiя бopoтьбистiв, a в беpезнi 1920 poкy бiльшroвики взaгaлi
зaбopoнlrли дiя,rьнiсть пapтii бopoтьбистiв пo всiй Укpaiнi. Бiль_
llIoBицЬKa сисTeмa бyдyвалaся незaлr)кнo вiд вoлi мaс. Бopoть_
биcти lк yсe бiльrпe пpиBеpTirли спiвuyrтя нe Лиш]е ceIIяН, aЛe
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й poбiтникiв. Cелянськi з,iзДи пpиймали ixнi }eзoлюЦii' киiв-
ськa бeзпapтiйнa poбiтнинa кoнфepенцiя тaкoх булa <.нaстpoе-
нa пo-бopoтьбистсьКи'>.

Bибopниx пpaв бyли пoзбaвленi близькo 607o clльcькихвvr-
бopuiв (yсi, хтo BиявJIяв нелoяльнiстЬ Дo pa.цянськoi влaди).
B мiстax близькo 50vo po6tтникiв - oснoви pе)<иМy - нl З'яBи.
ЛИcЯlнa вибopи 1920 poкy. нKBс мав нeoбмеxeнi пpaвa i фaк-
Tичнo ДиpиryBaB вибopaми дo pa,Д. Иoгo спiвpoбiтники сЮIa.цa-
ли.цoсь€ нaвiть Ha paдяHсЬKих пpaцiвникiв.

У щaвнi 1920 poкy в Укpaiнi ПoЧzL.Iи сTBopюBaTися кoмiтети
HeЗЕUIежниx селян (кoмнезaми) - нoBa oснoвa дикгaтypи бiль.
rшoвикiв нa сeлi. Ha кiнeць 1920 poкy KoМнезaМи iснyвали B Koх-
нoмy тpeтЬoмy селi Укpaiни i в yсix BoЛoсниx цeнтpiж' Boни стa-
ли фaктиннo opгa}IaМи BлaДи нa мiсцях, oскiльки aбсoлютнa
бiльrшiсть мiсць y paДaх Ta'шнiх викoнКoМzlx Haле)КaJIa кoтvгyrriс-
TaМ Ta ч,'IeнaМ кoмнезaмiв. Koмнезaми пoтpiбнi були бiльtшoви.
кaМ дJI,I тoгo, щoб нapeштi poЗKoЛoTи yкpaiнське сrЛo' нaЦЬКy-
BaTи сeЛ'lнськy бiднory нa бiльtl.t зaМo)GIих сlJUItl' poЗв'язaти в
селi спpaвxrrЮ гpoМaДянсЬKy вiйнy. Heзвaхaючи FIa Tе' щo
в 1920 poui селo <(oсеpе.Д.нЯчиЛOQfl>, Г?CЛo пepелiлy стaлo тiсю
.цoBбнeЮ, яКa дoзBoJlяJIa лЮМпeнсЬKиМ' ЛeдaчиМ елeмeнTaМ селa
yгисKyBaTи пpaцелюбних' хaЗяйнoвитиx сеJUIн' a гoлoBнe - Пr-
peслiдрaти всix, хтo бyв невДoвoлений pадянсЬKoЮ Bлaдoю.'

Bнyгpilшня вiйнa в сeлi пpизвoдvшIa Дo зниЩен}rя ПpaцЬoBи-
Toгo сеJI'IнсTBa' яКl Пpaгнyлo бщи зeмлевлaс}IиKaми i не зшte-
>кaти вi.ц пoлiтичних змiн. Д,rя ЦЬoгo lшeнaМ Кoмнезaмiв бyли
нaдaнi знaчнi пoлiтичнi тa екoнoмiчнi пpивiлеi. Boни звiльня-
лися вiд ПpoДpoЗКлaдки i oщишlуъыlи |07o мaйнa poзKypl(yлених
сeлян aбo сеЛ,Iн - yпеpтиx aнTиpaДянщикiв. Зaбезпечений тa-
KиМ чиFIoМ кoмнезaмiвeцЬ }Dкr не тypбрaвся Лpo пpoдyкгивнiсть
сBoгo гoсПoДapстBa' a ПpaгFIyB пoбiльlпе poзIrypKyлI,тTИ Ta Нarpa-
брaти. Koмнeзaми нaйчaстiшrе BДaBNl.ИcЯ.цo BисилKи poЗКypКy-
Лrних дo Cибipy, для тoгo Щoб не бoятиcя пoмсTи i скopистaти-
ся зeМJIeю, бyдiвлями тa xуДoбoю poзIrypKyленoгo. Kepiвники
кoмнезaмiв тa peвкoмiв y селi дyxe ЧaсTo зЛoB)(иBЕuIи Bлa.цolo'
вiдч}ъaючи сBoю ПoBнy бeзкapнiсть. B бiльrшoстi це бyли ЛюД|4,
пpизнavенi з мiсцевих кoмyнiстiв, кoщi знали пpo сTaнoвищe B
yкpaiнськoмy селi пеpeвzDкнo З листiвoк тa aгiтaцiйних гшaкaтiв.
Чaстo тaкиx кеpiвникiв ПoсTaча.Jrи пoлiткoми чaстиtl, Щo.цислo-
КyB{UIися B цих сeлaх' i тoдi селo пepетвopювzuloся в яКyсЬ химe-
PУ, щo Пo€.цнyBaJIa в сoбi pиси вiйськoвoгo пoсeлeння ХIХ стo-
лiття тa KoнцеHTpaцiйнoгo тaбopy.

[V кoнфеpенцiя KП(б)У ПoяснIoB€UIa витiснeння <<pаflянсЬKoi
фopми> з yкpaiнськиx сiл тим, щo <(,ц,o paД ПoТpaПЛяють вopoxi
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eлейенти, мaхнoвцi, кoтpi пpoвo.цяTЬ aHтидеp)KaBнy ПoЛlTиКy)>.
Але нaспpaвдi нaсильсTBa B сеЛax ПpизBo.циЛи .цo Toгo' llto нa-
вiть нa пoвiтoвoму тa paйoннoмy з'iз.цaх pевкoмiв y Мелiтoпoлi
й Bеликoму Toкмaкy piзкo кpитиKyBaЛaся пoлiтика бiльшoви-
кiв нa селi. Haвiть нa Kaтеpинoслaвськiй губеpнськiй ПapTKo}l-
феpeнцii пеpeBaxaЛa KpиTиКa цiеi пoлiтики.

KП(б)У Звepнyлaся дo члeнiв кoмнeзaмiв iз зaюrикoм: "Koм-
нrЗaми - нa KypКyлЬсЬKoгo КoH'I ПpoTи бaн.цитiв!>. Пoча-ltoся
сTBopенtl'{ oзбpoeних KapiulЬниx зaгoнiв KHC (y кохнoмy повi-
тi - кaвaлepiйськoТ сoтнi KHC). Усьoгo в Укpaiнi бyлo ствopе-
нo 730 TaКих зaгoнiв, .цo яких BхoДиJlo близькo 55 тисяч чoлo-
вiк. Bзaгшri iснyвiulo близькo 10 тисяч кoмнезaмiв (з ниx 670 -
нa Kaтepинoслaвшинi). БЙьшriсть зaгoнiв кoмнeзaмiвцiв бyлa
вiдпpaвленa нa бopoтьбy ПpoTи мaxнoвцiв. Aле в Kaтеpинo-
слaвськй ryбеpнii з 670 кoмнезaмiвцiв дo )кoвтня 1920 poкy збе-
pегЛoся лиrшe 165. B сеpе.цoвиЩi Kнс пaHyвaJIи poзryбленiсть
тa пaнiкa. Мaхнoвцi BвzDКzUIи KoМHeзaМи <.чекiстськoю opгaнi-
зaцiею,> i пеpеслiдyва.ltи членiв KHC.

Maхнoвський кoмaндиp. .У.цoвиченкo у листiвцi Д'o .lленiв
KHC пoпеpeд)кaв: якщo Boни нe пpипиняTЬ свoю дiяльнiсть'
тo бyдyгь знищенi <.як гoлoвнi пoмiчники бiльruoвикiв,>. o.цнaк
деякi кoмнeзaМи сTilJIи тarмним пi.цпiлrrям мaхнoвцiв i вepбу-
BaЛИ ДJIЯ Мaxнa пpихильникiв. БiльIшoвицЬКa <(чисТKa,> KoМtll-
зaмiв виявилa, щo 30% КHC KaтеpиHoслaBtциHи нe вiД,пoвi,цa-
Ли свorмy пpизнaченню aбo бyли <oтpyснi мaxнoвЩинoЮ)).

Мaхнo oгoЛoсиB Tеpop ПpoTи кoМнезaмiв тa ixнix зaгoнiв.
У paйoнi Дii Пoвстaнськoi apмii (!oн$aс, Пpиaзoв'я' Kaтеpинo-
сЛaBщинa' Пiвнiчнa Taвpiя) KoМ}IезaMи ПpaКTичнo знulхo.циЛися
y пiдпiллi aбo x пpипиttиЛи свoс iснрaння. BнaслiдoK цЬoгo з
yсiеi Укpaiни нa Зaпopbrоt<я бyлo вiдpядxенo 500 дoсвiдчениx
кoшгрriстiв Дltя вiднoвлeння .цiяльнoстi кoмнезaмiв. V кoнфеpен-
цiя KHC вi'цзнaчалa, Щo <(гoлoBtloю уМoBoю лiквiдaцii бarЦи-
тиЗIvty нa Укpaiнi (...) с зaщд{eння .цo бopoтьби з бaндитизмом
нeзaмoх}Iих eлeментiв нa oснoвi rшaнoмipнoi експpoпpiaцii кyp-
КyJUI>. Бiльrпoвики opгaнiзoвр€lли B сeлax зaгoни сaмooбopoни
iз члeнiв кoлгoспiв тa paД'гoспiв.

Cелa, кoтpi вiдмoвлялися сTBopЮвaTи pевКoми Ta Koмнeзa-
Ми' poзгляДaJIуIсЯ ЯK <,гнiздa Мaхнa>> з yсiмa нaслiдкaми, щo ви-
IIIIИBaJIу| звiдси. Taкi сeлa зaзнaBaЛи вiйськoвoi блQкa.ци, apтoб-
сщiлiв, Bисeлeння. 3a вбивствo кoп,гyriстa y селi aбo нa oKoЛицях
сeЛa poзстpiлювалoся l0-20 чoлoвiк <(зap)Д{HиKiв> l{ЬoГo C€Л?.

Члени Kнс, peвкoмiв, мoбiлiзoвaнi нa селo poбiтники стa-
вaли пoмiчHиКaми пpoлпpaцiвникiв' кoтpi гpaбyвzulи сеЛяH.
У |920 poцi з Укpaiни Пpo,цзaгoнaми бyлo нaсилЬницЬKи BиBе-
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ЗеI{o l90 MЛн гryДiB Збb{oкЯ, 6 млн пyдiв М'Ясa, 300 тис. пyдiв
КapТoПЛl Тollto.

. l беpезrrя 1920 poкy (зa iнпrими ДaтИ\t|4 - 7 бepeзня) мaх-
новшi yкoтpе Bxе вибили з Гу,'rяй-ПoЛя ЧepBoниЙ лoлк 42-i
дивiзii i стали гoсПoДapями в сeлi. Maxнo зtloвy сTaB вiДнoвлю.
.BaTи сИсTeMy <<вiльних paД> y paйoнi. oднaк, HезBaхaючи нa Tr'
Щo сеЛяни зyстpivaли <..бaTЬКa,> хлiбoм-сiллю, пpиплив iх дo
ПoBсTaнсЬКoгo вiйсЬKa бyв незнauний. У зaгoнi Maxнa зiбpалo_
ся близькo l,5 тисянi ПoвсTaнЦiB. Ha збopaх кoмaнлиpiв бyлo
виpilпенo ПpoBесТи кiлькa piIлщиx нaпa.цiв нa чеpвoних .цЛя
ToГo, U{oб зДoбyти збpoю тa нaбoi для apмii. Бyлo виpitпенo
MaхIloBсЬKиМ KoMaнДиpaМ BиДaBaTи ПЛaTню в 1,5 тисяui pyблiв
нa мiсяць' pяДoBиM бiйцям - 1 тисяну.

4 беpезня 1920 poкy vеpвoнi спpoбрали зaвoлoдiти отaнцiею
Гy;rяй-Пoле, але ixнiй нaстyП бyв вiдбитий, пpиvoму кiлькa
пoлкiв Естoнськoi Дивiзii бyли poзГpoМЛенi. Koмaндyвaння Пiв-
Дeннo-ЗaxiДнoгo фpoнтy сПpяМyBzUIo нa МaxнoBцiв нaстини Лa-
тиськоi тa 4L-i дивiзiЙ, oкpемий кaвалеpiйський пoлк.

|2 бepeзня мaхнoвЦiв булo вибvпo з Гyrшй-Пoля. Ейфopiя вiл
TpиBаJIoгo пеpебрaння B piДнIo( xaTaх ПpисПшra тypбory Пpo poз-
вцкT тa oбopoнy, Щo ПpИзBrЛo дo пopaЗKи. Мaxнo тa йoгo KoMaFI-
ДИpИ I|oЧaJтИ lx}кaTи втixи в сaмoгoнi' a Дpylalнa <.бaTЬкa'> Галинa
Kyзьменкo poзBzuKaлa пoвстaнцiв aМaTopсьKиМи BисTaBaМи.

З Гy:rяй_Пoля Мaхнo пilпoв нa Успeнiвкy-fiiбpoвкy-Гaв-
pилiвкy-Koмap-Bеликy Янiсoль, Де .цo нЬolo ПpисДHzrЛися нoвi
зaгoни, ствopенi oгapкoвим, Baсилевським, Бyдaнoвим, Tapa-
нoBсЬKиМ' Maхнoвськi KoМaн.циpи виpilлилlл нaKoПичyвaтi cили
ДJtя нoBoгo ЗaхoI]Ленн'I Гуляй.Пoля. 15 бepeзня мaxнoвцi сПzUIи-
ли нiмeцькy колoнiю Mapiенталь ЗaTe, Щo нiмui oбсщiляли Мax-
нoвський зaгiн i в6или кiлькox пoвстaнцiв. 30 кoлонiстiв були
МaxltoBцяМи poзстpiлянi, i бiльlше сотнi кgней бyлo зaбpaнo.
16 беpезгш мaхнoвцi ЗaхoПI,UIи й poзстpi,тяли I20 coлдaтiв paдян-
сЬKoгo KapaJlЬнoгo Зaгoнy 22-гo пoлкy (цeй зaгiн poзстpi,rяв пе-
pеД циM 44-х мaxнoвцiв i спалив 8 oсeль). Усix пoлoнeниx Kapa-
тeлiв пoвстaнцi й сeляни poзсщiляли чи ЗaKoЛoЛkI BИЛaМ'I.

Haвeснi 1920 pокy <<бaTЬкo>> сiяв смеpть нa Зaпopi;окi, зни-
LцУюЧи B Ko)КнoМy селi пo 5-l0 чoлoвiK <.aгентiв,> BJ]a.ци' пpoД-
зaгoнiвцiв, кoмiсapiв' кoмунiстiв, мiлiцioнеpiв.

oсoбливo xopсToКo мaхнoвцi oбxoД}lлиcяз кoлиlлнiми ПoB-
сTaнцяМи' кoтpi пepeйшЛи нa слyxбy .цo бiльruoвикiв. <Iнoдi
мaхнoвський теpop oбеpтaвся i пpоти кoлишнix пoвстaнuЬ, кoтpi
не бaxали Знoвy пpиrДНУв,UгуIcЯ дo Мaхнa i poзгляДалиcЯ H|4\4
яК ДеЗеpTиpи (тaких <.KoЛиП]нiх> булo poзстpiлянo кiлькa.цесяT-
кiв). ..Бaтькoo poзстpiлюBaB ТaKoЖ мaхновЦiв, кoтpi пpивлaс.

нюв€uIи гpolшi пoBстal{cЬKoi скapбницi. Taк, 18 беpезня бyв poз-
стpiляний кoлипrнiй нaЧaльник KaтеpинoслaBсЬKoгo гapнiзoнy
ЛarЦкeвиv, кoтpий po3TpинЬKaв 5 млн <(KaЗeFIниx> pyблiв.

|7-|9 беpезня 1'920poкy мaхнoвцi пiсля бoiв BiДпoчиBаЛи
бilя cvl Бoгaтиp тa Bеликa Янiсoль, a 20 беpезня Мaxнo здiйс-
ниB }IaПa.ц нa Гyляй-Пoле. Алe чеprЗ .II.Ba .цнi вiн бyв вибитий
звiДти oсoбливoю KaB.циBiзirю (кoмaндиp Блинoв), спeцiaльнo
сTBoprнoЮ дrя бopoтьби пpoTи мaхнoвцiв. Ця див\зlя тa кiлькa
бpигaд 42-i дивiзii }ra.цoвгo зaкpirмлиcя в Гyляй-Пoлi тa нa сy-
сiднiх xyTopaх' зaблoкyвaвrши бaзoвиЙ МaхнoBсьKий paйoн.

Ha пovaткy квiтня l920-гo в с. Федopiвцi мaхнoвцi ПpoвrЛи
з'iзд селяноЬкиx.целrгaTiв 10 вoлостей спiльнo з ПoBсTaнцяМи.
Ha з,iздi сeЛ'IъIуt ПpoхilJlи Мaxнa <<не Пpипиняти бopoтьби пpo-
TvIHacИIIЬHИкiв тa гpaбixниКiB>>, знищyBaTи ПpoдoвoЛЬчi тa кa-
paльнi зaгoни. Бyлo oбpaнo нoвy МaхHoвсЬКy Biйськoвo.pевo-
люцiйнy paДy Ha Чoлi з МaTpocoМ Лaщенкoм. 3'iз.ц пoстaнoвив
мoбiлiзyвaти сiльськy Мoлo.цЬ <.вiльнoгo paйoнy> .цo зaгoнiв
Мaхнa. Maхнoвський з,iз.ц y Фeдopiвцi ПocтaнoBив' Iцo МaxнoB-
цi пoвиннi <.мoбiлiзрaти> i pеквiзyвaTи кo)Gloгo TpеTЬoгo кoня
в сеЛянсЬкo}ty гoспoдapствi. Це BиКJIиKuuIo неBдoвoЛrння з бoкy
Зaмoжних ceлян i Tpoхи пoслaбилo сoцia,rьнy бaзy мaхнoвцiв.

Квiтневий oгля,ц. <.Пoлoxен}Ul в Укpaiнi> oсoбливoгo вi/ul.i.
лy Пiвденнo-Зaxiднoгo фpoнry свiднив, Щo <(гoлoBниЙ елeмeнт>>
apмii Мaхнa сKJIaдaе <...нaйбiднiшIa сеЛ'lllсЬKa МoЛo.цЬ' якiй Pa-
.цянсьKa вЛaдa B Укpaiнi не зyмiлa нiчoгo дaти, кpiм фopмаль-
нoгo ПpaBa }Ia зeМЛю)>.

B цi днi неpвoнi чoМyсь ЗaЛИIIIИII|4 мaхнoвцiв y спoкoi i не
трбршrи Bхr зBиIIIIиМи oToченн,lMи Ta нaпa'цaМи. Це.ца,чo мolt<-
ливiсть м€lх}loBцям' poзбившись нa кiлькa aгiтaцiйнo-тrpopис-
тичних мoбiльних гpyп, фopмyBaти нoву apмiю, нoвi pегio-
на,rьнi зaгoни, з}rищyючи нaBKpyги <(aгlнтiв> vеpвoнoi BЛaДИ.
Мaхнo }IaJIaгoдив зB'яЗки з цeнTpoм yкpaiнськoгo сaмoстiйни-
цЬКoгo pyxy _ ПoвстaнKoМoм (гoлoвa - М. Пещенкo) для кo-
opлинaцii свoш pейдiв.

У квiтrri 1920 poкy гoлoвний зaгiн Maxнa з.цiйснив peйл У
[IaПpяМKy Hoвoмoскoвськ_ПaвлoгpaД' Знищ}Toчи нa ШIЛяхy
кapaльнi зaгoни 3-i дивiзii' 25 квiтня y с. Мapинiвцi мaxнoвцi
пoвнiстю ПoлoниJIи З77 -il лoлк Укpaiнськoi тpyлoвoi apмii. [o
pyк пoBсTaнцiв пoтpaпшlo бaгaтo збpoi, aмyнiцii, xapuiв. Знaч-
нa кiлькiсть неpЁoноapмiйцiв пеpейIIшa нa бiк <бaтькa,>.

|vIi>К 24 i 28 квiтня 1920 poкy Мaхнo зaймaв Гyляй-Пoле,
вибивЦIи звiдти бyдьoнiвцiв 14-i дивiзii l-i Kiннoi apмii. B Гy-
лrяЙ-Пoлi мaxнoвцi вiддpyЦвaпИ pЯД листiвoк дJUl poзПoвсЮ-
дя<еншI B сepедoвищi uеpвoнoapмiйцiв. У видaнiй y Гy.пяй.Пoлi
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лис-TiBцi <.[o vepвoнoapмiйцiв фpoнтy й тилy> зaзнaЧaлoся:
<...Пpoдoвxyйтe знищувaти денiiiнсЬKy зг'paю' a paзoM з нeю i
вoЛoДapя-Кoмiсapa. Hе Йдiть з фpoнry, пpoдoвxyйте бopoтьбy

IIoвнlсTю зниЩиTи пoBсTaнсЬKий nvx.
29 квlтня l920-гo бpигaдa l4-i kЬвдивiзii, oтo.rившr и Гуляiт-

Пoлe, вибlt,ra звiдти мaxнoвцiв. Haсцпlнoгo д}t,I MaхHoвцi, oпи-
нивIIIисЬ y смyзi пepесyвaннJl мapшoвих poт бyдьoнiвцiв, витpи-
мaлибiЙ з ЧaстинaМи 4-iтa6-Т кaвдивiзiй бiля ciл HoвoпaвлiЬкa
тa Бoгaтиp. 3aгoни l-i Kiннoi peЙДwaЛИ Пo МaхнoBсЬKoмy pa-
йoнy, poзстpiлююч и кoлиulн ix мaхнoвцiв, кoтpi нaмaг ы,иci ie -
peЙти дo миpнoгo сeJUIнсЬKoгo >KуITTЯ. oднaк l-шa Kiннa тaк i

<.БaтЬкo>> виpitшив зaJтИlJ]И.ГИ paйoн дiй Чеpвoнoi apмii i пo-
дaBся нa пiвДень Дo Aзoвськoгo Мopя' Мaючи пpи сoбi пoHa'ц
тисячy пoвотaнЦiв пpи 50 KyЛеМeтaх тa 3 гapмaтax. l-3 тpaвня
1920-гo Мaxнo зaxoпив сeлa Cвятo.цyхiBKy, Гaйuyp, I-{apевoкoс-
тянтинiвкy, пoлoI{иBIIrи в xo.цi бoiв близькo 1500 чеpвoнoap.
мiйцiв, З яKиx 300 чoлoвiк пеpеЙrшли нa бiк пoвстaнцiв.

Мaxнo TиМ чaсoм ПoПpяMyвaв y paйoн Hoвoспaсiвки' Дl, Зa
йoгo вiдoмoстяMи, aктивiзyвалaся МaxHoвськa Aзoвськa гpyпa
У.цoвичeнкa. I]я гpyпa paзoМ з нoвoспaсiвсЬKими aнapxiстами
пpoтягoМ сiчня-квiтня 1920 poкy пepебра,тa y пiдпi,тлi, poзГryс-
тиBll]и бiльrшy чaстинy бiйцiв пo дoмiвкax. Maxнoвськi.КoМaн-
.циpи' oсTеpiгaючись poзстpiлy, пrpexoвyB:Ull4cЯ Нa Mихaйлiв-
сЬKиx хyгopa>r6lля aзoвсьKoгo лicництвa. B цеЙ чaс y вiдгryстку з
Чеpвoнoi apмii в зв'я3кy З Пopaненням пpиixaв B. Kypиленкo
(з лiтa l9l9 p. ЗнaхoДиBся y ЧepвoнiЙ apмii як KoМaндиp пoлкy).
Biц poзпoвiв пiдпiльниKaМ Пpo стaнoBиЩe в кpaiнi, Пpo нaсиЛЬ-
отвa бiльtшoвикiв нa.ц сеJUIнстBoМ. Maхнoвськi кoмaнДиpи B.цo-
BиченKo, .Цoмarпeнкo, Бiлatш, Бoндapeць, Миpонoв виpilllили
виЙтуl з пiдпirия i пpo.Цoвxити бopoтьбy pzвoМ з ryляйпiльцями.

8 щaвrrя 1920 por<y мaхнoвцi (1200 чoлoвiк, 50 кyлеметЬ, 8 гap.
мaт) зaйняли с. Mикoлaiвкy, .цe дo Hих пpис.Ц'нaлися мaхнoвцi-
нoвoспaсiвцi (200 uoлoвiк). У Чеpнiгiвцi, Coфiiвцi' Kиpилiвцi,
Пeщoпaвлiвцi, Бaсaнi.цo МaxнoBцiв пpистали нoвi гpyпи дoб-
poвoльцiв. II{e пiвтopи тисячi мaхнoвцiв пеpебрали в мiсцeвиx
мzlхtIoBсьKI,D( зaгoнaх нa Kaтеpинoслaвщинi тa в Пiвнiчнiй Ta-
вpii' Ha спiльнoмy зaсiдaннi MzжнoBсьKих кoмaндиpiв бyлo yклa-
.ценo нoвий сoюз мix aнapхiстaми ryляйпiльсьKoгo тa нoвoспa-
сiвськoгo paйoнiв. Maхнa oбpали KoМaHдyBaчем apмii, a Бiлaшra
_ HaчаJIЬникoм rштaбy apмii. Koмal{диpи виpiruили фopсyвaти
сTBoprннJI великoi .цirз.цaтнoi Пoвстaнськoi apмii щlя бopoтьби
ПpoTи бiльш.toвикiв.

|2тpaвня 1920 poкy, poзгpoМиB[Iи пiхoтний пoЛK чrpвol;их'
мaхнoвцi зaiIняли ст. Пoлoги i вxе yве.rеpi тoгo x лrrя й Гy.rrяй-
Пoле, .це BЗЯЛ14 B ПoЛoн чaсTинy бpиraди 42-i дивiзii' Kiлькa
сoтeltЬ бiйцiв з 800 пoлoне}lих чrpвoнoapмiйцiв виявили бa-
xaHн'I пеpейти дo Maхнa. 3a кiлькa .цнiв Пoвстaнськa apмiя
зpoсЛa .цo тpЬox TИcЯЧ чoлoвiк.

У сеpединi TpaB}UI 1920 poкy мaxнoвцi бля c. Biкгopiвкa poз-
гpoМили нepвoний oсoбливий зaгiн KoвалeнKa' зЕlхoпивши 2 гap-
Мaти Ta сTpaTиBIxи кoптщriстiв нaвча:tьнoi lIIKoли l25-i бpигaли.

B цей чaс iз Kaвкaзy нa Пoльський фpoнт пpoдoЫq/Biulи
ПepeKI,ЦaTися oкpемi Чac.IИ:нvI l-i Kiннoi apмii, кoтpi ПpoсyBa-
лися МaхнoBсьКиМ paйoнoм. MaхнoвськиЙ штaб виpirшив здiйс-
ниTи нaпa.ц нa бyДьoнiвцiв' poзpaхoByючи ЗulхoпиTи бaгaтi щo-
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23 щaвня мaхнoвцi нa кiлькa гo.цин зaхoпиJIи Гyляй-Пoле.3гoдoм'apмiя Мaхнa знoвy poзпo poЦ]I4ЛacЯнa кiлькa зaгoнiв по300 rпaбeль i пo 10 кyлeмЬтiв, p.ййй-no стeпax цiвнiчнirшеГуляй-Пoля.

нoв). Kpiм вoeннoi мiсii, paлa cTaBIIЛa свoiм гoлoвHиМ зaвДaн-

ням oбeзвлaдне бyДiвниЦтBo xиTTя)>' opгaнiзaцiю спiлoк сeлян

ipoбiтникiв, всTaнoBJlеtlня мi.lк ниМи еKotloмiчних Зв'язкiв, Тo-

вapooбмiну' BзaeМoдoпoмoги.. 
У кiнцi TpaBшI 1920 poкy МaхнoBсЬKa apмiя знoву ЗpoсЛa .цo

3.х тисяч чoлoвiк i кypсyвшra в пiвд'енниx пoвiтaх ХapкiЬщини,

пoблизy Гpиrпинoгo тa iзюмських лiсiв. Пеpед чrpBo.ниМи чaс_

тинa"й бyлo пoстaвлeнo ЗaBдaHн'I дo 15 vеpвня 1920 poкy лiк_

вiдрaти MaхнoBсьKиЙ pyх.
Пpoтягoм чoтиpЬoх мiсяцiв МaХнoвсЬKиЙ pщ тo сП.ulil(yвaB'

тo зaгЪсaв. Чepвoний тepop Ta улapи вiйськoBих З'едгIaнЬ,'ЗДaBa-

лoся' зBo.циJIи Цaнtвець мaxнoвський pщ. Пiсля poЗгpoшty в сiчнi

1920 poкy МaxнoBсЬKий pщ вiлpoлИBcЯ, aJтe сПoчaTKy лиllIе ДЛя
зa*и.iy свoгo ryляйпiльЪькoгo paйoну. B кiнцi квiтня 1920.го

пiдrpимкoro }IaсeЛeнн'l' яке нa ПoчaтKy poкy uiе сПo.цlBzUIoся нa

Кpaщe xиTтя пpи чepBoниx.

Глава 24
<МAхIIOBсЬКA кAPTA> BPAIIгE.iIя

TA.ц3ЕP)KиIIсЬKOгO
(6_30 неpшя 1920)

У щaвнi 1920 poкy oснoвнa мaсa pa.Ilянськиx вiЙськ' Щo зHa-
хoд"nic'в Укpaiнi, бyлa пеpекинyгa нa Пoльський фpoц1. шoб
пpипиниTи нaоЦЛII yкpaiнськo-ПoЛЬсЬКolo вiйськa в глиб Укpai-
нй i дoмoггися пеpелЬмy y вiйнi. 26 тpaвня Пoчuulися oпеpauii з
MеToю ъlцбvlтlц з Kиrвa сILтIи ПoЛЬсЬкoi apмii. o.цнaк, незBa)кaЮ.
чинaчиcrЛЬlryПеprвary'пpoTягoМпepПIиxтюKIIlBKorrTpHaсT}Цl
чepBo}Iиx бр yкpat нeeфекгивниiт. Лшe 12 vеpвrrя 1920 poкy
неpвoнi зairняли KиiЪ. 16 чеpBня yкpaiнськo-пoЛЬсЬКе вiйськo зa.
лиlшиJIo Biнницю тa Хмepинкy, a в сеpпнi 1920-гo Чеpвoнa ap-
мiя опинI,utaся BXe пiД Львoвoм тa Bapuraвoю.

Пepexo.Цoм oснoBtlих сил Чеpвoнoi apмii нa Пoльський

фpoнт.ёкopИcTaJlacЯ Pyськa apмiя BpaнIеля, яКa виpэытaся \з
Kpимy нa Ъпеpaтивний пpoстip степoвoi Укpaiни y Пiвнiuнiй
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Taвpii. Bpaнгeль poзpaxoByвaB, щo зМoХe Мaти тyг пщтpимкy вoсoбi Maхнa тa iнrшиx пoBсTaнсЬKих oTaМaнlв' щo ЙoMy B.цaсTЬсяпl.цняти кoзaкiв нa flolry и кyоaнl.нal-roвиli пoxiд нa Мoсквy,a TаKoж ПoПoBниTи ПpoДoBoлЬчi зaпaси 
"uoы 

.йoд""i 
"ri"ii.Ciльське 

.гo"пoдupс'"o кpи"ylе й;; ПoвнrсTЮ ЗaДoBoЛЬtlи -
Iii ]:]3::i.9T:::1p"i Йськоi- apмii тi дeсяткiв,,"i- д*Ъ"i"

цrpTЬ зaпоBI{иЛи КpиМськi мiстa'
lJIи гoлo.ц Ta ПpaгHeнrш peвaH[Iy.
iiлoi спpaви> aнглiйцi 

"iдмoви,") HaсТyпy.

.Цянськoi УкpaiЬи. Пеpeд ти.м7 .
нaсцiT' вpaнгелiвськoгo вiйськa vЬpeз нoнф;c;;. Ы;;;;Bpaнгeля, щo BeЛo.Ъо., o. iuй;;;;":i;ffi ;ffiiЁТ#3#"ii ffiffiж;ЬH1Ли )(aх нa бiЙцiв l3-i apмii, i вoни панiчнo втiкaли. Чеpвoних

щo Boни BB€DкаJIи Taвpiйський фpoнт дpyгopядний,
Y бP oгoлorшений ПЬльський 6poн', 

.; 
ъй;."

Двa Днi пiсля пoчaтКy сBoгo нa-
:ю Пiвнivнy Taвpiю, a 2З uepвня
ylaхнoвсьKoгo <.BiЛьнoгo paйoнy>
фpoнт ТиМчaсoBo стaбiлiiрaвся.
'oних пiд кoМarЦoю Убopeвиva

)K|4BсЯ.нaкoHTpнaсry*п..ЧеpвoнЁ"h'ъ'ffi ;;l}JBi:"J.ж3-
:"_.:] гpyпи np9p":l :!щy Ф.дo*u_(iдивlзli,u 5 api,iil,яKa нaстyпаJla з oлeксaндpiвськa нa МёлiтoпoЛь, Ta кiннy фl-пy_(apмiю) Жлoби--(8 тисй 

''.абeлii *o 
"-u 

лщiЙтидo Мелi-тoпoЛя зi сxoдy. Чеpвoнiй кlннoтi,й"oП'IтIясg гnпn.ua h^пry пp.opивi' Boнa ма,тa виЙти в тl
29 яepвня 1920 poкy гpyгIa х

вoкoсTянTинiвки нa Пoлoги. Cl
мaти oбopoну i вийти в тил 6lли

те' щo бiлoi кiннoти нa цiй
к.repвoнoi. Ha пovaткy ЛуIIIНЯ
в пoвнiстю знищeний бlлими.
lИЛИ B пoЛoн i нeзaбapoм зa-
Бiлi пoчaли нaстyп нa.Мapiy-

BсЬK' y TиЛy чepвoних бyв ви-
apoвa.

Пoлiтикa, що i] пpoвoдиB lенеpaл Bpaнгель, булa oхapaкте-
pизoBaнa Пeтpoм Cтpуве, яK <.лiвa пoлiтикa ПpaBиМи pyKaми)>.
3aзнaвrши кpaxy пiд мoнapxivниMи, КoHсеpBaTиBF{иМи ПpaПopa-
ми, лiдеpи бiлoгвapдйцiв виpiшили спpoбyвaти сПеpTисЯ нa yвесЬ
спrкТp пpoшapкiв, нrвДoвoЛrнI,D( бiльrшoвикaМи' y ToМy числi й
нa сеpe.цHr сeJUIнсTBo. Пpaвi звинyвaтили Bpaнгeля в нaдмipнo-
Мy ДeМoKpaTизмi тa симпaтiяx дo eсepiв. 3 метoю ПpиBеpнеHrUI
нa свiй бiк селян гrнrpaл Bpaнгель нaМaгaвся BиKopисTaTи есr-
piвськi гaслa. Йoгo нaкaз Ns 3z07 мaв нaзву i.Hapo.цoвi - зeм;rя i
BoJUI B yсщoi Деp)Kaви)>. 3aкoн пpo зeМЛЮ' щo йoгo ПpoгoЛoll]y-
вaв Bpaнгель, пepeДбaнав пoдiл BеЛиKиx пoмiuIицьких мaсткiв
чеpeз BиКyп нa KopисTЬ сeЛ'ItI. Bo.цнoчaс бopoнилoся ПpaBo BJIaс-
нoстi сеpeднiх тa лpiбних зeI!0IeB.IIaсникiв. Бyлo oбiцянo свoбo.Цy
тopгiв.гri Ta ЦIиpoКу oблaсну aвтoнoмiю нa oснoвi ЗеМсTBa - <(нa-
poдHе ЗeМeлЬ}tе сaМoBpядyвaння>. oкpiм тoго, пoлiтиuний pe_
жиМ нa пiдкoнщoльних Bpaнгелевi теpенaх бр.Цoсить-тaки лi-
бepальним. Koлиtпнi paДянськi слгxбoвцi нe пеpеслiдyBaJIИcЯ, a
з чеpBoHих вiйськoвoпoЛoнеHих фopмралися вxe бiлi вiйськoвi
чaсTини. Зa пoлiтичнi злoчини бyлo poзпoвсЮДКeнo тaюlй зaсiб
ПoKapaнtш' яК BисI{JIКa з Kpимy дo Paдянськoi Poсii.

У сepeдинi ТpaBня 1920 poкy Bpaнгeль BиДaB TaсMниЙ нaкaз
Пpo Koop.цинaцiю дiй бiлoгвapдiйцiв iз aИЛa|vIИ Петлюpи, Мaxнa
тa iншrих пoвсTaнсЬKих yкpaiнських oтaмaнiв. Biн виpirшив <(...дo-
МoBиTися хoч з Ди,IBoЛoМ, zUIе пpoти бiльшroвикiв'>. Haчальник
Гeнepальнoгo штaбy Pyськoi apмii гeнеpал [IIатилiн зBеpнyBся З
ЛистoМ .Дo Maxнa, ПpопoHyЮчи спiльнi дii пpoти кoмyнiстiв.
Мaхнoвi бyлo oбiцянo геHеpa.IIЬськi пoгoни Ta Пoсa.цy KoМдиBa'
пoB[Ie пocTaчaнH'l МaхнoBсЬKoгo вiйськa як пrтaтноi дивiзii Py-
ськoi apмii. Maxнoвцям бyлo зaпpoпoнoвaнo ЦIиpoКy pаЙoннy aв-
тoнoмiю, пrpеpoЗПo.цiл зeмлi мix селянaми F{a yМoBaх, виpoбле-
них з'iзДaми сеJUIн B ryбepнiях. Пiс,rя pозгpoмy бiльtшoвикiв бyли
oбiцянi ПepегoBopи З мaxнoBцяMи пpo мaйбщнс Poсii.

<Бaтькiвщинa й наpoд (...) бaтькoвi й нaм дopoxнi Зa Bсе' -
мoвиЛoся в листi, - a Bopo)шrчa - лип.tе плiд непopoзyмiння й
нфнaння o.цнe oДнoгo>. МaхнoвцяМ ПpoПoнyB&Toся вДapиTи Пo
чеpBoних тиЛaх Ta зaЙняти Boлнoвaxy-Mapiyпoль. Aле незвa-
)I(aюЧи нa тaKе звepне}Iня й oбiцянки, нi <.бaтЬКo'>, нi йoгo кo-
мaндиpи нe пpигryсКали нaвiть ДyмIс{ Пpo сoЮз з 6ulими. Caмo-
вpя.цyвaн}IJI, poзпo.цiл зeмлi, свoбо.цa тopгiвлi - yсe Tе, Зa Щo
бopoлися мaхнoвцi i пIo мoглo зблизити,iх з блими, не Мoглo
змiнити псиxoлoгii Гpoмa.цянськoi вiйни, Дr Bopoг' Щo пoryбив
дpyзiв тa piдних, Myсив ЗaJIИI]JИTуI:Я BopoгoМ. Укpaiнськe сeл,Il{_
сTBo не спpиЙнялo oбiцянoк гeнepaлa Bpaнге,rя, Bopo)Ке ПoсTa-
вивllIисЬ дo нoвих <(визвoлиTеЛlB> y сTapих зoЛoTих Пoгoнaх.
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Мix iнrшим, спpoби Bpaнгeля нaBесTИ МoсTи з Maxнoм малиМ1сце Цe в квiтнi 1920 poкy, 
-КoЛи Пop}д{ник €pмaкoв oyв 

"адl-чaуиЙдo rптaбy Мaхнa, а;lе бyЁ п"peioплениliЧк. Д""iтЪ",iцi Bpaнгеля - ПoлКoBник тa кaпiй, кoтpi пpиoyлйЪ й*"u uнеpвнi 1920 poкy з ЛисToМ з пpoпoЗицUlми сoюзy,.були, зa piшeн-
}IяM мaхнoBськoi pa.ци, пoвiшeнi. Ha лoбi oднoгo . noui,uЫй*
цBяхoM бyлo пpибитo вiдпoвi.ць гeнеpa,тoвi вpu'й,o, noй oЪpaз i знyщань. oднaк Bpaнгeль, нeзЬaxaюч, нa тaKy вi.цпoвi.ць,нe пoЛиIIIaв спoДiвaнь нa сoloз з Мaхнoм iDК дo.xoвTrr,I мiсяця|920-гo. Biн poзрliв, щo Лиlllе aвтopитeт Мaй;;.pед;;;;-
>Ke cхИл|4TИ.vaпrу тepезiв tзыrуити yкpaiнсьюrх сeJUIrI FIa бiк бi-лoгвapдiйцiв. У цьoмy генepал вбaчiвЪапopyкy свoеi пеpеМoги.
З цiсю МeToю сТBopЮBаJlися oкpeмi чaс,инй ii сeлян, pЬ.й.
Л|4cЯ З лiтaкiв листiвки з вpaнгелiвсЬKиМ ЗaKoнoМ пpo зеМJIю'всjляко aфirпyвaвся вигaдaний сoюз iз Мaхнoм.

Мiстифiкаulя бlлих Пpo Bxe уклaдeниЙ сoюз iз <.бaтЬKoм,>
BиКopИстoBУBaJ|aсЯ вpaнгeлiвсьKoЮ ПpoпaгarЦoю зa&.Ut виПpaв-
д1.yY Пoxoдy_B. Укpaiнy Ta Для зшlщЬнrrя сеJUIH Дo Pyськoi. ao-МIl. y сКлaДt bшoi apмii з'явилИcЯ ||oЛI<уL iменi бaтька МaxнЪ,сфopмoвaнi пoЛoнeниN{и МaxнoвцяМи Boлoдiним, Caв.lенкoМ,Пpoтvанoм тa бiлoгвapдiйським poтмiсщЬ Г., Яценкoм. io;;-
диpи цих пoлкiв BИДaJШI листiвки iз зaкrtикaми дo пoBсTaнцЬ тagеlUl}r' y яKих вiд iменi сaМoгo <.бaTЬKa,> ЗaKJwIKaЛvI BсЦ/ПaTи ДoБiлoi apмii, спiльнo бopoтися пpoTи безбЬxникi" 

'u 
*o"йi"'I"..I{i зaяви бyли дoсить нЪзгpaбними хoчa б тoмy, щo Maxнo нiкo-Ли нe КopистyB-aвся peлiгiйнoю тepмiнoлoгielo, щo м.UIa мiсцe в

цих Зaявax. У бiлoгвapдiйськiй прсi з'явlulИcЯ BИr:aДKИ пpo тe,
Щo М;lхнoBцi вxе зaxопили Хapкiв, Kaтеpинoслu", й,i*.y. 

.-,

Пpoвoкaшiйними чyгKaМи' щo ж poзпoвсюлхqвали бЙoгвao-
лiйui. скopиcTaЛacЯ i paдянськa nponu.iйu. d,;;;Д.ъ;;;-
?Y"у з l1aсy sвoг9 пpизFlaченн,l нaчzulЬниKoМ т}Lтгy пiвiЁннoja-ШДнoгo ФpoнTy (5 TpaBч. 1920 poкy) poзПoBсюджyBaB чyгки IIpoт9' uч Maхнo сщDKиTЬ бшим ioфимyе вш них йaбoi ia aмф-
цiю. Я. Якoвлсв вiд iменi рядyvёгг,.o.pд*1.'u", Щo ypaдян-
ськoi влaДи € ДoKylиeнталiнi пiдтвеpДкeHHJI <.слyxби Maхнa vDpaHГeЛ;I>>. /leсяTKи ГaзeтHих стaтей, тисячi листiвoк нa всi зa-сTaBKи poЗПисyвtши сoюз бiлюt i <сop-них,>. З,,явllялиsЯстaтгi типy<.Maxно - цapський ПpисщDкItиKo. bсь .цeЮлЬKa пpикrraдiв нaзвлистiвoк, BIIДaIЦ4х зa вкaзiвкoю *.-i,"o.o oЪ,i*".u"' .&o',',
Мaхнoв€цЬ' геHеpал>, <Зa ЦapЯчvI зa Paдянськy вЛa.цy). Уз"еpi
i:::]^l1yull*y УCPP, Щo бyлo нaписaнe-!..p,i.'.'Ъйil,
luitхнa oyЛo нaЗBa}Io aгенToМ пoльськoi LIЦ'IXГИ тa Dpaнгеля, ..в
тисячy paзiв злovиннilпим тa пiдлitпим, нix Bpaнгел;"' ;йь;:
лoся' Щo Maхнo )киве B poзКoIIIaх вщ нaгpaбoЪu,'o.o u'..,ii.--

У щaвнi-липнi 1 920.гo .[зepхоlнський, нa'Цiслaний пo Укpa-
1ни ДJlя нaBe.цeнrш залiзнoгo ПopядIry' ПpaKТичHo стaB гoсПo.цa-

мiсяць свoгo пepебyвaння в Укpaiнi в листi .цo свoеi Дpyхини
.[зеpxинський писaв: <Укpaiнa.цoсi не r pa.цяHсЬКoю opгaнiн-
нo. Я б не xoтiв ПoBrpнyгися Дo Moскви paнirше, нilс ми знe-
llIKoJIиМo Maхнa. Mенi вaжкo з }IиМ бopoтися, бo вiн дiс пpи
Дoпoмoзi кiннoти, a B меIlе кaва,теpii нlМaе>.

Biдсyпriсть кaвалеpii .{зеpxинський нaмaгaвся KoмпеIlсyBa-
Tи BелиKoю кiлькiстю aгентiв ЧK, сeксoтiв тa piзнoгo poДy пpo-
вoкaтopiв. Бyлo виpirшенo бyДь-яlоtми зaсoбaми в6итlц Maxнa.
Зaхoплeнoмy в пoлoн MaхнoBсЬKoМy кoМaн.циpoвi Чyбенкoвi
бyлo зaпpoпoнoвaнo вбити Мaxнa в oбмiн нa BЛaсне жvrrTЯ' aJIe
Чyбенкo вiдмoвився i бр вiдпpaвлeний дo Бщиpськoi тюpми.

У свoeмy звеpненнi дo сeлян Kатеpинoслaвськoi ryбepнii
.{зepжинськиЙ тa Paкoвський ЗaKлИKш.IИ <(чeсниx тa мyxнiх
peвoлюцioнеpiы iз селян вбити Мaxнa, oбiцяloчи величезнy
нaгopoДy 3a гoЛoBy <.бaTЬKa'>.

У vepвнi зa спpaвy Bзялaся гpyпa нeкiстa Ф. Mapтинoвa. Пpo

дo ст. Typкeнiвки, дe пepебyвaв rштaб Maxнa. futе тoгo )к дня

I Mанцeв Bаcuль Muкoлайoвuu (|889_|939) _ член бiльtшoвицькoi пapтii з
1906 poкy. B 1920 poцi _ нavальник I{ентp:UrЬнoгo yпpaшriння ЧK Укpaiни, vлен
кoленi ЁЧK. нa\Ььник oсoбливoгo вiдцi.ry Пiвденвo-Зaxiднoгo фpoнry' кaт
Укpaiни.
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Глyщeнкo пpибрдo rптaбy, ПoBинився i видaв свoгo спiльникa,
ЗaяBивlIIи' щo нaвМиснo зaПpoпol{yвaв себе чeкiстaм для цiеi
oпepaцii, щoб пoпepе.циTи <(бaTЬKa>. o.цнaк oбoх aгентiв бyлo
негaйнo poзсщiляно' Hе ДиBJlячись нa.жнi IlpoхaHHJl даTи ТM зМo-
ry кpoв'ю ЗМиTи гaньбy слyxби в ЧK. !oля oбepiгалa Мaхнa.

oдним з Пеplllиx нaкaзiв !зepжинськoго в Укpaiнi бyв нa.

prxoByBaTиМе чи He виДaсТЬ KoЛиll]t{Ьoгo МaхHoBIUl, зaгpo)КyBaB
poзстpiл. Цей нaкaз бyв vepгoвим МaнeвpoМ для poзсipiлiв тa
р'язнень в кoнцтaбopax сеJUIн' якi бyли гoлoвнoЮ пiдпopoю
МaхнoвсЬКoГo pyхy. Maxнoвцi' кoтpi дoбpoвiльнo peссТpyBaЛ и -
ся, нeгaйнo вiдпpaв.rrялися .цo кoнцTaбopiв.

Bo.цнoчaс КoМaн.цyвaння {еpвoнoi apмii тa Paдa Hapoдниx
KoмiсapЬ УCPP нaкaзyBaЛи вiйськoвим чaсTиHaМ спа.пювaтИ aбo
з}rиЩyвaти apтшrеpiйсьKим вoгFIеМ пoвста.lli селa. Ceлa, кoтpi вiд-
МoBJIяJIися пpиЙмaти бiльrпoвицьKих <(Пpизt{aueнцiв,> i ствopю-
BaTи pеBкoМи' poзгЛЯ.цzшИcЯ ЯK <.бaнДитськi гнiз.цa Мaхнa> з yсi-
Мa Мo)<лIиBими нaслiдкaми. Бiльrпoвики poзПoBсЮДKyвaли TaKox
вiдoзви.фaльuIиBKи' B яКих мaхнoвцiв зaKJIикzuIи <.зi збpoею в
pyкaх пepeйпw нa бiк paдянськoi apмii'>, a всiм мaхнoвсЬКиМ Ko-

ний Фeлiксl> З€lCToCoBУBaB yсе нoвi кapи щoдo yкpaiнсЬКих се-
лян. Caме тoДi вiн писaв Ленф тaкe: <B дiлянцi мoе.ttпeцiа-ltьнoстi
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тут бaгaтиiт' уpoxaй' Bеличeзнa ПеprПIKo.цa в бopoтьбi - вiдсщ-
нiсть чекiстiв.yкpaiнцiв. З Maхнoм менi не ЩaсTиTЬ...)>

Пoлiтичнa <cпецiалiзaцiя> !зеprсинсЬKoгo Koсoю смеpтi зби-
paЛa B Укpaiнi нaйбaгaпший <<BpoХaй>> цiеi вiйни. Мaсoвi apепI_
Tи Пo сrЛaх зДiйснювалися ..vетвipкaп,{и> З llpo.цpoбoти, з бopoть-
би з кypкyлем тa бaндиTиЗмoМ. Бyлo пiДцaнo apеПITaм пoвiтoвi
тa вoлoснi peBKoMи нa гpyнтi ЗBИHувaчеHHЯ B тoмy, Щo TaM
бyли кoлиrпнi мaхнoвцi. B цей пepioд пo Укpaiнi бiльlпoвикa-
ми бyлo стBopeнo 18 кoнцтaбopiв, y якi бyлo Kинyгo близькo
30 тисяч сrЛJI}r. З мaxнoвськoгo paйoнy Ty.ци ПoTpaIUIяли чoЛo-
вiки вiкoм вiд 19 дo 45 poкiв.

Ha знaк пpoTeсTy пpoTи тaкoi влa.цнoi пoлiтиtс,t cQJ|ЯHуlвiдмoв-
ЛЯЛуIcЯ бpaти щaсть y вибopax y pa.ци. Сeляни пoвсЮ.цнo нa збo-
pax, opгaнiзoBa}IlD( бiльlшoвикaми, ПpoBzulЮвшtи txнi peзoлюцii.
Але цe вxe нiкoгo не цiкaвшto, бo вибopи вщбулиcя й бeз вибo-
pЬ. Бiльrпoвиlol'були спpaвхнiми мaйсщaми пoлiтиvню< фшtь-
сифiкaцiй. Зa.цaними Aнтoнoвa-CapaтoвсьКoгo' нa Kaтеpинoслaв-
щинi з 226 вoлocтеЙ лиlпe 3 Мaли Bиpaзний paдянсьIс,tй нaсщй.

У тpaвнi-vepвнi 1920 poKy нa Tеprнaх yкpaiнськoгo Пpиaзo-
в'я пoчaBся збip пpoлpoЗКJla.цКИ' який сyпpoвo.ц)q/Baвся МaсoBи-
ми poзсщiлaМи сеJI,Iн. Il'е виклика,ro ПoBсЮ.цнr MaxнoвсЬКе ПoB-
сTaнrul y бaгaтьoх пiв.цeнниx пoвiтaх. Сeляни oлeксarцpiвсЬKoгo
пoвiry тa лiвoбеpеxних пoвiтiв KaтеpинoслaBщини вЙмoвилися
BиКoнyBaTи пpo.цpoзкJlaДкy i vинили збpoйний oпip пpo.Цзaгoнaм.
У I{rнтp пoвiдoмлялoся пpo пiдтpимкy Мaхнa селянaми всiei
KaтеpинoслaвЩини' юзiвськo-гpиlllинсЬKoгo тa мapiщoлЬсЬкo-
гo paйoнiв [oнбaсy, де ПoBсTzUIи .цесяTKи вoлoстей. Cимпaтii дo
Maхцa бyли нaстiльКlt сиJIЬt{иМи, Щo йbгo aгeнTи пpoбpaлися нa-
вiть в oлексarЦpiвсьIоrй бiльшroвицький pевкoм тa нa телефoн-
нi стaнцii Пiвдня Укpaiни, пoвiдoмляюvи y rптaб пoвстaнцiв.цaнi
IIpo ПrpесyBaнн'l чaсTин Чеpвoнoi apмii"

Bo.цнoчaс нoвr сеЛянсЬKе ПoBсTa}Iня oхoпиЛo пiвдень Пpa-
вoбеpеxнoi Укpaiни. Мiстечкa o.цеш{ини Caвpaнь' Aнaньeв,
Бaлтy зaХoпиЛи пoвстaнцi oтaмaнiв Зaбoлoтнoгo, ПlшlниКa,
Tютюнникa. Пoвстaння oхoпиJlo Tиpaспoльський' Бaлтський,
Aнaньeвський тa Boзнесeнський пoвiти, пoвсTil,IIи TaКo)( ,l5 вo-
лoстей Хеpсoнськoго й Mикoлaiвськoгo пoвiтiв. Пoвстaнцi с. Бi-
ЛoЗеpKt{, щo ПЦ Хеpсoнoм, BисЛoвJIЮBzL'Iи сBoЮ сoлiдapнiсть з
apмiею Мaхнa. Звaxaючи Ha BеЛиKУ кiлькiсть oKpеМИх HeBeЛи-
Kих ПoвсTaнсЬIс4х МzLчнoBсЬKlfi зaгoнiв, Ha ПoчaTКy лiтa 1920 poкy
шrтaб Мaxнa МaB y poзПopяДxrннi близькo \2 тиcяч бaгнетiв тa
rшaбeль. Bлiтку, KoЛи ЗaГoсTpИЛacЯ cИryauiя в yкpaiнськoмy селi,
внaслi.цoк пpoдрoЗKЛaдIо{ Ta }Ia.цЗBичaЙних KapaлЬHих дiй пpи-
гutив дoбpoвoльцiв .цo Maхнa пoсLUlиBся.
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6 vеpвня l920 poкy мaxнoвцi, пpoйrшoвшlи .rеpез Пaвлoгpa.Ц-
ський тa HoвoмoскoвськиЙ пoвiти, пoBеptlуЛися нa Гуляйпiль-
IЦи[ry. Koли вoни ПpoхoДили пoвз KaтеpинoсЛаB' y мiстi пova-
лася пaнiкa. Гoлoвa KатеpинoслaBсЬKoгo гyбpевкoмy стaв
BИМaгaTи вiд Центpy дй вiдсiчi MaхнoвtlяМ тepмiнoвo надiслa-
ти пixoтнy дивiзiю' кaва.,lеpiйськy бpигaДУ Ta <(Кpyгoгo KoМaн-
.циpa TиПy,Ц'ибенкa,>. У мiстi бyли мoбiлiзoвaнi всi члeни бiль-
rповицькoi пapтii. CтвopeниЙ З rtих KoМунiстичний бaтальЙoн
бр нaпpaвлений пpoти Мaxнa, але Дaлi пеpeдмiсть Kaтepинo-
сЛaвa нe пiпroв.

Хoчa в пoвiтax KaтеpинoслaBlциF{и бyлo oгoлoшrенo вoeн-
ниЙ стан, мaxнoвцi ДoсиTЬ Лeгкo ПpoсyBiulися Пo степoвих paй-
oнaх ryбеpнii, poзгpoми Л|4 РIa cT , Зaйцеве vеpвoний бaтальйoн i
зaхoпиЛи 30 тисяч нaбoiв тa 2 кyлемети. Maxнoвськa apмiя ви-
TpиМaЛa бiй з двомa чepвoниМи ПaнцrpниМи пoтягaми бiля
с. Успенiвкa.

l1 vеpвня l920.гo Мaхнo ЗaХoПив Гyляй-Пoлe i poзпoвсюдив
свoЮ BЛaДy Ha .Il'oBкoЛиruнi сeлa Й хщopи. Мiсцем .цислoкaцii
apмii бyлo обpaнo Beликy Михaйлiвку. flля yпpaвлiння вiднoв-
ЛеHИM <(вiЛЬниil4 paйoнoМD бyлo вiДтвopeнo paДy pевoлюцiйниx
пoвстaнцiв Укpaiни' Щo сKrla.цаJIaся з 8 членiв. Boнa пpийшrлa нa
змiну BiйсьKoBo-prвoЛюцiйнiй paдi мaхнoвцiв, дo склa,Цy якoi
BхoдиЛи paнirше 30 чoлoвiк. Цю новoствopeнy pа'цy oчoлив Max-
нo' сeKpеTаpеМ pаJIи стaв !митpo Пoпoвl.

Ha зaсiдaннi мaхнoвськиХ KoМaндиpiв булo виpirпeнo poз-
гopH}TI{ спpaBy сTBopення Пoвстaнськoi apмii Ta poзпoчaTи
вoеннi дiТ, щoб силoЮ ЗМyсиTи бiльtпoвикiв пiти нa yгoДy З
Мaхнoм i визнaти неза-ltежнiсть ryляйпiльсЬKoгo <.вiльнoгo paй-
oнy>>' лaTи свoбoдy aнapхiстськiй пpoпaгalЦi в Укpaiнi. Емiсa.
pи Мaхнa бyли нaдiслaнi Дo piзниx кiнцiв Укpaiни, щoб oб'е.ц-
HaТи poЗПopoшенi пoвстaнськi зaгoни пiд кеpiвництвoМ <(бaTЬKD>.
Мaхнoвськi КoмalЦиpи зaПpoПol{yBaJIи чepвoним вoенний сoюз
ПpoTи бiлих т.a сBoЮ llolloМory B poзгpoмi ти;ry Bpaнгeля в oб-
мiн нa aвтoнoмiю <(BiЛЬHoгo paйoну'>'

Ha сepединy чepвнЯ l920 poкy мaхнoвцi КorгГpoЛЮBаJlи З}Iaч-
нy ЧaсTиtty Зaпopbкхя, BИДaBaJIИ у Гyляй-Пoлi гaзеry-<ПoвсTa-
нlllь)>. 15 нepвня 4тисячi чеpвoниx пpи 4.х гapМaTax тa пaнцеp-
ttoмy пoтязi oтoЧиJIи Гyляй-Пoле З MеToЮ ЗнищиTи Мaxнa. .Цo,

| Лonoв ,[f,uumpo lванoвuч (l893_1920) _ Мaтpoс, лiдep мoскoвських лiвих
есеpiв y 1918 poui Члeн BЦBK paд PPФсP' член кoлегii BЧK i кoмarциp загoну
BЧK' opганiзaтop пoBстaнHя ЛЬиx есеpiв y Мoсквi 6 vеpвня 1918 poкy' за щo бyв
зaсу.Qкeний бiльшoвйкaми дo poзстpiлy, oДl.lак зyмiв щекти. З лiтa 1919 poкy -
кoмarщиp TepнoBcьKoгo пoлIry в apмii Maхнa. Poзстpi,rяниЙ бiльпroвикaми в кiн-
ui 1920 poку.

Гyшй-Пoля TaKox pY{uIИсЯ 6тисяч бiйцiв 42-i paлянcькoi ди-
вiзii, oднaк вoни спiзнилИсЯ Дo ПoчaTКy oпеpaцii. Мaxнoвцi в
пеplIIoMy x бoю вщrHT poЗГpoМиЛи чrpBoних' кoтpi oтovили
Гyляй-Пoле. <.БaTЬКo'> зaЮtиКaB чepBo}ioapМiйцiв <.пoвepнyги
бaгнети пpoТи Tpoцькoгo'> i пoчaв мoбiлiзaцiю селянськoi мo-
лo.цi в ryляйпiльськoмy paйoнi.

3аxoпlшrши B Пoлoн чaсTинУ бiйцiв Чaгшl+tськoiтa Гaйчvpськoi
гp1п, Мaxнo }aюанрся нa 421ry дивiзiю i oбеpнр ii дo вйЪl.

l дpyгiй пoлoвинi чrpBн'I 1920-гo мaхнoвцi 6илиcя зa <<вiлЬ-
ний paЙoн> пpoTи 42-iтa 96.i дивiзiй, Пepruoгo кiннoгo KopПy-
сy чеpBoниx. PoздiлившИсЬ Нa тpи вeликi гpyпи, Пoвстaнська
apмiя здiйснилa нaпa.ци нa Юзiвкy, Гpиtшине, станцii Зaйцеве
тa Письменнy.

ЗaвДaнням 42-i дивiзii тa кiннoi бpитaд'и бyлo не.цoГryсTиTи
мaхнoвцiв y paйoн !oнбaсy. Чaстини 42-i дllвiзii мaли пoгaниЙ
зB'яЗoк, не,цoстaтнiй вишrкiл, слaбких кoмarциpiв i vaстo-ryстo
pЯTуBaлИcЯ вiд мaхнoвцiв втечею. Близькo тисячi бiйцiв дивiзii
пepейrшли .цo сKJIa.цy Пoвстaнськoi apмii пiсrш кiлькox лeкцiй
aнapхiстiв-aгiтaтopiв Пеpr.ц ПoлoHeниМи-чepвoHoapмiйцями.
Бaгaтo бpaнцiв вЦпyска.ltися МaxнoвцЯМи <(нa всi нoтиpи стo-
potlи>>' i, пoвеpтaючисЬ .Цo свoш чaстин, цi бiйцi poзпoвiдали
пpo пpинaди МzlхtloBськoгo ПoЛoнy' poб;иvи BисtIoBoК' IЦo Kpa-
ще пoTpaПиTи B пoЛoн' нb< бщи пopубaними пoвстaнцяМи.

Як пoвiдoмляють paдянськi дxеpелa, бaгaтo бiйцiв Чеpвo-
нoi apмii <,бУли нaлalлтoвaнi }ra KopисTЬ Мaхнa,>. Taк, y пoBнo-
мy склaдi.цo Мaхнa пepейшoв 522-Йloлк46-i дивiзii, Щo сToяB
y с. Bеликa Янiсoль, ПеprTвopиBrпись пiзнitпe в сaмoотiйний
зaгiн махнoвськoi apмii.

B бoях бiя gr. Дoля тa ст. БoгoявлеFlсЬКa 42-ra дvrвiзlя булa
BЩrнт poзбитa МlжнoBtlями. 15 нepвня l920-гo вiдбyвся нoвиЙ
6fiI бnIя с. Bеликa Mихaйлiвкa. oбстpiл чepвoниМи сeлa з гap-
мaт FIе злякaB мaхнoвЦiв. Boни кoнщaTaКyвzulи чrpBotlих' зaхo-
пиBllIи у нw<2 гapМaти' l кyлемет, 50 пoлoнених. Kiннoтa Мaхнa
BдapиJIa зTИлУ тa флaнгiв Пo ЧaстиHax ЧеpBotiих' пiхoтa l\4zlxнoB-
цiв - y лoб. Ciм бaтшrьйoнiв vepвoниx були poзбитi i втiкали
ax дo ст. Гaйvyp.

|6-2I чеpBrUI 1920 poкy Мaxнo pейдyвaв пo свoемy paйo-
нoвi, нaвiдyючисЬ дo сiл Koмap, Bеликa Янiсoль, Kpeменuик,
Typкeнiвкa, Carrxapiвкa. B xoдi бoiв iз 46-ro дивiзiею мaхнoвцi
Зaхoпили apтдивiзioн iз 1500 гapмaтHиМи нaбoями.

2l vepвня l920-ro <.бaTЬKo'> ЗнoBy ЗaBoЛoдiв Гyлrяй-Пoлем, дe
зztxoпиB y ПoЛoн Tисячy чеpBoнoapМiйцiв, a ТaKoХ 30 кyлемeтiв
тa 40 вoзiв (зa paдянськими свiДчeннями,24 вoзи) з нaбoями дo
ниx з oбoзy 13-i apмii. Aлe нa.цoвгo зaкpiпитися y Гyляй-Пoлi

274 275



Maхнo нe змiг. Cелo бyлo oToчене з yсiх бoкiв бpигaдoю ЧеpBo-
них KypсaнTiв тa 20-ю кaв.цивiзiею.24яepвня 1920-гo мaхнoвцi
Bиp},lIIиЛи нa Bеликy Mихaйлiвкy.BеликУ Янiсoль, Де зzlxoПи-
Ли B пoлo}l бaтa,rьйoн BoxP i пoлк |74-i 6pиralи. Haсцтtногo
Дня МaхнoBцi poзгpoмили .цвa бaтa,rьйoни BoХPy.

МaхнoвЦi pyll]ИЛи B }IaПpяМI(y Koмap-Пiлгipнe-oлeксiiв-
Кa' oTpиМaв[Iи TиМчaсoвий вi,цпoчинoк. [еякий чaс мaxнoвцi
ПpoBеЛи в лiсaх мix HовoмoсKoBсЬKoМ тa Пaвлoгpa,Цoм.

Глав а 25
ПOI{ЕBIPяння B ПOIIIУкAх TЕРиToPIi

(1 лunня _ 27 веpeaш 1920)

Ha пbvaткy лиrlня l920 poкy МaxнoBсЬKa apмiя пoвеpнyлacя
Дo piдниx мiсць i з xo.цy зaxol]иЛa Гyляй-Поле. Мaхнoвцi, скo-
pисTaвШ]исЬ TиМчaсoBиМ ЗaTиlllкoМ, ПpиBoдиЛи cBolo apмlЮ .цo
лaдy. <Чеpвoниx нe ЧУTИ,>, - пoвiДoмляЛa МaхнoBсЬкa poзвiдкa.
Чеpвoнi спpaвдi нiби зaбyли пpo Мaхнa, зoсеpеДиBш]и всi свoi
ЗУсИЛЛЯ нa спpoтивi нaстyпoвi Bpaнгеля нa Kaтеpинoслaвiцинi.
Мaxнoвцi TиМ Чaсoм нzшaIoДиJIи BидaBницTBo гaзеTи Ta ЛисTl-
BoK' чaсlltнa З яKих ПеpеПpaBЛЯЛ acЯ У 

.fИЛ вpaнгелiвськoi apмii.
Бoi з бiлoгвapДiЙЦями B)Kr ToЧиЛися пoблизy Гy.ltяй-Пoля,

opiхoвa. Близькiсть фpoнry пpиЗBeЛa .цo сKyПчеtIHя пiв.ценнiruе
МaxнoвсЬKoi <<CToЛИ{i>> знaчнoi кiлькoстi чеpBoних вiйськ тa
Пaнцеprrиx пoтягiв. Pейдyвaти сepе.ц цЬoro вiйськoвoгo тaбopy
бyлo нeбезпечнo ДЛJ{ МaхнoBсЬKoi apмii, бo тoДi BсTaнoBилoся
спiввiднorшеннЯ сlul 10:l нa КopисTЬ Чеpвoноi apмii. oтxе, пo-
сTzl,.Io ПиTaнн,I Пpo IlеprДисЛoКaцiю apмii дo iншroгo, бiльпr спo-
кiйнoгo paйoну. Питaння llpo Пepе.цислoкaцiю виниклo ще й
ЧеpеЗ Tе' lцo МaХHoBцi oпинилися B сЮIla.цHoмy пoлiтиннoмy
стaнoвищi. Boни не бa>кaли Зaхolшeнlш свoгo paйoну, бiлими,
а,rе poзyмiли, Щo Дii Пoвстaнськoi apмii B TиJIy чepBo}Iих Мo-
lgть пiдipвaти бoез.цaтнiсть oстaннix. Мaxнo ви.цaв листiвки iз
зaKJIиКoM .цo чеpBo}Ioapмiйцiв TpиМaTи фpoнт ПpoTи бiлиx, не-
ЗBaхaючи нa всi недoлiки бiльruoвицькoi влa.ци. Caм <.бaтькo,>
HaMaгавсЯ ТиМЧaсoBo },TpиМyBaтися вiд yдapiв Пo TиЛax чеpBo.
ниx' Пo вiйськoвих чaсTинax Чеpвoнoi apмii...

Paдa мaхнoBсЬких кoмarшиpiв тa анаpхiстiB зaпpoПoнyBaлa
зaJ|Иl]]И.IИ пpифpoнтoвиЙ paiт,oн i пo.цaтися втил бiлих aбo нep-
BoнИx' Щoб зaхoпиTи TaМ теpитopiю i пoчaти бУдУвaти нa нiй

нoвий aнapхivний лaд. Ha Paлi бyлo пеpеoбpaне кеpiвництвo
pщy. Maхнo знoв бр oбpaний гoлoBoЮ pa.ци Ta Кoмaн,цapМoм'
Бiлaшr - зaсЦ/IIниKoМ гoЛoBи Ta нaчaЛЬникoм штaбу.

Знaчний BПлиB нa сиryauiю B MaхнoBсЬKoмy pyсi в цей чaс
МaJIo Te' щo y TpaBнi-vеpвнi 1920 poкy Дo Пoвстaнськoi apмii
<для aнapхiстськoi poбoти> лpибули.. uлен Ceкpетapiaту Гpyпи
<Hабaо A. Бapoн' З дp1окинoю, <.нaбaтiвцi,> Я. Aлиtl2,I. Тeпеp
(Гopлeев), П. Aptпинoв i щe декiлькa .цeсяткiв aнapxiстiв. <Ha-
бaтiвцi,> шIarryBаJIи зiбpaти всi aнapхiстськi сили тa мaxнoвцiв i з
.цoпoмoгoЮ Пoвстaнськoi apмii ЗaxoПиTи paйoн .Щtя зДiйснення
тaм aнapxiсTсЬКoгo еKспеpиМeнry. Boни пoМиЛKoBo poЗpaхoBy-
B.uIи ПoсTaBитиМaхнa тa йoгo кoмaгщиpiв пiд конщoль <.Haбa*
ry> i oсoбистo Apoнa Бapoнa, який мiг би спpямoврaти пoлiти-
Ky МaхнoвсЬкoгo pyхy y неoбxiднoмy aнapхiстaм нaпpямKy.

Бapoн i сaм пнyвся y вeликi сTpaTeги тa нapoднi вoxдi. Biн
ПoчaB збиpaти нaBKoЛo сeбe aнapхiстiв, невдoвoЛrниx <(BсеBлa,ц-
дям Мaхнa'>, йoгo <(диКTaTopсTBoМ>>. sapgн ПoчaB BTp}^IaTися y
спpaви Koмaн.ц}ъaння ПoвстaнсьКoЮ apмiею, бo йoгo не BлaПI_
ToByBаЛo сKpoМHе мiсце в кyльтпpoсвiтвi,п'цiлi, ПoЗaяк вiн прaг.
нyB сTaTи TеopeTиKoM i ..кgn',o,.poм,> МaxнoвЦини.

Зблизивtпись iз кoмaн.цИpaМИ iз Hoвoспaсiвки' кoтpi стoя.
Ли.цrщo oсiбнo вiд Maxнa тa були <.лiвilпими'> зa ryляйпiльцiв,
Бapoн Пoчaв кaмпaнiю ПpoTи МaхнoвсЬКoi кoнщpoзвiдки як
<<ЗIIap ЯДДЯ Tеpop}>' Heзaбapoм МaхнoврЬКy кoнщpoзвiдКy с IТpaB -
дi бyлo позбaвлeнo кapальних фyнкцiй, i вoнa сTzUIa ЛиЦIе Bo-
сннo-pозвiдyBtUIЬHиМ opгaнoМ Пoвстaнськoi apмii. Koнтppoз-
вiдцi тa oKpеМиM ПoBсТaнсьKиM KoМaнДиpaм бyлo зaбopoненo
виpiшrрaти Дoлю вiйськoBoпoлoнeних. !дя сKopoгo сyду бyлo
yгBoprнo нoвий opгaн Пoвстaнськoi apмii - кoмiсiю aЕIТиМaх_
нoвсЬКих спpaв iз чoтиpЬoх oсiб - Дpyхини.Мaxнa Гaлинlц
Kузьменкo Ta МaхнoBсЬKих КoМarЦиpiв 3yбvенKa, BaсиЛeнКa,

| Баpoн Аpoн (Пoлевoil) _ уraсник pевoлroцii 1905-1907poкiв, aнapхiст,
opгaнiзaтop aнapxiстськoi гpyпи y Kиевi. Bтiк iз зaслaння в Cибipy лo CIПA, дe
бpaв щaсть y poбiтIrиvoмy pyсi тa peдaryвaв гaЗеTy ((Alaгm'>. B 1917 poui пoвеpнр-
ся лo Poсii, де дiяв y Kиiвськiй пpoфспйui пекapiв, вiд якoi бyв висyнyп,rй дo
Kиiвськoi pa'Ци. Уvaсник пiдпiлля зa гетЬМaнa' денiкiнцiв, opгaнiзaтop гpщи
<Haбaт,>. У 1919 p. дiяв y Мoсtоi тa oдесi, pедактop <o.цесскoгo нaбaтa>. З 1920 пo
1937 piк (piк смеpтi) пеpебрaв в р'язненнi тa нa зaслaннi. Йoгo дpyло,rнa-aме-
pикaнкa Фaннi poзстpiлянa ЧK в 1921 poui як aнapхiсткa-пiдniльниця.

2 Алuй Якiв (CщoвoльськиЙ) _ 1nraсник pевoлloцii 1905-1907 poкiв' дpщap.
Iз зaслaння yгtкДo сlI]A, в l9l7 poui пoверн}ъся нa БaтькiвЩинy. opгaнiзaтop
aнapхiстiв €лисaветIpaДa' oДи}l з opгaнiзaтopiв <.Ha6атy>. B мaхновськoмy pyсi з
1919 poкy' член кyльтпpoсвiтньofo вi,ццiлy Пoвстaнськoi apмii. Зa oДними свi.ц-
ченItяМи _ poзсщiляний ЧK y листoп aДI |920 poKy, 3a iнulими _ емiгpрaв дo
Пoльщi Ha пoчaтку l920-x poкiв.
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Чaйкoвськoгo. Ця кoмiсiя МoгЛa зaсyдХyвaTи до смrpтi <.без
poЗгЛядy сПpaBи> ПoЛoнеHиx некiстiв, пpодзaгoнiвцiв, кеpiвни-
кiв кoлгoспiв тa paдгoспiв, кoмiсapiв, кoмyнiстiв' якi висryпали
ПpoTи Maхнa. Бiльtшiсть ПoЛoнrниx' ПеpеBaxнo pя.цoBих чеp-
вoнoapм iйuiв, vастiше вiлпyскалaся.

Бapoн тa АлиЙ ПrpеKot{yBaJlи Maхнa в неoбxiднoстi зiбpaти
ТисЯЧу TaчaнoK з пixoтoю тa.кiлькa Тисяч кaBzLIlеpii, пpopвaтися
y тил BpaнгeЛЯ ДДЯ тoгo' щoб poЗГpoМиTи йoгo зсеpe.цини, увi-
pBaruIcЯ Дo бiлoгo Kpиму i зaснyвaти тaM безклaсoве aнapхivне
сyспiльствo, здiйснивruи нapеш-tтi aнapхiстоькi мpii нa ПpaКти-
цi. <Haбaтiвцi'> зaпевняrи Мaxнa, щo Kpим зa свoiми ПpиpoД-
ниМи yМoBaми е iдeaльним мiсцем .цЛя TaKoгo еКспеpиMенTy'
спpaвxнiм <pa€M ЗеMHиМ>. <.БaTЬKoвi> Дoвo.цили' щo Пеpекoп
Мoжнa бopoнити незHaчHиМи cklЛaNwl, щo з Kpимy Moхнa Кoн_
TpoЛЮBaTи пpиaзовськi сTеПи Ta Гyляй-Пoле. !o тoгo x Maхнa
ПrpеКoнyвaлЦ, щo в Kpимy Bхе poзгop}tyЛaсЬ шIиpoKa ПapTи-
зaHсЬKa бopoтьбa пiл кеpiвниЦТBoM aнapхiстiв.

fliйснo, пoзицii aнapxiстiв y KpиMсЬKoмy пiдпiллi були дo-
сить Ьильними. Taм дiяли Пiвдeннa гpyПa aнapхiстiв-кoмyнiс.
тiв, гpyпa <.Haбaт'> Ta гpyПa aнapхiстiв-синДикaлiстiв. У кepiв-
ництвi Kpимськoго пiдпiльнoгo peBKoМy спiльнo З чoТИpМa
бiльrшoвикaми пеpебyвaлИ TpИ aнapхiсти - Л. Лyгoвик (гoлoвa
бoйoвих lpytl peBкоМy), Г. Cтoляpов (кoлиlшнiй мaхнoвець' член
гpyпи <Haбaт'>' гoЛoBa СeвaстoпольсЬKoгo pевкомy), o. Улaнoв-
ський (Бyлaнoв) (vлен pевкoмy Феoдoсii' KoМaЕЦиp пiдpивнoi
KoМaнДи pевкoмy). Пoзa тим, y Kpимських гopax Дiялo кiлькa
дpiбних ПapTиЗaнсЬких зaгoнiв aнapхiстськolo сПpяМyBaння.
Haйбiльrпий з них пiд KoМaндoЮ C. ЗaxapненKa нapaхoвyвaB
близькo l00 чоловiк.

IДея aнapхiсTсЬKoгo ПoBсTaнн'l в Kpимy кiлькa мiсяцiв зzlxoП-
ЛЮBzUIa <.нaбaтiвцiв'>, i, мo)Ю'IиBo' у зB'язKy з неЮ BapTo po3гJUI-
.цaти Д'iяльнiсть зaгoнy BoлoДiнa тa <<ЗелeнoТ apмii> Мoкpoyсoвa.

Boсени 1920 poкy aнapхiсти ПoюIa.ца,Tи якrсь нaдii нa сBoгo
oДнo.цyМця - aнapхiстa Мoкpoyсовa, цoтpий пpибр дo Kpиму
з МaндaToМ PaДянськoгo ypяДy F{a КoмatЦyBaHr{'l Kpимськoю
пapTиЗaнсЬKoю apмiею' Moкpoyсoв пpибyв дo Kpиму з KoМПa-
нiею мaтpoсiв-aнapхiстiв' сеpe.ц яких бyв i <нaбaтiвець> Aдoльф,
кoтpий ДeякиЙ uaс бyв y Maxнa. Цей Aдoльф зaпpoвaдив y
Kpимськiй пapтизaнськiй apмii aнapхiстськi гaслa i не визнaвaв
бiльtпoвицькoгo пapтйнoгo кеpiвнИцтBa' Bтiм, цим йoгo aнap-
хiстськi дii й oбмеxИЛl,lcЯ,

Уvеpвнi 1920 poкy, пoвipившrи B KaяTTя МaхнoBця' Bpaнгель
звiльнив iз в'язниЦi MaxнoвсЬKoгo кoмбpигa Boлo.цiнa' кoщий
тoДi зaявив, Iцo спoЦ/Ty€ ПpoBиrry пеpeд бaтькiBЩиHoю тa Рyсь-
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кoю apмiею i сфopмye зaгiн мaxнoвцiв для бopoтьби З чеpBoни'
ми. Хoчa ще мiсяць тoмy зaгiн BoлoДiнa (1 тисянa бiйцiв)' пеpе-
хoB}ToчисЬ y IIлaBнJIх flнiпpa, з.цiйснювaв l{aПa.ци на бiлi Тa чrp.
вoнi тили пiд vopним ПpaПopoМ, }ra яKoмy бyлo виrпите <Смеpть
yсiм гадaм!,> Зaгiн цeй сКJIa.цaвся iз.цезеpтиpiв з Бшoi тa Чеpво-
нoi apмiй. oт>се, зa poзпopядxеHняМ Bpангeля'з в'язниць бyло
BиПyщенo дo 500 мaxнoвцiв, кoтpi пoбaxа,rи вoЮBaTИ ПpoTи Чep-
Boниx пiд кеpiвництBoМ oTaMaнa BoлоДiнa. Зa нaкaзом шtтaбy
Pyськoi apмii в Kpимy TaKoж poзПoчutЛoся фopмрaнrrя Д'екillь-
кoх дpiбнiшl,о< зaгoнiв iз пoлoнениx мaхнoвцiв пiд кеpiвницт.вoм
oтaмaнiв Caвveнкa,.ПpoTчaнa, Яценкa' Гpиrш.инa, Чшoro.

oтaмaн Яценкo BипyстиB вiдoзвy.I1o сe.lIяIн, y якiй сTBrpд)kT_
вaв: <.flенiкiнa нlMae' e poсiйськa apмiя, кoтpiй ПoДaМo p}кy Й
згypтyeмo лaви' стaнеМo любити o.цнe oДнoгo тa звiльнимo сBOIО
зaмop.цoвaнy Pyсь святy вiд кoмiсapськoгo цapсTвa...,> oтaмaн
Caвченкo зaкJIиKaв: <..Cклa.цiть збpoю.цo нiг Tих' хTo й.це зa нa-
po.ЦнУ BoЛю' зeМJlю Й спpaвхню, не кoмунiсTичHy свoбoду' Iдiть
IIIвидrПе .цo пoBстaHсЬKих лaв, .цo лaB Poсiйськoi apмii,>.

Heзaбapoм BoлoДiн з чaсTиtloю пiдлeглих oПиниBся y Сiм-
феpoпoлi, .цe фopМ}ъaвся йoгo пoлк. Boлoдiн зв'язaвся З arlap-
хiстським пiдпiллям Ta пoBсTaнLlями сiмфepoпoльськоrо paЙo-
rry, Дo яIс.1х зBrprryвся iз зaюtикoм дo спiльнoгo пoBсTaI{шI пpoTи
бiлих. Пpo якeсь <МaхнoBсЬКe ПoBсTa}Iня> в Kpиму в сepпнi
1920 poкy пoвiдoмляють oкpемi дxеpeЛa' BИoмo, щo ЛишIr
12 xoвтrrя l920-гo зa нaКaзoМ Мaxнa BoлoДiн BисTyпиB ПpoTи
Bpaнгеля, ГpoМlrlчи тllлибiлvlх в paйoнi Hiкoпoля. oднaк цей
вистyп бyв скopo Пp}IД}ЦIeний, Boлo.цiн Тa.цBa йoгo кoмaндиpи
бyли пoвiпreнi' 70 чoлoвiк з йoгo зaГoнy - кинщi .цo в'язницi'

11 липня 1920 poкy мaхнoвцi Bиpylш}UIи цo лiнii <.бiлo-чеpвo-
нoгo> фpoнт}^з I,IеToIo пpopBaTися в тил бiлoгвapдiйцям. Пеpпra
гpyпa пiд KoМaн.цoю Шlуcя il Koxi (200 rшaбель) Пpopвiulaся чr-
peз чepBoниirтaбlлиil фpoнти бiля opiхoвa. flpyгa, oсновна гpу_
пa Мaхнa (1 тися.la rпaбель) спpoбршIa пpopвaтися в ти.п бiлltx
бLlя c. Успенiвкa. Пpo ueй Мa}IеBp мaхнoвцiв чеp]]oне кoN'a}{ду-
BaI{н'I .цiзналoся vepeз свolx aгентiв y Мzrх}roBсЬКoмy вiйськy. Пirt
Чaс пpopиBy фpoнтy нa MaxнoBцiв нaкинyлися.цBa кaвzшеpiйськi
пoлKи чepBoних, якi вiдтеpли мaхнoвцiв вiд пepедовoi i свoiм
paПToвим l{aПaдoМ ЗaBДaJIИ знaчнol lllКoДи ПoBсTaHlUIМ.

Залишaеться зaгa*цKolo, чoMy чepBol{е KoМaAЦyBaння ЗBil{сt4 -
лoся нa yДap пo Мaхнoвi, яruЙ pвaвcя нищиTи бurогвapдiйськi
тили. Мoхливo' Tyt зiгpaлa пeBнy poЛЬ сПoКyсa чrpBoних o.ц-
ниМ I\{aхoM пoкiнчити з <(бaтьKoМ> - з.цoбyги ЛaBpи пepе\lo)K_
цiв. Haпевне' тaKo)I( BpaxoByвa,Iaся небeзпекa aнаpхiстських
eKсПеpимerrтiв y тl,tлy бiлих, ЗoKремa ЗpoсTaннJI в зB'язкy з цим
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пoпyляpнoстi мaхнoвЦiв, бo спpoсToByвaBся мiф пpo <Дp}Dкбy
Мaxнa з Bpaнгeлeм'>. Tак vи iнaкtше, а,rе неpвoнi пеpеlПKo.циЛи
МaхrtoBцяМ з.цiйснити свoi нaмipи. oфiцiйнi )к Пpoxaнн,l Max-
нoвськoi paди тa штaбу Дo paдянсЬкoгo KoмaндyBa}rшI - Пpo-
ПyсTиTи пoвстaнцiв дrя бopoтьби з бiлими .lеpeз лiнiю фpoн-
Ty - зaJIиllIИЛИcЯ без вiдпoвiдi. I{я пoми.пкoвa пoзицiя чеpвoних
ПpизBеЛa.цo Toгo, щo ПpoTягoМ ще .цBox з Пoлoвинoю МlcяцlB
мaxнoвськi зaгoни гpoМили не бiлi, a vеpвoнi Tили' пocлaбЛЮ*
ючI4 cИЛу| Чepвoнoi apмii.

12 лиrня 1920 poкy пoчaBся pейд Мaxнa нa Cхiд Укpaiни дo
iзюмcьких лiсiв тa .{oнбaсу. B йoгo apмii в цей чaс бyлo дo
6 тисяч пoвстaнцiв пpи l0 гapМaTaх тa 165 Кyлrмeтax. Зa пеpе-
бiльшеними ДaНИNIII Бiлarпa, apмiя Maхнa нapaхoвyBшa 15 ти-
сяч бaгнетiв тa tшaбeль, 600 кyлeметiв, 16 гapмaт. Haпeвне, тщ
BpaxoвyBirлися yсi мiсцeвi зaгoни пo всiй Укpaiнi. Як пoвiдoм-
rrяв Kaтеpи}toсЛaBcЬKий ryбкoм, 13-тa paдянськa apмiя нe Мoг-
лa впopaтися з Мaxнoм.

3 мeтoю не ДoПyсTиTи Мaхнa в Дoнбaс бyлo ствopенo oсoб-
ЛиBy гpytlу (4бaтaльiloни, 3 oсoбливi мoбiльнi зaгoни, apтбaтa-
prя' Пaнцеpний пoтяг). З бoкy ст. Гpипrине пpoти пoвстaнцiв
дlяли |7З-тятa 82-гa paдянськi бpигaди. 3 бoкy Boлнoвaхи ПpoTи
мaxнoвцiв BисTyпали 42-ra дивiзtд 9-й oсoбливий зaгiн, 375-й
пoлк, l64-тa бpигaдa. Iз зaxoлy зa Мaхнoм K|4I|УЛуIсЯ 67-мa,
|27-мa' l85-тa бpигaди тa oсoбливi гpyПи Kyлинeнкa й Cтесли-
цЬкoгo. Усi цi сиJIи нaМaгzutися oToчиTи Ta знищити Пoвстaн-
ськy apмiя в paйoнi Гpиtшине_CлoB'янсЬк.

|6 липня 1920 poкy бlля с' Мaксимiвкa вiдбyвся бiй, внaслi
.цoК яКoгo Мaхнo BиpBaBся 3 oToчrнн'I нa oпеpaTиBний пpoстip.
oднaк нaсЦ/ТIнoгo.цFUI МilxнoвсЬКa гpyПa пi'ц кoмaнД,oю Kлейнa
(3 тисяvi пoвстaнцiв, 5 гapмaт, 100 кyлемeтiв) бyлa aтaкoвaнa й
oтoчeнa бiля Юзiвки. !o Мaxнa Пpopвaлoся лишlе 500 Brp[Iни-
кiв тa 30 TaчaнoK з KyлeмeтaМи. Близькo .цвoх тис,ГI ПoЛo[Iених
мaхнoвцiв vеpвoнi нeгaйнo poзстpiляли бilя cт. Kypaхiвкa.'Цю
BapвapсЬКy aюIiю здiйснилa ЧaIIЛинсЬKa гpyпa paДянських вiйськ,
щo булa сTвopенa шlя бopoтьби пpoTи Мaхнa тa пpикpиття тшriв
13-i apмii. Гpyпa нa.пivрaлa 5 тисяч бaгнетiв, 1 тисяuy шабeль,
|2гapмaт,2 пaнцepнi noTяги' a TaКox чaстини BoХPy iбaтuъ.
йoни ЧK з Мoскви Й Петpoгpaдa (усьoгo 3 тисячi voлoвiк).

Hезaбapoм мaxнoвцi НaПuтИ нa мiстечкo Гpиrпинe i нa.знaк
ПoМсти Зa poзсTplЛяних BиpyotUIи Bсlх мlсцевиx кoМyнrсTrB.
Пopaзкa гpyПи Клeйнa poзбиpалaся МaxгIoBсЬкoю кoмiсiсю,
КoTpa Bинеслa Kлейнoвi смеpтний BиpoK зa безтypбoтнiсть тa
Пoгaнy poзвiдкy. oднaк Мaхнo вi.цxилив BиpoК i oбмexився дo-
гaнoю тa пoниlлсeнням Kлeйнa пo слyxбi.

I,I лилtlя 1920 poкy apмiя Maхнa зaxoпиЛa Iзюм, знищивtши
тaм усiх кoмyнiстiв Ta BзяBllIи B пoлoн близько.цBox Tисяч сoл-
дaтiв гapнiзoHy' чaсTиt{aЗ ЯKИх paзoМ iз звiльнениMи B'яЗHЯМи
з мiсцевoi ТюpМи сталa пiд Пpaпopи Пoвстaнськoi apмii. Maх-
нoвцяM Дicтaлиcя 8 вoзiв з нaбoями, l0 тисяч пrинелей тa 50 ти-
сяч сoЛДaтсЬKиx ПIapoвapiв' Зa деI]Ь дo нaПaдy нa Iзюм мaх-
нoвцi нaмaГu|ИcЯ ЗaХoПиTи Cлoв'янськ' oднaК штaб oбopoни
Cлoв'янськa виKopистaв зaгiн ЧrpBoних кypсaнтiв, з дoПoМo-
ГoЮ яKих вiдбив Тpи aтaKи пoвстaнцiв.

B кiнцi ЛИПHя 1920 poкy мaхнoвцi, Дiючи пoблизy Хapкoвa,
зДiйlcнили НaПaДИ нa Bалки, Лoзoвy, Меpефy, Лихavoвe, Kap-
лiвкy.

Чaплинськa гpyпa Ta iншi uepвoнi Чacтини, пpизнaveнi щIя
бopoтьби 3 МaхнoМ, ЗaсTуП:ишIуI йoмy шlлях нa Гyляй-Пoле.
Мaхнo виpiшrив нe Йти peйдoм нa ГyляйпiлЬЩИHУ, Щoб TaМ нe
зJIaМaTи чepBot{y oбopoнy пpoTи вiйськ Bpaнгеля'

Пoвepтaюvись з pейдy нa .[oнбaс i ХapкiвшиHу' <<бaтькo>>,
вийrпoв нa p. opeль.цo мiстечкa Koбеляки i тaм oгoлoсив пpo
пoчaToк FroBoгo pейдy Пoвстaнськoi apмii ПorпaBщинoЮ. 28 лил-
ня Мaхнo неспo.цiвaнo BиpyпIиB нa пiвденний зaxiд Дo Мaгдo-
линiвки (нa пiвнiv вiд Kaтepинoслaвa)' yниKHyBllIи vepгoвoi
пaсTKи чrpBoHих.

Ha Пoлтaвщинi влiткy 1920 poкy дiялo дo 150 пoвстaноЬКиx
сeл,ltlсьKиx зaгoнiв, Щo зpoбилo ii uенщoм Пoвстaнськoгo pyxy.
33% лoвcтaнсЬKих зaгoнiв Пoлтaвщини oПepyвaJlo y viткo ви-
знaч€ниx лoвiтax' Дo 40% зaгoнiв пеprсyBaJloся пo всiй ryбеp-
нii. !o 25% зaroнiв N,tzUIи,aнapхiчне aбo <(MaхнoBсЬКе зaбapвлеi-
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Hя))' 3aГfu'lЬнa ЧисrЛЬнiсTЬ yсix гIoBстaнсЬКиx зaгoнiв нa Пoлтaв.
щинi булa ПOнa/ц 70тиcяч бiйцiв пpи l50 kyлемeтax тa |2rap-
l!1aTaХ.

III'е y лютoму |920 poкy мiсuевi пoвстaнцi зa)ФПили й декiль-
кa дiб утp,мув-" мiстo Гaдяч. У uepвнi 1920-гo пoвстaнськi
зaгoни. Ф. БyхoвешЬКoгo тa Л. Хpистoвoгol oблoxили |aДяч

дoбу зaхoпили ГaдЯt, poзбивш-tи -пpи цЬoМy тpи пoлKи чеpBo-
FIих тa ЗaхonиBш]и склa.ци й скapбницю'

зaгoнy Koлесникa з Хapкiвщини.
B paйонi Гaдяч-Зiнькiв Дo Мaхнa Пpис.цнiulися з}iaчнl пoB-

станськi 'сv|ЛI]I Нa чoлi з oТaМaHaми aнapxiстськoi opiентauiТ
Хpистoвим, Бщовецьким, Чopним (yсьoгo 3 тисячi voлoвiк).
I{i aнapxiстськi oтaмaни BиЗнzUIи звepxнiсть Мaxнa i кoнтpo-
,юв-й кiлькa пoвiтiв Пoлтaвщини. Boни Пpoвrли мoбiлiзaцiю
нa ПoлтaвЩинi чoлoвiкiв y вiцi 20-27 poкiв' сTBopюючи теpи.
тopiа:rьнi poTи ПoBстaнцiв. ФaкгиЧнo B сеpП}Ii |920 poкy Зiнъ.
кiвський ia Гaдяцький пoвiти oПиниЛися у pyKaх пoвстaнцiв.

З Чигиpинськoгo пoвiry Kиiвщини Дo Maхнa пpибyлo кiль-
Ka ПotsсТaнсЬKиx oтaN,IaHiв. Boни зaЯBИЛVI пpo сBoe пiдпopяЦlg-
Baнrrl Пoвстaнськiй apмii Ta ПoпpoxaJlи ДoПoМoги y Maхнa.
<.БaTЬKo,> пiдтpимaв шнi зaгoни гpitшми тa збpoeю.

9-15 сеpпня l920 poкy мaxнoвцi вiдпoчившlи B зaхollленoмy
ними мiстiЗiнькoвi (|2тиcяu мепrкaнцiв).Tyг y мiсцевiй дpy-
кapнi Maхнo BсTиг Bи,цpylryBaти нoМеpи гaзет <.Пyгь.к свoбo.це'>
тa <,Гoлoс МaхHoBцai>' пpoвiв кiлькa мiтингiв y мiстi тa пoпoB-
нItB сBoЮ apмito .цoбpoвoльцями, пiсля чoгo Boнa BиpoсЛa дo
8 тиояч бiицiв. Maючи Зiнькiв зa сBoю бaзy, мaхнoрQькi зaгoни

IXouctltoвuй Леoнmiй (ls95_1922) _ сeЛяНИH с. Лютеньlоl, y 1918poцi _

стaprпliнa apмii УHP, з лiтa 1919 poкy _ селянсью,tй oтaмaн 3iнькЬськoгo, Миp.
гojoдськoгo та Гa.цяцькoго пoвiтiв. Загинр y бoю y беpезнi |922poку.

зДiЙcнили НaПaДИ нa oхтиpкy тa ЛебеДин i нa мiсцевi цyкpoвi
ЗaBoДИ. Caме paйoн Зiнькoвa Бapoн тa Деякi махнoвськi кo-
Maн.циpи пpoПoнyBаJIи як paЙон дrя aнapхiсTсЬКoгo бyдiвницт-
вa i зaклиKzulи ЗaхиЩaти йoгo всiмa сиЛaми IloBсTaнЦiв' що
були нa ПoлтaвщИнi (близькo 15 тисяч нолoвiк).

oсoбливa poЛЬ y зaхистi oвiльнoгo paйонy" ПoкЛaД.zlгIaся }Ja
oтaмaнЬ Бщoвецькoгo тa Хpистoвoгo, кoщi 'oTpиMа,Tи вiд Mаrxнa
збpoю. I{i oтaмaни Taкox ЗaПpoПorЦ,ъaJlи Мaхнoвi ЗaJтИLIIИTИэЯ B
3iнькoвi' Бapон пiД чaс пеpегoвopiв З циMи oTaМaнaми ПеpеКoнy-
вaв ж пiдщИl\laTИ iдею -aнapхii. Пpoте Maхнo не МaB дoстaтнiх
вiйськoвих сил бopoтися в цьoмy paйoнi пpoти Чеpвoнoi apмii. !o
Toгo x KoМaнДиpи тa бiйцi з ГyляйпiллЯpBaJШrcЯ дo piдних мiсць,
якi, зa вiДoмoстями мaхнoвцiв, уxr ЗaхoПиJrи бiлoгвapдйцi.

Ha Пoлтaвщинi, KaтеpинoслaвЦинi, vaстинi Хapкiвщини
бyлo зpyйнoвaнo BсЮ <<pa.цяFlсЬкy poбoтy> - пoвiтoвi кoмiтети
тa деpжaвнi yсTaнoBи. Малo нe B KoxнoМy селi мaхнoвськi aгi_
TaTopи ЗaKЛИKaЛИ сеЛЯ}l Дo HеПoKopи бiльшoвицькiй влaдi, Дo
aкцiй пpoтесTy' Пpи цЬoМy мaxнoвцi poз.цaBаJIи сrЛянaм мaйнo,
щo бyлo y Зax,oПЛениX paДЯI]cЬКИх сKЛa.цax. Увесь пpoйдений
МaxнoBЦЯМи шЛЯх сyПpoBoДЖyвaвсЯ дiяльнiстю спецiaльниx
aгiтaцiйних зaгoнiв, щo сКЛa.цаJlИcЯ, ЯK ПpaвиЛo, з aГlTaTopa'
50 веprшникiв тa 2-х кyлеметникiв. IJi зaгони pyйнyвали бiль-
rпoвицькi сTpylffypи нa мiсцяx i намaгалисЯ сTBepДLl.гlт Ha ПpaK_
тиЦi в oKpеMo BЗЯTих селaх iдеto <<BiЛЬHих Paд>. Тaкi aгiтaцiйнi
зaгoни сПpяМoByBалися нaвiть у бiльrп вi/r'цаленi paйoни - дo
Юзiвки, Бiлоi IJepкви, нa Чepнiгiвщину, Де невДoвзi внaслiДoк
Дiяльнoстi мaxнoвЦiв B14I7ИKaЛИ м axнo вськi зaIoHи.

14 сеpпня l920 pокy нepвoнi oToЧ,L-Iи 3iнькiв c,7lЛaNIИ 9 тиcяч
сoлДaтiв тa 3_х ПaнцеpниХ пoтягiв, o.цнaK мaхнoвцi poзбили цi
сиЛи' зzlхoпивrпи 6 гapмaT Ta Tис,Itly пoЛoнених. 3алиrшивши Зiнь.
кiв, маxнoвцi 16 сepпня |920 polq/ ЗaХoП}UIи пoвiтовий Миpгo-
poд (15 Tисяч нaс9Лення), Ha цей Чaс МaхI{oBськa apмiя ЗHaчнo
ЗpoсЛa чисеЛЬнo I cTaJIa МеI{ш] p),)О'IиBoЮ' yсе BzП(че пoBсTaHцяМ
.цoBoД.ИJIoся B|4pИBaTИс,я з oToЧeнЬ ни вiДpивaтися вiд пеpеслi-
.цyBaHЬ' yскJlaД.нИЛoся ПoсTaчaн ня нaбoями Ta ПpoДoBoЛЬсTBoM.

Bлiткy 1920 poкy Пoвстaнськa apмiя мatixе нa TpeTину сКJIa-
ДaЛacЯ з кoлиrпнiх чеpBoнoapмiйцiв' Зa МaхнoBсЬКиМи ДaниMи,
зa 80 днiв безпеpеpвниx бoiв (з 20 тpaвня пo 9 сepпня 1920 poкy)
ЧaсTини Чеpвoнoi apмii тa BoХPy BTpaTИлИ ПoЛoнениМи ПoнaД
l3 тисяч бiйцiв (пoвнiстю lДaJIИсЯ 429-Й тa 4З3-Й бaтaльйoни
BoХP, З23 - Й т a | -Й у дapниЙ бaтaЛьiтoни Чеpвoноi apмli, 522 - Й
ПoЛK, МaнeBpeниЙ зaгiн, ескaдpoн Чеpвoнoгo KoзaЦTBa). Poзби_
TИМИ B бoях були ЧaсTИIlИ ЗaгaJчЬtloЮ чисельнiстю 26 тиcяч бlЙ-
цiв: ЧaплинсЬКa !pyпa' 520-Й, 52|-й' лoлки; 5, 6,8_Й Bиниrцy_
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вaлЬI{i зaгorrи; Лaтиський, opлoвськиrl' Iзroмський бaтaльйo-
ни' 2З3-tт' бaтальйoн BoХPy, дpiбнi ЗaГo}Iи uеpвонoapмiйцiв.
Maхнoвцяiми бyлo зaxoПЛeнo 15 гapмaт' блйзькo 100 кyлеметiв.

PейД ПoлтaBщи}toЮ бр кpивaвиМ Ta BиснDKЛивим. З бoя.
Ми МaхнoBцi пpoйtшли 700 вepст.

З 17 пo 23 сepлня 1920 poкy Пoвстaнськa apйiя дiялa в poз-
пopolllенoМу стaнi, ЗниЩyЮчи .rеpвoнi TиЛи Ha пiвДнi Пoлтaв-
щиHи Ta KaтеpинoслaBщи}lи (в paйoнi Hoвoмoскoвськa та Пaв-
лoгpaдa). oснoвнi Зaгoни Maxнa, Iвaнoвa, Живoдepa, Мapyсi'
oгapкoвa, Хмapи (кoxен нapaХoB}tsaв |-2тvтcячi пoвстaнцiв)
pейIДyвaЛи нa Пoлтaвщинi тa Kaтеpинoслaвщинi. BихoДячи з
Полтaвщинив20'хчисЛaх сеpПня 1920 pокy, Мaхнo poЗПyсTиB
чaсTинy свoiх бiйцiв' ПеpeBaЖнo ПoлTaBчaн' Пo .цoМlвKaх нa
пoльoвi poбoти.

Kiлькa Днiв мaxнoвцi вiдпoчивalм в СaмapсЬКoМy лiсi бiля
HoвoмoскoBсЬKa нa свoiй oонoвнiЙ бaзi Ta ЗaКJIиKztЛи .цo себe
мiсцевi зaгoни' щo збеpеглися нa.ЦoBKoЛип.Iнix теpитopiяx. Бiля
с. KovepиxKи мaхнoBЦi вищимали бiй з неpвoними i вi'цiйшrли
до ст. Лoзoвoi. B цьoмy бою нa бoцi мaхнoвцiв вoювaв зaгiн
<.Ciмки,> (700 бiйцiв) ' 

ЯKИNI Кep}ъаJla pa.Д'a сеМи aнapхiстiв Ca-
мapськoi opгaнiзaцiТ aнapхiстiв Пaвлoгpa.Цськoгo пoвiry.

oснoвний зaгiн Мaхнa тo.цi нaлiчувaв близько 6 тисяч чo-
лoвiк: пixoтнi пoЛКи Kлейнa, Biктоpoвa, Kлеpфманa, KaBILIIе-
piЙськi Пoлки oтaмaнiв Щуся й ГapкyIлi, кyлеметний пoлк Koxi
(60 кyЛеметiв), 8 гаpмaт, <(ЧoPHa сoTня))' rптaб, кoнщpoзвiдкa,
ЛaЗapеT. У Зiнькoвi Maхнo Зzulиlllив Хpистoвoгo (.Цo 3 тисяv vo-
лoBiк, 40 кyлеметiв, 4 гapмaти)

Pщaюvись y бiкДонy, мaхнoвцi ЗaхoпиЛи KoстянтинiBгpaД,
a 27 сepлня 1920-гo Boни зHoBy нaлетiли нa Iзюм. У бoях зa
Iзюм iх пiдтpимрали мiсцeвi Зaгoни Caвoнoвa i lПaпoва,ra.
Paзoм бyлo poзгpoМЛeнo 20-тy бpигaлy чеpвoних. У свoемy pyсi
нa flotr Мaxнo пеpеслiлyвaв Декiлькa ЗaBДaнЬ:

l) здbбщи нaбoi нa мiсцевих зaBoДaх i ск.пa'цaх Дoнбaсy;
2) pозгpoмиTи ценTpи BЛaДИ i llе дoпyстиTи BиBезeHrrя By-

гi.lшя тa xлiбa з floнбaсу в Poсiю;
З) спpoбувaти пiДняти нa ПoBсTa}tня й пpисдцaти .цo себе

кoзaкiв loнy тa poбiтникiв Дoнбaсy;
4) пеpекpитИ |JIJIЯх бiлoгвapдiйсьКoмy .цeсaнтoвi Haзapoвa,

якиiт' виcaДивcя 6lля Taгaнpoгa, i спpoбрaти залуrити бiлих
кoзaкiв нa свiй бiк.

У сepeдинi сepПrr{ 1920 poкy у Мaхнa Bиник гoсщий кoнф-
лiкг з Apoнoм Бapонoм неpез великi aмбiцii <(HaбaтiвсьKoгo'> лiде-
pa. Мaхrro сyBopo зaбopoнив Бapoновi BTpr{aTися y сПpaBи пrтaбy
apмii тa BесTи сBoIo aгiтaцi-to y вiйськy. Цей кoнфлiкг ЗaBеpIIIиBся

BTечеЮ Бapoнa пiс.lш тoгo' як вiн нa МахнoBсЬKiй paдi зaчитaв свiЙ
МеМopa:rrДyN4, y ЯKoNfy зBиtI}tsaTиB <.бaTЬКa,> y вiлxoлi вiд aнapхiзмy,
y <BЛa.Д}tиЦТBio, aнпасeмiтизмi, теpopi, небaжаннi aнapxiстськotо
еKсП9pиМеI{ry. Пiсля цiei витЬки Бapoн ПеpеJUiKaBся, lI{o МaxнoB-
сЬKa KoнTppoзвi.цкa <(Пpибеpr)> йoгo з .цopoги' ПoДaBся Д.o paдян-
сьKoГo Хapкoвa, щoб сxoвaтися ТaМ у пiдпi,rлi.

B лpщrЙ пoлoвинi сеpПtшi 1920 poкy Мzlx}|oBсЬKе кеpЬниuтво
вiдмoвlutoся вi.ц ггraнiв зaкpiп,тення певнoi теpитоpii дпя aнapxiст_
сЬKoгo бyдiвницгвa. oстaнньою спpoбoю заволoДiти теpитоpiсю
бyлo пpaгнеHHJt деяKиx комaнДиpЬ зaщiпитися в кiнцi сеpПl-Ul
1920-гo нa Cтapoбiльщинi uи в paйoнi Iзюмa. floвxенкo нa нapa.Цi
МaхнoBсЬKI,D( кoмaндиpЬ вiд iменi Coюзy aнapxiстiв гyшtЙпiшь-
сЬКoГo paйoнy oбгpyнтрaв немo>юrивiсть зaкpiгшеннЯ <(BiЛЬнoгo
paйoнy> нa Пoлтaвrцинi aбo Cлoбoxaнщинi тaками apГyМеHTaМи:
l) apмiя Maхнa не Мaс cИ'I| ДJIЯ тoгo' щoб бopoниlпа вeлиюlй pa-
йoн i сщимaти diЙськoвy блокaду Чepвoнoi apмii;2) Пoвстaнськa
apмiя не Mo)I(е сTaTи ЗaМкIyгoЮ мiсцевoю oДиницеЮ i вiдipвaтися
вiд Усil пoвстaнцiв Лiвобepе;rшoi Укpaiни, B To]\,fy числi i Bl.ц ry.
ляйпiльсьlсах пoвстaнцЬ; 3) мaхнoвцi пoвиннi зzlхищaTи iнтеpеси
селян всiеТ Укpaiни. a Hе oKpеМoгo <вiльнoгo paйoнy". зHиtЦИTи
.циКгaTopсЬKy чepBoнy вJraДy в yсiх селaх Укpdiни; 4) apмiя пoвстaн*
ЦrB нr Мo>tсе BиKopисToByBaTися дtя бyдiвнинoi poбoти - пoбудo-
Bи нoвoгo aнapxivнoгo суспiльствa, TиМ Пaчl' щo чaс TaKoГo бyдiв-
ниЦгBa ще }le }IaсTaB' ПoзzUIK Hе зpуЙнoBa}Io сисTеМу Деp)KaBнoгo
нaс}l,'IЬсTBa; 5) apмiя Мaхнa ПoBиннa ПpaгFI\JrГи oб'еДнaти всi пoв-
стaнськi гpyпи Пo всiй Укpaiнi, y тoмy числi й 1кpaiнсьtсл< пoв-
стaнцЬ-сaмoстйникiв; 6) мaхнoвui пoвиннi пoдiлити з aнapxiста_
ми сфеpи BIIлиBy: МaхнoBцi пiднiмaють нa бopoтьбy сеЛяtIсT]o'
a <<нaбaтiвцi)) - МiсЬIanx pобiтникiв.

Мaхнoвцi Мti.JIи poзхo.ЦКенн'I з <.нaбaтЬцями)> B ПиTaнFIЯх як
пpивaтнoi вraснoстi нa зеМJIЮ' тaк i мaйбутньoгo aнapxiсTсЬKolo
сyспiльствa. Бyли сyпеpечнoсTi мix <нaбaтiBсьКиМ,, KoсМoПo-
лiтизмoм Ta МaхIIoBсЬкою iдеaлiзaцiею yкpaiHсЬKoгo сеЛяHина'
Мaхнoвськa гaзrTa oПyгь к свoбoДе> ПИсaЛa.. <<Maхнoвtцинa rtе r
aнapxiя. Maxнoвськa apмiя не скЛzЦa€ТЬся з aнapшстiв i нe е aнap-
хiстськoю apмiею.

AнapхiстськиЙщeш..ЗaгaЛЬнoгo щaсTя й piвнoстi', не Мoxr
бщи дoсягнуиЙ зуcилlтями бyдь-якoi apмii, нaвiть якби вoнa
пoвнiотю cKлaДaJIaс,Я iз сaмиx aнapхiстiв. Pевoлtoцiйнa apмiя в
KpaщoМy paзi гoДиться ДJ|я pyйнyвaнгш сTаpoГo, а y спpaвi ж
бyдiвництвa, стBopен}lll Й твopvoстi бУДь_якa apмiя, lцo Пpи-
poднo сПиpaеTЬся Ha cИЛУ й нaкaзи, цiлкoвитo бeзcилa тa шкiд_
ливa. Лише щyдiвники сaмi свiдoм|4'N1И зус,уIЛлями МoХyTЬ BJIa-
[ITyBaTи сBoe ЩaсTя без влa.ци тa гoспoдapiв".
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Tpебa зaзFIaЧиTи, Щo Maхнo не бр яKиМсЬ <(aнapюсTсЬKиM

.циКTaTopoМ)> з HеoбMrХrниMи .циKTaTopсЬКиМи ПoBнoB'DKеl{}UI-
ми. Biн спpaвдi бyв селянсьКиМ Bo>KДrм з веЛиKиМ aBTopите-
ioМ, aЛе, paзoМ З TиМ' пi.цкopявся pirшенням Coюзy aнapxiстiв
гyляйпiльськoгo paйoнy - спpaв>кнЬoМy TaeМнoмy кaбiнетoвi,
пpo який з дoслiдникiв нixтo tIе зГaдy €.

Coюз aнapхiстiв ryrrяйпiльськoгo paйoнy бyв тaемним. KoЛr-
гiшlьним кеpiвним opгaНoМ yсЬoгo Tогo p}xy' сиМBoЛoм яKoгo
стaв Hестop Maхнo. ЦеЙ сoюз oб'е.д'нувaв сеJUIHсЬКих лiдеpiв
нaсaМПеpе.ц Гyляйпiльськoi, Полoгiвcькoi, Hoвoспaсiвськoi тa

ДiбpoЬськoi aнapхiстських гpyП - цeнтpiв МaхнoBсьKoгo pyхy.

ГoлЪвнi свoi pitшення Мaxнo КoopдиllyBaв iз цим сoюзoм. <.Бa-

TЬкo> бyB piвним сepед piвних у сoюзi, який вiн вB'l)KaB гoЛoB-
нoю oб'rДнaBчoю сиЛoю yкpaiнськoi се,rянськoi pевoлюцii. Дo
Toгo )( цей сoюз не BxoДиB y Koнфелеpaцiю <.Haбaт'>, i лiдe-
pи сoюЗy KpиTичнo сTaBИЛt4cЬДo oКprмих <(нaбaтiBcЬКих зipoк>.

Зoвсiм не aнapxiсти зi стopoни, a чJIеHи цЬoгo coюзy виpoблIя-
ли iдeoлoгilo, стpaтегirо, тaKТиlry, oснoвнi гlpoПaгaндистськi гaслa
Maх}IoBсЬKoгo pyxy. Paзoм з Мaхнoм y]$aЛЮBаJIи pilлення .uleни

цьoгo сoЮзy ryляйпiльцi Mapuенкo, ЛепетveнКo, KapеTниKoB,
Чyбeнкo, Гaвpи.пенкo; нoвoспaсЬцi Бiлaш, У.цoвиченкo, K}ри-
Ленкo; Бorцapець, Чyпpинa; дiбpoвцi Щyсь, Пещeнкo. ЗгoДoм
Мaхнo З кшеМ TIИсaB' цo вiн зaнaдTo близькo.ц,oПyстиB.цo спpaB
aнapхiстiв, якi в пoвстaHсЬKoМу pyсi пoюпaдшИсЯн,a нЬoгo.

Бapoн, який нa ПoчaTКy Bеpесня l920-гo пpибр дo Хapкo-
Ba, зaявиB свoiм оДнo.цyмцяМ' Щo Kpaще зaгинytи в paдянськiй
тюpмi, нix бщи в apмii Мaхнa.

3-8 веpесня 1920 poкy y pадяHсЬKoмy Хapкoвi пЙпiльнo зi-
бpulacя кoнфеpeнцiя aнapхiстiв_<.нaбaтiвцiв,>, нa якiй вцбyвся
poзKoЛ B pЯДax <Haбaryu в пoзицiях сToсoBнo Мaхнa тa йoгo ap-
мii. Бapoн i Mpavний пpoПoll}ъiши кoнфеpeнцii винести piпrен-
н,I Пpo пoмlt,цкoвiсTЬ сTaвKи aнapxiстiв нa Мaхнoвцiв, зaявляю-
чи, Щo МaхнoBЩиHa - Це не pеBoЛЮцtя, a бунт, щo y Мaхнa
пoчaBся зaнеПaд aнapxiстських пoгля.цiв Ta пoсlш}Uloся Пpaгнeн-
}Iя Дo зМoBи з pa.цянсьKoю BлaДoЮ. Бyлo тaкoх зaяBленo' щo ap-
мtя Мaxнa нr Мoxе цiлкoм BBzDкaTися apмiею aнapхiстiв, тa й
BстaнoBЛeння aнapхiзмy з .цoпoМoгoЮ ЛиПIe збpoйнoi cwtИ е
бeзпеpспекгиBниМ: Бapoн тa Мpavний BBaxaЛи' щo сaМ Мaхнo
Зaнa.цтo <<ПpиМхlIИBий,> i нe yЗгoДКyr тa й не бyдe yзгo.Dtсрaти
свoж дiй з aнapхiстaми з <<Haбaтy>>.

<Haбaтiвцi> АлиЙ, Емiгpaнт, Caф'ян ЗaЯBIlЛИ пpo свoю сoлi-
дapнiсть з Maxнoм Ta Пpo пpaвoмipнiсTЬ Мo)оIиBoгo пеpeмиp'я
Maxнa З pa"цяHсЬКoю BЛaдoю' .цlшl Toгo щoб мaхнoвцi знoвy ви-
tlutли нa <.iстopиvнy apену)). !ля внесен}Ul Дo Maxнoвськoi apмii

<.iдeалiв свiДoмoстi> ПpoПoнуBil,laся Мaсoвa у{aсТЬ y нiй aнapхiст-
сЬKих ПpoПaгaндистiв з <.Haбary,>. Ha кoнфеpенцii бyлo виpiшe-
Ho пpaЦЮBaTи в yсiх ПoвсTattсЬKих зaГoнaх' нaвiть 1,кpaiнськoгo
сaмoстiйниIlЬKoгo rraпpяI\,{Ky' бo yкpaiнсьKе сеЛяHсTtso' МotsляB'
пo срi свoiй е aнapxi.rним. BoДнoчaс бyлo пiдкpeсЛеHo' l11o' Bи-
знaBши неoбхiднiсть poбoти aнapхiстiв y N,{aхнoBсЬKих низax, Hе
Мo)Gla aTaBИTИcЯ.цo Мaхнa iз зaйвим oптимiзмoм внaслiДoк втo-
Ми' зaнеПa.цy pевoлюцiйнoстi як у йoгo apмii, так i нa мiсцях.

Ha веpeсневiй кoнфеpенцii aнapxiсти ПpaгнyЛи виpoбити плaн
Пo.цoЛaнrrl вщчrхення вiД мaс Ta B.rlaс}IoГo ЗaхoIUIеHЕIя с,гихiйнiс-
тю Й pyiнниЦтBoМ. Пеpедбavaлaся глибoкa TеoprTI{Чнa poбoтa й
ТpIBaJIa ПpoПaгalЦa' BlD(oBaHFUl свцoмoстi B Мaсaх. Paзolvt з .гим

<нaбaтЬцЬ бiльш вopoxе, нix мaхнoвЦi, сTaBИJ|ИcЯ Дo диКTaT}pи
пpoлeтapiary i нaмaгшlися сTBopиТи сrЛ'lнсЬке тa poбiтниvе пiд.
пi.п,rя нa КшT,uIT <(МoсКoBсЬKoгo пiДпirшя aнapхiстiв зpaзКa l9l9 р-
кy,. Bщсyrнiсть сднoстi y стaвленнi Дo МzlхнoBсЬKoГo pyxy' сyпе-
pevнoстi всеpелинi сaмlж aнapxiсТсЬKиx уГpyПoвaltЬ пщpивали надii
нa фoprvryвaнIlя пoт}Dlo{oгo pyxy <(сДиHoгo aнapxiзплy'>.

B нiч з 28 нa29 сepпн,t l920 poкy бiля Iзюмa Koлoнa пoBсTaн-
цiв нa чoлi з Maхнoм i Kypшeнкoм в ryманi нauJТoBхнyЛaся нa
бpигa,цy чеpBoних' oПинивlIIисЬ' ПpиЧoМy, пеpeд стiнoю I(yЛеМе-
тiв. [I]ква,r КyлеМеTнoгo Boг}tю збив пepшi ЛaBи МaхHoвцiв. Ha
зeмлi залиrпvlI|ИcЯ Ле)€ти Мaхнo з Kypилeнкoм з пеpебитими
I(yЛеМеTнoЮ чеpгoЮ HoгaМи. oДнaк МaxнoвсЬКa кiннoтa Hе BТpa_
тиЛa сaМoBЛадaнгUI' зниЩиЛa кyлешtетний зaслiн з 20 кyлеметiв i
poЗгpoМI{Jla Чaгшинськy ГpyПy, KoTpa HaМaгzLTaся oToчиТи Пoв-
стaнцiв. Лiлеpи pщy Мaxнo й Kypиленкo oПиниJlися B Дyхе Balк-
кoмy стaнi й нaДoвгo вiдiйrшлй вщ кеpiвництвa apмiсю, щo зpуй.
нyBаJIo всi задyшlи ДoнсьКoгo peйДу мaхнoвцiв' Пoвстaнськa apмiя
пiсля <.Iзюмськoi битви> TaKo)к пеpеxивfuTa не кpaщi uaси.

Hача.ltьник paДя}rсЬкoгo тилy f,oнецькoi ryбеpнii вкaзyвaв,
щo B сеpпневих бoях 1920 poкy мaхнoвцi BplTpaТИЛll| всi нaбoi i
poзpaхoBy}oTЬ ЛиllIе нa шaблi. oДним з oснoBнип,I зaв.цaнь Мax_
нa в floнбaсi бyлo Зaхol]ЛенH'l Лyгaнськa, щoб зaвoлoдiти пpo-
дYкцiсю мiсцeвoгo ПaTpoннoгo зaBoдy. o.п'нак vеpвoнi, poзгaДa-
вrши нaмipи <.бaTЬкa-,>, сТяг}ryли пiЛ Лyгaнськдo 10 тисяч сoлдaтiв,
тpи пaнцepнi пoтяги. Чepвoнi нe Дiши МaХнoBцяМ мoжливoстi
з'lднaTися пiд Лyгaнськoм з мiсЦeBиМи tloBсТансЬKиМи зaгoнa-
|vIvI' ЯKIINIще 30 сеpпнЯ 1920-гo rптaб Мaхна HaKaзaв HaсTуПaт,{
нa Лyгaнськ i rшyкaти зB'язoк iз зaгoнoм Мaхна.

1 вeрсня 1920 poкy Пoвстaнська apмiя виpylШIUIa нa flонбaс,
ЗaхoпиBlIIи ст. Мeлевaткa. 3 вepесня мaхнoвЦi зaЙнялtl Cтapo-
бiльськ. МiсцевиЙ бaтшьЙoн BoХPy пpи пoявi Пoвстaнськoi ap-
мii склaв збpoю i чaстковo пepейtпoв нa бiк пoвстaнЦiв. У Cтapо-
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бiльськy були зiбpaнi мiсцeвi лiкapi, кoщi зpoбили oпepaцii Мaх_
нoвi й Kypшlенкoвi, oднaк <.бaтькoвi,> це дoпoМoгЛo мaлo, i вiн
.цoBгo }Iе мiг хoДшги, a в сiд-тti не мiл BoЮBaти дo кiнця Листoпa.цa
1920 poкy. B Cтapoбiльськ дo Maхнa пiдiйrrии зaгoни'БyдaHoBa тa
Kaмeнюкa (yсьогo близькo 3тиcяr'l пoвстaнцiв, 4 гapмaти), пiсля
чoгo спiльниMи зyсI,UUUIми бр зaxогшений БiлoвoДськ.

3-8 веpесня 1920 poкy мaхнoвцi KoнтpoЛювaли paйoн мix
CтapoбiльсьKoМ Ta БiлoвoдськoМ' нaПадaЮчи нa ЛисичaнcЬК' стaH-
цii Лимaн тa Kaм'янськe' ПoBсЮДy Знишtyloчи шaднi стpyКГypи.
Ceляни з HaBKoЛиIIIнiх сiл киFryЛисЬ. Дo зaхoIUIенI.D( Мaхнoм мiс-
TечoK нa вoз.lх' знaючи' щo МЕlxнoBцl poЗДaютъ М1сЦевиМ сeJUIHaМ
добpo з .цepxaBн}D( сюlaдiв, хлiбoггщrкгiв' цyKpoBих зaвo.цiв.

Hезaбapoм зaгiн БyДaнoBa Зaхoпив мiстeчкo Cлoв,янo.
сepбськ, a вiйськo Мaхнa (3 тися.li бiйцiв, 6 гapмaт) пpoдoв>lсy.
Baлo кpyxJlяTи нaBKoлo Лyгaнськa B пoшyKax слaбкoгo мiсця в
oбopoнi чеpBo}Iиx. Пpoти Мaxнa бyлa спpямoвaнa чеpBoнa
Moбiльнa гpyпa Cтепaнoва (2 тиcячi бaгнетiв тa 2 пaнцеpнi пo-
тяrи), KoTpa p}хаJIaся вiд Гpиrпинoгo нa БiлoвoДськ, a Taкoж
.tеpвoнi зaгoни Лщaнськoгo paйoнy.

ll веpесня l920-гo мaхнoвцi poзпoчaJlи тpивaлi бoi бiля
ст. Мiллepoвe (стpaтeгiчнo BIDЮ'IиBий залiзничний вyзoл [oн-
ськoi oблaстi). Haстyпнoгo дня вoни yвipвшlися y Mi;шepoве'
нepвoний пoЛК' щo oбopoняв стaнцiю, кaпiryлювaв. Пoвстaнцi
эIINI|II|I4 в'язницЮ, пoпеpе.цtlьo звiльнившrи з неi 300 apеЦITaн-
тiв, пеpевaxнo пoлiтичниx. !еякi з них рiйtшЛИ Дo cKJIaДy Мaх-
нoBсЬKoгo вiйськa. Ha стaнцii мaхнoвцi зaхoПиЛI,I знavнi тpo-
феi: l тися.ly гвинтiвoк, 20 кyлеметiв, пaнцepний пoтяг, нaбoi.
Зaщимкa Maxнa бiля ст. Мirшеpoве ДаЛa Мo)KJIивiсть нepвoнo-
Ivty KoМaruryBaнню стягFIyги .цJlя oТoчeння Мaxнa .цo l0 тисяч
ЧеpвoнoapМiйцiв. oдн aК' нlЗBzDKaючи нa пoTy'(ний apтoбстpiл,
мaхнoвцi ПpopвaJlи кiльцe oтoченI{'I i в бoях 13_15 вrpесня
1920 poкy ЗaхoПиЛи .цo 800 чrpBoтIoapмiйцiв. <БaтьKo}> KrpyBaB
бoями, втpaчaЮчи свiдoмiсть вiд бoлю B poзTpoЩенiй кyлями
нoзi. Бoi пiД ст. Мiллepoвe кo[ITyBЕLJIи Пoвстaнськiй apмii
l500 бiйцiв. oднaк близькo 500 пoлoнeниx чepвoнoapмiйшiв
BуI'|Bи|ЛИ бaxaння BoюBaTи y склaлi МaхнoBсьKoгo вiйськa.

|9-2| вepeс}ш l920 poкy мaxнoвцi cToЯЛИ нa от. Чepниrшев-
сЬKa B сaМoМy ценщi ЗемеЛь кoЛиIlIнЬoгo Biйськa floнськoгo.
Hевeликi мaхнoвськi зaгoни poз,iха,rися Пo нaвKoлиtшнiх кoзa_
цьких стaHицЯх' спoдiвaючись пИняти дoнчaкiв нa бopoтьбy
ПpoTи чepBoних. Пpoтe мiтинги сepeД KoзaKiв, нa яких Bисry-
пzlJIи Мaxнoвськi aгiтaтopи' не Дuм бaжatlих prЗyЛЬтaTiв. Чеp-
вoнi звeденн'I BKaЗyB'rли нa Te' щo Пpи пoявi Maxнa y.цoнсьKиx
сTепzlх нaстpi й кoзaкiв << oчiKyBаЛЬний'>. !oнськи Й кpaЙ бр зне -
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кpoвлений чepBoIIиМ TepopoМ l918-1920 poкiв, сyмнoзвiсним
poЗKoЗaчуBaнняМ. Чoлoвiки, кoтpi зaлишИЛИcЯ в xивих, бyли
aбo x y Bpaнгеля, aбo в Бy.Цьoннoгo.

Пpoтягoм .цвox тиxнiв pейДyBаJIa ПoшapПaнa Maхнo BсЬKa ap -
мiя дoнськими сTeпaМи. I якш.Io сrЛЯнсTBo Дoнeцькoi ryбеpнii
Укpaiни спiвнувшto МaxнoBцяМ (нaвiть зa зBr.цeнням HKBC),
тo poсiяни - KoЗaКи Дoнy - з недoвipoю ПoсTaвиЛися.цo <(хиT-
poгo хoxЛa)> - ЧyЯ(oгo iм Maхнa з йoгo aнapхiстськиMи гaсЛaМи
тa кoлишrнiМи <(ЗaслyгaМи> B бopoтьбi пpoTи кoзaкiв [oбpо-
вoльчoi apмii. Пoxiд Мaxнa нa !oн не збiльrпив Пoвстaнськoi
apмii Й He сTaB.цeтoнaTopoм KoзaцЬKoгo ПoBсTaHн'I. Ha бiк <.бaть_
Ka)) пrprЙшлo Лиlllе кiлькa сoтенЬ кoзaкiв з бiлoгвapлiйськoгo
.цесaнтy Haзapoвa, якi, щoб yниKн}Tи poзгpoМy' блщали пo
.{oну. Ha loнy тaкoх бyлo пoвнo чepBoних чaстин. 3oкpeмa
ЧaотиHи 2-i oсoбливoi pa.цянськoi apмii poзгop}ryли пoлЮBaн}tя
нa мaхнoвцiв.

2|_2з Bepесн.я l920poкy мaхнoвцi вели бoi з чеpBoHиМи в
paЙoнi ст. Чoщкoве_ст. МopoзoвсьKa_ст. Kyгейникoве. Iм вДa-
лoся poзбI{ги aбo зaxoпити B пoлoн пpoдзaгiн (200 voлoвiк), vaо-
тинvl2-i.Цoнськoi бpигaди (1300 rшaбель тa бaгнrтiB), l-й зpaзкo-
виЙ vеpвoний пoлк. Як тpoфеi мaхнoвцяМи бyлo взятo 7 кyлeмeтЬ
тa 65 тисяч нaбoiв.цo tIих' 250 гapмaтниx нaбoiв,

25 веpесня 1920-гo }Ia сT. ШeгrryxЬкa мaхнoвцi зulхoпили е[Ie-
лoн з неoзбpo€ними чepвoнoapМйrщми. З пoна-ц l тисячi пoЛoнe-
ниx 400 Дoбpoвiльнo BIlШИcЯ дo скJIaдy Пoвстaнськoi apмii.

26вepecня 1920 poкy мaхнoвцi lroBepнyЛися з fioнy в Укpa-
iнy в Cтapoбiльський пoвiт, .цe ПoTpaпиЛи пiд oбстpiл пaнцеp-
нoгo пoтягa, ЯКИй1, втiм, випyстиBЦ]и y пoвiтpя близькo .цвoх-
сoT гapМaTних нaбoiв, не зaпoдiяв ПoBсTaнцяМ жo.цних BTpaт.
27 вepecня Mахнo знoвy рiйшoв дo БiлoвoдсЬKa, Де .цiзнaвся,
Щo ПoKи вiн peйдyвaв нa .{oнy, uеpвoнi сеpйoзнo пoшapПiulи
йoгo зaгoни пoблизу Лyгaнськa тa Cлoв'янoсеpбськa. Miсцевi
зaгoни в yсiй пiв.ценнo-сxiднiй Укpaiнi мa:rи Ще знaчний вiЙ-
ськoвий пoтенцiал. Зa.цaними Бiлarшa, в ниx бyлo.цo 15 тисяч
бiйцiв (дaнi дeщo пеpебiльtшенi, pеальнo мaхнoвцiв y мiсцeвиx
зaгoнax бyлo близько 6-8 тисяч.roлoвiк), a гoЛoBне ядpo Мax-
нoвцiв, зa йoгo ж дaниМи' сКлa.Д,zrлo 20 тlаcяч бiйцiв (pеа.ltьнo
l0-11тисяч бiйцiв). oднaк МaхнoBсЬKий pyх y 1920 poui пo-
сTyпoBo BисFIDKyBaвся.

Miж iнurим, У Цeй чaс.цoJUI зilптoвхрaлa мaхнoвцiв з бaгaть-
мa цiкaвими oсoбисtoстяМи, ЗoKpeМa з ПисЬМeнникaми ,Цхo.
нoм Piдoм, Boлoдимиpoм Kopoлeнкoм, Миxaйлoм Шoлoxo-
вим. !o pеui, мoлo.ЦoМy пpoдаpмiйцю [Iloлохoвy тaкa зyстpiн
Ле.цBe нe кoш]TyB:rлa xиTгя. Biн був зaхoплeниЙ мaхнoBцяМи нa
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floнy paзoм з KapaTeJUIМи з Пpo.цЗaгoнy' яKиx кoмiоiя з aнTиМaх-
I{oBс'ЬKиx спpaв yсix ЗacуДIIJIa лo poзстpйy. Maхнo, пoбaчивtпи
пiдлiткa - мaйбщньoгo KJIасиKa лiтeparypи, сКaЗaB: <Biдгryсти-
мo йoгo, неxaй пiдpoсTa€ тa yсвiдoмлюе' Щo чиниTь. A нi, iн-
шиМ DaЗoМ пoBlсиМo)>.

Глава 26
IIOBиЙ CoIoз чЕPBOIIих I чoPних

(27веpeaш_ 16лacmonаОа 1920) i

I{iлкoвитoю неспo.цiвaнкoю ДЛя бiльrшoстi пoвстaнцiв-мaх-
нoвцiв тa чеpBoнoapмiйцiв бр пovaтoк пеpeгoвopiв пpo Bo€н-
ний сoюз мix кoмaндyBaнFI'IМ Чrpвoнoi apмii тa МахнoBсЬКиМи
BaтuDKKaМи.

У липнi-сеpпнi l920 poКy Мaхнoвцi нaДiслaли кiлькa тeлe.
ГpaМ.цO Мoскви тa Хapкoвa дo штaбy Пiвденнoгo фpoнтy, пpo-
ПoнyЮчи BorI{I{ий сoюЗ Пpoти Pyськoi apмii Bpaнгелrя. Biдпoвi-
дi нa цi TeЛеГpaМи не нaдiйпrли. Toдi vеpeз <,нaбaтiвця'> Мapкa
Мpaннoгo мiсiя з opгaнiзaцii пеpегoвopiв булa пoклaдeнa нa
чеpBoнoгo КoМa}IДиpa - aнapxiстa Хoмy-oлексiя Мoкpoyсoвa.
Moкpoусoв paзoм з BIUIиBoBиM aнapхiстoм Ta есеpoм зyстpiвся
З гoЛoBoю yp'Цy Pa.цянськoi Уi<paТни Paкoвським i зaпpoПoнy-
вaв бiльп.toвикaМ ПpoПyсTиTи МaхнoBсЬKy apмiю неpез лiнiю
фpoнry в тил бiлoгвaPДiйцям i зaбeзпечити iJ нaбoям|4 ДДя Be-
.цення TaМ <(пapTизaнськoi бopoтьби, ДЛя ЗaхqшIення Kpимy
Зсеpедини>. Але й Ця ПpoПoзицiя бyлa вiдкинyra. 19 липня
1920 poкry Maxнo нaдiслaв Paкoвськoму ЛИcTa, B яКoМу зBинy-
BaTиB чеpвoltl ЧaсTиHи B ПеpеlllкoДi пpopвaтисЯ B TI4Л бiлих тa
3ЛoЧиннoмy yдapl B сПинy lToBсTaнцяI,{. '

Ще oднa спpoбa мaхнoвцiв HaJIaгo.циTи KoFITaкT з BJIa.цoЮ
зaBеplшll,гIaся l{есПo,цlBaним yспiхoм. 27 вepеcня 1920 poкy нa-
чzuIьниK rштaбy мaхнoвцiв Бiлaшr пo тeлефoнy дoMoBивсЯ З lяa-
чzUIЬниKoM oсoбливогo вщдiлy ПiвДеннoгo фpoнтy Мaнцевим
пpo ПoчaToк TarМHих пepегoвopiв мix кoмaнДyвaн}UlМ Чеpвo-
нoi apмii i пpедстaвнИKa|{vL Мaхнa. Taкa piшщa змiнa пoзицiй
чеpBoниx пoЯснюBzUIaсЯ pядoM пpичин.

B сеpединi Bеpесrrя 1920 poкy ЗДaB сПpaBи тa виixaв з Хap-
KoBa y Мoсквy нaЧ.LIIЬниK тилy Пiвденнo-Зaхi.цнoгo фpoнry'
тимчaсoвий ДиIсaTop Укpaiни <<Зaлiзний>> {зep;кинськи il, яwtil'
ЛЮTo не[IaBидiв Maxнa i вiдхиляв будь-яruЙ кoмпpoмiс з <.бaн-

'циTaMи>. Булo щвopенo нoвий Пiвденний фpoнт нa чoлi з Ми-

хaйлoм Фpyнзе, кoтpий мaв свiй влacниЙ' ПoгЛ'l.ц нa Bе.цення
вiйни пpoти бiлих. Ha цей чaс вкpaй нrПpИrМнoлЛя чеpBoнИх
poзвиBaЛися пoдii як нa фpoнтi, тaк i в тилу. Ha фpoнтi сToTи_
сяннa Чеpвoнa apмiя безлa.цнo вiдстyпалa пЦ yдаpaми HеЧис-
Лlнних з' €днaнь apмii Bpaнгеля.

11 сеpпrrя 1920_гo ПpoBаJIився КoнTpнaсЦ/ц чеpBo}lиХ бiля Ka_
хoBKи' a чеpeЗ мiсяць - 14 веpесня - ПoчaBся HaсTyI] бiлих пo
BсЬoIvty фPo,..y. 15-22 Bеprсня 1920 poкy бiлi poзгpoмили uеpвoнi
чaсTинLl i зaхoпили oлексaшlpiвськ, Гyляй-Пoле' БеpД'янськ'
CинельникoBе' BITpиTуЛ пiдiЙшли дo KaтеpинoсЛaBa, в яKoМу Ilo_
ЧulacЯ пaнiкa тa евaкyaцш. 28 веpесня $,ськoю apмiею бyли зaxoп-
ленi MapiупoЛь Ta Boлнoвaxa. 13-тa apмiя чepBoних булa пoвнiс_
Tю poзГpoмЛенa. Бiлi IПИIIIIлИCЯ зa 30 веpст вiд Taгaнpoгa, звi.цlоl
вiдкpивaвся lllJlЯх Ha !oн, нaблиЗLtЛИсЯ нa 15 веpст Дo Юзiвки.
Здaва,roся, ще стpибoк, i бiлi, вийшroB[Iи нa !он, знoвy пцнilгyгь
KoзaЦгBo i зшtишaть pа.цяF{сЬKy ьraдy без вщi.п,rя й метary. Тll,r
чеpвoних бр лезopгaнiзoвaний тa пoвнiстю .цемopалiзoвaний.

Лишe 24вepecня 1920poкy бiльrпoвики yсвiдoмили всю
небезпекy BpaнгеIrя, ПpoгoЛoсиBlllи нoBе пoлiтичне гaсЛo <(Bсi
нa бopoтьбy з Bpaнгелем!> Фpyнзе пoвiДoмляв Ленiнy: o...Дyх
вiйськa нa.цлaмaний, сеpе.ц Maс ToчaTЬся poзМoBи Пpo ЗpaДy,
свilкиx pезеpвiв неМal, сTaнoBище yсKЛa.цHЮ€TЬся ДrЗopгaнlЗa-
цiею тилy. B сaмомy Хapкoвi y Менe нинi немaс xoДнoi нaДiй-
нoi чaстини. Biдчyвaю себе зi rштaбoм фpoнтy oToчеt{иМ Bopo_
хoю стихiеЮ>>. Як Tyt }Iе згa,цaTи ЗaяBи B aнapхiстськiй пpeсi
Пpo Tr' щo штaбний пoлк Фpутrзе y Хapкoвi звеpTaвся Дo aнap-
xiстiв з пpoпoзицiею oчoЛиTи BисryП ПpoTи бiльtпoвикiв. Сoтнi
ПoBсTaЕ{сЬKиx зaгoнlB ЗaхoпЛЮв€LTи мiстеvкa, гpoМиЛи. B тилy у
чepBoних I]aнyBaJIo цiлкoвите безлaДд'я. B floнбaсi вiдvyвалaся
нrсTaчa вугiлля, a в хлiбнiй ПoлтaвЩинi - нестaчa хлiбa.

Cтaнoвище чepBoних пoгipпrало П1сЛ'{ Гpaн.цloзHoгo poзГpo_
мy Чеpвoнoi apмii пiд,Baprпaвoю в 20-х чисЛaх сеpПЕU{ 1920 poкy.
Пiсля цьoгo poЗгpoмy, якиtt лoлякll НaЗBaJ|И (чyДoМ нa Biслi,>,
ПoлЬсtKa apмiя спiльнo з вiйськoм УHP пoчалa сщiмкий KoнTp-
нaсTyП i.tеpез мiсяць бyлa ш<е пiд XитoмиpoМ Ta Хмеpинкoю.
B кiнцi Bepeсн'{ 1920 poкy пoЛ'lKи pеаJIЬнo МzUIи trlaнси знoBy
здoб}ти Kиiв. Ця KpиTLгIнa сиryaцiя змyсиJIa бiльrцoвицьKe Kе.
piвництвo Ta KoМaHД}ЛBaнrш Чqpвoнoi apмii пoсTyПиTиcя Пpин-
циПaМи й poзпouaти пеprгoвopи 3 <(бaнДиToМ,> MaхнoМ'

Бiльrпoвики спo.цiвaлися BиКopисTaTи yгoДy З <.бaTЬKoм'> з
МeTolo лiквiдyвaти aбo хoчa б пiдipвaти ПoBсTaнсЬKИй p}о< в
Укpaiнi тa змiцнити cвiЙ тил, Boни нaмaг ытиcя вивlлЬI1ИTИ pa-
.цянськi чaсTиt{и. вiд бopотьби з MaxнoBtlяМи Ta BиКopИсTaTИ 1х
y бopoтьбi ПpoTи Bpaнгеля. fliйснo, цi paдянськi чaсTиHи, Щo
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Ще y BеpесFli 1920-гo BoЮBIUIи з Мaхнoм' Bxе y xoBтнi пеpе-
Йtцли в КoliTpнaсryп irpoти бших в paйoнi CинeльникoBoIo Ta
Boлнoвахи. Пам'ЯТaЮчи минyлopivниЙ peЙ'д Maxнa пo TиЛax
бiлих, який фaктиvнo зpyйнрaB FIaсTyпaJIьнi мoж.пивoстi'Дeнi-
кiнa, vеpвoнi ввaжДли, Щo нинi зHoBy N,{o}Kнa бую це пoBTopи-
ти. БiльlпoвI4К1I |{aлИ нaДiю, щo BисHaхЛивий, кpoвoПpoЛиT-
нwЙ peЙд Мaхнa Пo BpaHГеЛiвськиx ТиЛax He ,"'e пiлipue
oбopoнy бiлих, але й знeкpoBИTЬ' a MoЖJIиBo, й пpизвeде дo
poзГpoМy сaмy ПoвстaнсЬKy apмiю Мaxнa. Тaким чинoм, вби-
BaJ|ИcЯ зpaЗy дBa зaйцi. Kpiм тoгo, бiльшroвики ПЛaНУliaЛИ BИ-
кopисTaTи yгoдy з Мaxнoм з ПpoПaгarЦисTcЬKoю МrToЮ' poз-
ПoвсЮдиBlllи мiф Пpo Tе, Щo Мaxнo пiu.Ioв нa сoЮЗ ToMy' щo'
МoBляB, poЗKaявся' щo <<IIoBсTaнцi пpoзpiли i виpiшrили кpoв,ю
ЗlиИTИ сBoЮ ПpoBиIly ПepеД pевoлюЦiсю''.

29 вepecня 1920 poкy ПЛенyМ ЦK KI](б)У пiдтвepдив piшeння
BсТaHoBI,fги КoнTaKТ З Max}IoBtlяМи Для пiдписaнHЯ вo€HHoi щoли.
Бyлo виpirшенo МaКсим;LЛЬFIo BиKopИcтu|И сoюЗ з Мaxнoм .цля
opгaнiзaцii всеpeдинi йoгo apмii пiдпiльнoi бiльtпoвицькoi po-
бoти. I{iкaвo' Щo pirшeння Пpo }T{oBи Миpy з Maхнoм лiдеpи
KП(б)У виpiшrили lllиpoKo нe poзгoЛoulУBaTИ, нaПeBнo' сopoМ-
ЛЯч|4cЬ' пIo ЙДyrь нa yгoдy З <(KpoBoIIиBцеЮ тpyдяЩoгo лIoдy)>'
ЯK Boни дoвгo Й }laПoЛегЛиBo зМаЛЬoвyвaлц <.бaтькa>> сBolЮ
ПpoПaгaHдoю. Зaмiсть пoвИoмлeнHJI Пpo миp Ta сoюз з Max-
нoм кepЬниЦrвo ленiнськoi пapтii нaпЬтaсмнo пoвiдoмluIo свoiм
ЛaHКaM' щo з Мaхнoм yК/IaДrнo Лиlllе BoсHHy щoДУ Пpo сПpи-
янrUI Пеpеxoдoвi йoго зaгoнiв y тил Bpaнге.пя.

Згoдoм, poзГaДaBши зaДyм лiлеpiв бiльtloвикiв Укpaiни,
Maхнo сTaB виМaгaTи вiД них публiuнoгo poзгoлoПIення BсЬoгo
TеKсTy взaемнoi yгoди, Щo.Йoгo pa.ц'янсЬKa BJIaдa yгpиМyBaJla B
тaсмницi, a Taкo)K З}ulТTЯ yсiх минyлиx зBинyвaчeнь сToсoBHo
МaхHoBсьKoгo pyхy' Лиrпe зaгpoЗa вiдмoви мaxнoвцiв Bихo.циTи
нa фpoнтoвi пoзицii зМусиЛa бiльtпoвицький уpяд oгoЛoсиTи
Borннy часTиI{y УгoДи, пoлiтичнa ж чaсТинa булa oпpилю.цнrнa
Лишr oДHиМ BиДaHtUlМ aЖ y ЛистoПaдi l920-гo.

Сopом'яulиBo пoсиJlaюЧисЬ чo]!fyсЬ нa фpaнцyзЬ, нiби фpaн-
цyзькi гztзеTи були дoстyпнi yкpaiнськo]\,fy читaчeвi, бiльпroвицькi
кеplBниKи T|I4QaJIИ' BиПpaBдoByЮчисЬ Зa не.цaвнi нaKлeПи, тaKe:
<.Як вi.цoмo, фpанцyзькa Пpесa дy'(r бaгaтo гoBopI4JIa Пpo сoЮз
Bpaнгеля з Мaхнoм. Paцянськa Пpесa свoгo чaсy TaКoж l{адpy-
К}ъаJIa ДoКylv{rнТи' кoщi свiдvили пpo фopмaльний сoюз Махнa
з Bpaнгелeм. Ha сьoгo.цнi з'яcрыlaся xибнiсть цiei iнфopмaцii...>

29 вepecня 1920 pокy мaхнoвцi, Bxe як сoюзниKи Чepвoнoi
apмii, yвiЙшли дo Cтapoбiльськa. Чеpвoнoмy гapнiзoнoвi бyлo
F{aKaЗaнo нё чинити xoднoгo сПpoтиBy apмii Maxнa. Mахнo ви-
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ДaB нaKaз пo Пoвстaнськiй apмii - ПpиПиl]Ити вopoxi дii пpoти
чepBotlих чaсTин тa a.Цмiнiстpaцii. Чepез Двa Днi тaкиil xe нaKaз
BиДaB KoMaнДyBaч чеpвoнoгo ПiвДеннoгo фpoнry Фpутrзе.

B CтapoбiльсЬКy Maxнoвцi вiдпoчивaлИ Ta пеpефopмoвyвa-
ЛИсЯ Дo 5 xoвтня' a з 8 пo 13 xoвтня 1920 poкy вi,цпoчивaли
вxе в Iзюмi. B мaхнoвсьKoMy кеpiвництвi не бyлo oДнoстaйнoi
пiдтpимки pirлeння Пpo сoЮЗ iз vеpвoними. Taк, нaПpиKJIa.ц'
Пoпoв i Kapетникoв бyли ПpoTи цЬoгo сoЮзу, але пiдкopИЛИсЯ
pirшенню paди Пoвстaнськoi apмii тa paДИ aНapхiстiв. flеякi
незгo,цнi з циM сoюзoМ мaxнoвськi KoмaнДиpи пoГpoxУBаJIи
зzUIиllIити apмiю i вимaта,'lи poЗПусTиTи PaДУ Пoвстaнськoi ap-
мiТ зa ii ПриMиpенсTвo Ta зpa.ily iдеaлiв aнapхii.

Мaхнo сПoчaTКy зaйняв ви.тiкyва,rьнy' нeйщшlьнy пoзиЦiro'
зa'iBиBlllи, щo вiн TD|кo xвopий i не пpaЦюс в pаДi' IlepекJIaBши
всю вiдпoвiДальнiсть зa сoюз Ha сBoгo зaсTyпHиKa Biктopa Бiлarшa,
з яKoгo вiн пoгpoxрaв <(сПиTaTи>, яKIцo цeй сoюз з чеpBoниМи
бyдe пaсткoю. Бiлarш, зi свoгo бoкy, пoстaвиB yЛЬTиМaTyМ ЧaсTИ-
нaм пoBсTaнцЬ, вимaгaюvи пiдкopенr paдi Пoвстaнськoi apмii,
якa виpirшlшta йпи нa сoюз, i ПoгpoХ}ъaB зaсToсyBaнrшм вiйсько-
вoi сили ПpoТи TI,D( кoмaндиpiв Ta ПoвсTaнсьlсо< зaгoнiв, xтo Hе
пiДкoprrъся pirпeнню paДИ' <<ЯK ПpoTи KoнтppевoЛЮцioнepЬo.

Мaхнo тoДi зaявив: <(...зzlЛишIaЮчисЬ нa сьoгoД.нi стоpoннiм
гЛЯ.цaчrM, yкpaiнськi пoвстaнцi.цoПoМoгЛи б щвеpлхeнню в Ущa-
iнi aбo iстopиvнoгo Bopoгa - пoЛЬсЬКoгo пaFIa' aбo знoву )K TaKи
цapськoi BЛaДИ>>. Мaхнoвцi виpitшили TиМЧaсoBo, Дo poзГpoМу
вopoгiв pевoлюцii, пiти нa сoюз iз Чеpвoнoю apмiею i з Дoпoмo_
гolo yгo.ци НaМaгаIIИcЯ poзв'язaти pяД свorх пpoблем: }IaсaмПеpеД
ДoМoгтися aвтoномii <.вiльнoгo pztйoну>, свoбo.ци aнapхiстоькoi
ПpoпaгarЦи B pa.ця}JсЬКI,D( pесгryблiкaх, aмнiстii aнapxiстaм Ta Мax-
нoBцяМ. Мaxнo мpiяв oщимaTи МoжЛиBiсть вi,цпoчинку, пoзбу-
Tися пеprсЛiдyвaнrrя з бoкy Чеpвoнoi apмii тa oTpиМaTи вiд vеp-
Boних нaбoi, збpoю, вiйcькoве сIlopядxrнrш.

Мaхнoвськa apмlя булa чиMzuloЮ сиЛoЮ' здaTнoЮ BIIлин}'Tи
нa бopoтьбy з BpaнгелеМ, - y веpеснi I920-тo Boнa сКЛaдzula
близькo 10 тисяч кaва.пepii й пixoти нa тaчaнкaх пpи 200 кyле-
меTaх Тa l0 гapмaтaх.

oднaк у мaхнoвськiй apмii вiдбyвся poзКoЛ' 3-4 тисячi мax.
нoвцiв нa чoлi зi свoiми l(oМarЦиp4Ми тaсМнo зaлиlпили Пoв-
сTaнсьКy apмiю, нeзвzl)кaючи нa пoгpoзи poзстpi.ry зa ДезepTиpсТ-
вo. Цr бylpr.цoнськi КoзaKи гpщшr Фoмiнa (700 бiйцЬ); 300 кorплшнiх
нepвoнoapмiйЦiв З гpyttr{ Пeтрrп<a, пoвшaнсьКi ПoJIKи Пapхoменкa,
БorЦapенкa' ЧaсTинa пoBсTaнсьKих гpyп KaмeнюKa Ta Гapкy-
rпi. Borпr BипpaBДoвyвытvt свIftt1poк небшсaнHJlм пoТpaПиTи B <(чеp-
Boнy)> ПaсTI(y тa не.Цoвipoю.цo щиpoстi бiльtшoвикiв. {iкaвo,,Щo
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з чaсTинoю ц!D( тIoBсTaнцiB MaХнoBсьКий ПJTaб Пpo.цoBxyвaB ПiД.
TpиMyBaTи ЗB'яЗoК' BB.DKaЮчи ж свoiми, a oT KoМarЦиpовi 8-гo
МaхнoвсьKoгo ПoлKy Мaтяпreвi не пoЩaсTLLпo - вiн бр poзстpi.
llяниЙ зa спpoбy BиBесTИ свiй пoлк з Повстaнськoi apмii.

Зaгiн <бaть(a>> CaBoнoвa' Зa нaKaзoм Мaхнa, BиКopисToBy-
BaBс,Я NIЯ ПеpехoПЛення тa poззбpoснtr{ Tиx мaxнoBцiв, кoтpi
йruли нa !oн пpoдoв)КyBaTи бopoтьбy ПpoTи чеpBottих. Caмoму
Caвoнoвy, який пovyвaв себе ДoсиTь вiльнo y ПoBстaнсЬКoМy
вiйськy, Maхнo tloГpo>lсувaв, щo KoЛи тoй нe пi.це нa сoюз iз
Чеpвoнoю hpмiею, тo вiн не буде BB€DKaTи йoгo свoiм, <(a Пpи
зустpiнi пикy нaб'с,,

BiДoзвa .цo МaхнoBЦiв бyлa :нallИcaшa.цpy.,t<инoю Мaxнa у
Зв'яЗКy iз yклaденняМ сoюЗy З чеpBoниМи. Ця вiдoзвa булa лe-
pеПoBненa pевoлюЦiйнoЮ ПaTeTиKoю i пoяснЮBzUIa ПpИЧИНуI
сoЮзy З ЧеpBoHиМи ТиMчaсoвoю нeoбхiднiстю Зaxисry вiд вopo-
гiв peвoлюцii в Укpaiнi. Haкaз МaхнoBсЬKoi paди BиMaгaB <.зryp-
TУBaTИcЯ I{aBKoЛo Мaxнa yсiм без Bи}UITKy зaгoнaМ ПoBсTаIlцiB,
ПpиПиниBЦIи бopoтьбу ПpoTи PaДянськоi BЛaДI4 Ta Чepвoноi
apмiio. Ti ж пoвстaншi' кoтpi ЗaЛИ:шJaЛИсЯ ПaсиBниМи aбo пpо-
ДoBxyBaJIи вopoжi дii пpoти Чеpвoноi apмii зa нaKaЗoМ' Bвa_
ЖaJIИcЯ Пoвстaнськoю apмiсю BopoгaМи ПoBсTaнсЬКoIo pyхy' З
яKиМи <щебa poзПpaBЛяT|4cщ ЯK з бaндитaми>. цr бyлa д}rкe
сеpйoзнa ЗaЯBa' ПoЗaяK aBтopиTеT Мaхнa сеpе.ц ПoBстaнцiв бyв
нrзaПеpечниil, i бaraтo зaгoнiв aбo пiдкopилися цЬoМу нaКaзo.
вi, aбo x ПpиПиниJIи вoеннi дii пpoти Чеpвoнoi apмii, пoдaв-
lrlисЬ y лicи чи poзiйu-toвlпись г{o xaTaх.

!o Maхнa пi.ц чaс дii сoюзу з чepBoниМи Пpиr.цнаЛИcЯ aBTo-
нoмнi мaхнoвськi ГpyПи iз piзниx paйoнiв Укpaiни: зaгoни Ca-
BoнoBa' Cиpoвaтськoгo, KoлiсниЧlнКa, Бpови, Хpистoвoгo тa
iнtших. Biд тиx кoмaьциpiв, кoтpi пiшли з Пoвстaнськoi apмii,
.цo Maxнa нaдiйшoв ЛИcT, У яKoMy' зoKpеМa' зaзHaчaлoся: <(N4и
нr хoтiли Миpy з бiльtl.toвикaми, кoтpi з.цaтнi oбмaнщи... Бaxa-
rМo вaМ yспDсy y спpaвi poЗгpoМy Bpaнгеля i блaгaемo: tIе юIIa-
Дiть пa.пьцi.цo poTa бiльrпoвикaм - вiдкyсяты.

2 xoвтrш 1920 poкy .цo МaxнoBсЬкoгo шrтaбy лpи6улa.целеГa-
Цiя цK KП(б)У нa чoлi з Iвaнoвим (кеpiвникoм Kиiвськoгo ryб-
викoнкoмy). Пpoвiвtши пepегoBopи з Мaхнoм, ця Дeлегaцiя пiд-
П'IcaЛa ПoПеpeДнЮ }тoдy. llляuись свoiми BpalкеннJIМи, Iвaнoв
пoвiдoмляв' щo мaxнoвцi мaють <.ПeBHУ вaгy' вeлиKий .цoсвiд
пapTизaнсЬКoi бopoтьби, .цУ)I(е Miцtry xopсTКy .цисцигшiнy>.

5 xoвтня 1920 poкy piпrення Пpo сoЮЗ iз Мaхнoм лpиЙнялa
Pеввiйськpaдa Tpoцькoгo, a 9 xoBTHя - МoсKoBськиЙ Уpяд.
Тепеp Tpouький BиЗнaBaB' щo в apмii Maxнa e бЩняки й сepeд-
HЯKII, a не ЛиllIе Kyplryлi, як вiн сaМ .цoнеДaBнa TBepдиB. Tpo-
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цький зHoBy ЛyKaBиB' KoЛи КaЗaB' щo yгo.цa з Maхном (y xo,ц-
нoмy paзi }lе ПoBиннa МaTи TиМчaсoBoгo хapaктеpy,). Haбoiв зi
склaдiв Чеpвoнoi apмii мaxнoвцi oтpима:tи ДyЯ(е ма.lto: З00 нa-
бoiв для гapМaт тa20тиcяч нaбоiв для кryлеметiв.

B Iзюм.цo Maхнa пpиiхa.пи з Хapковa вЙпyщенi з в'язницi
ГaвpI,rлeнкo 1, кiЛЬкa .цесяткiв aнapхiстiв - <. нaбaтiвцiв>> тa .цoсвi.ц -
чeний хipypг, кoщий пpooпrp}'Baв нory <.бaTЬКa,>.

11жoвтня 1920-гo yгoдa мix ypядoМ УсPP, кoмaн.цyвaнням
Чеpвoнoi apмii тa MaхнoвцяN{и бyлa oфiцiйнo пiдписaнa. З бiль-
llloBицьKoгo бoкy щoдy лiДпиcыlи.' Фpyнзе, Якoвлeв, Гyссв, Бeлa
Kyн, з мaxнoвсЬКoгo - floпoв, Kypиленкo, Kapeтникoв. I хoчa
Фpyнзе вiддaв нaKaз BиpyПIИTИ'Ha фpoнт, мaxнoвЦi зaтягyвaЛи
вихiд ax.цo пi.цписaння оoюзy. Ще 8 xoвтня |920 poкy Фpyнзe
нaкaзaB apмii Maхнa pУхaTИcЯ нa ст. Чaгшине i y випaдIry нaстy-
пy бiлих нa Пaвлoгpa.Ц BДapИTИ бiлим y флaнги. Maxнo вi'цхилив
пpoпoзицiю Фpyнзе pyxaTися нa фpoнт y зaлiзнинниx еI'ЦrЛoнaх.
3нaючи пiдстyпнicть бiльtшoвикiв, Мaхнo oстеpiraвся, Щo, сiв-
IlIи B еlllелoни' ПoBсTaнцi мoгли бщи лeгкo знищенi кyлеметним
тa apтилepiЙсЬKим BoгнrМ aбo ;к poззбpoе.нi.

УгoДa МaJIa вorннy i пoлiтиvнy ЧaсTини. Boеннa чaстинa
BKlIючzuIa згo.цy мaш{oвцiв oпеpaтивнo пi.цпopя,цКwaTуIcЯ Koмaн-
Д}ъaнню Чepвoнoi apмii тa BoюBaти ПpoTи Bpaнгеля. Maхнoвцi
зoбoв'язралИaЯНe пpиймaти дo свotx лaв Дeзеpтиpiв Ta пеpеKин-
чикiв з Чеpв6нoi apмii, пolшиpиTи звеpненн'l .цo пoвстaнцiв пpo
пpиIIинeнrш бopoтьби з чepвoниМи. Maхнoвцi збеpiгали пoBну
aвтoнoмiю свoеi apмii, незмiнне кеpiвництвo, vopний Пpaпop'
вotlи МЕl,tи пеpебyвaти лиЦIe Ha Пiвденнoму фpoнтi... Хвopим тa
ПopaнеFIиM мaхнoBrlяМ нa.цaBuL'Ioся ПpaBo ЛlК},BaТИcЯ B ЛaЗapеTax
Чеpвoнoi apмii. lхнiм сiм'ям lнaДaBaJIИсЯ тaкi x ПiЛьги, як i сi-
м'ям .tеpвoнoapмiйцЬ. Мaхнoвцi МaЛи ПpaBo веpбyвaти .цo свoш
лaв мiоцевlлt селян пiвденнoгo схoдy Укpaiни.

Чoтиpи Пyt{кTи пoлiтичнoi ЧacTИl,IИ yгo.ци ЗaзнaчаJIи:
1. ПpипиненнJI пeprсЛiдyвaнгrя мaхнpвцiв тa aнapхiстiв на

теpенaх yсiх paдянських peспублiк (зa виняткoм збpoйних Bи-
стyпiв aнapxiстiв ПpoТи влaстеЙ), звiльнeнrrя мaхнoвцiв тa aнap-
хiстiв iз B'яЗницЬ.

2. Cвoбoдa aгiтaцii Тa пpoПaгa}Ци дЛя Мaxнoвцiв тa aнapхiс-
тiв, викopисTa}Iня pa"цянсЬKих ДpyКapенЬ IДЯ BI4ДaHI|Я aнapхiст-
ськoi лiтepaтypи.

1 Гавpuлeнкo, яK м.DGloвець' си.цiв з беpезня 1920 poкy в тюpмi в Moсквi
Уxoвтнi 1920 poкy вiн бр пpизнavений пoмiчникoм FIaч.UIЬникa rптaбy Пoв-
стaнськoi apмii. У листoпадi 1920 poкy вiд бр пiдстщнo apеrштoвaний чеpBoни-
ми Ta po3стpl'IяниЙ.
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3. Biльнa }пIacтЬ y вибopaх тa пiдгoтoвцi 5-гo Bсеукpaiн-
сЬKoгo з'iздy paд.Цля aнapxiстiв тa мaхнoвцiв.

4. Cтвopення в МaxнoвсЬКoмy paйoнi HeзzЦехниx <(BiЛЬHих
paД>' BиЗнaHнЯ aBToнoмii сaмoвpяднoгo MaxнoBсЬКoгo paЙoну,
якиЙ пoвинrн мaTи Зв'язoК iз центpaльнoЮ BЛa.цoю ЛиlIIе нa
федеpaтивнo-дoгoвipних зaсaдaх.

МaхнoвЦi лиrпе пiсля пiдписaнrrя yгoди зpoЗy]vliли, щo ..зa-
бyли> в нiй oбyмoв ИTИ IIИTaНIIя пoсTaчaнн'l^ тa.6iнaнсyвaнrlя
свoш чaстин' щo Згo.цoм IIpизBeЛo.цo пoвнoi вцмoви *фuн,u-
Tвa чepBoних ПocTaчaTи MaxнoBцяM хapvi, збpoю' спopяДxeн-
ня. Maхнoвцi виpitшили BиМaгaTи вщ ФЪyнзе ioo 

"," 
pyо,й nu

},TpиMaHшl свoсi apмii.
l3,xoвтня 1920 poкy мaxнoвцi BИcryIШJIИ нa фpoнт, gflня-

впrи йoгo' цi.цянr<y мix CинельниКoBиN4 тa Чaплинйм (мiж нaс-.ГИНaМИ l3-i тa |4-i paдянcьких apмiй). Пoвстaнськa apйiя ск'ra-

ДuIacЯ з 9 тисяч бaгнeтiв тa 4 тиcяч пraбель (3-х oпepaтиBних Ta
oднiеi pезеpвнoi ГpуПи). IJe бyли: l-rшa гpyпa - 3 тисячi бaгне-
тiв, 1 тисяva tшaбелЬ, 100 кyлeмeтiв, 50 гapмaт, кoмaндиp Map-
ченKo' }Iaчаль}Iик rптaбy Тapaнoвський.

2-гa гpyпa - 3 тисячi бaгнетiв' l тисячa шaбeль,,100 кyлe-
мeтiв, 5 гapмaт, Кoмaндиp Петpенкo, нaчuuIЬtIиK штaбу Щусь.

З-тя гpyпa - 3 тисячi бaгнетiв, 1 тисячa rпaбель, 100 кyлe-
мeтiв, КoMaн.циp ЗaбyДькo, нaЧa,'IЬниК пrтaбу oгapкoв.

Pезеpвнa гpyПa - I тиcячa бaгнетiв, 500 шaбель, КyЛrМrT-
ний пoлк iз 500 кyлеметiв, кoмarциp Kaленик.

Cпo.raткy чepBoнe KoMa}IдyBaння Пpизнaчилo пrиpoкий
Ko}rтpFraсTyП ПpoTи Bpaнгеля нa кiнrць Bepесru{ l920-гo, aJIе Пo-
тiм Фpyнзе пеpенiс йoгo нa ,цpyry ПoлoBинy xoBTня 1920 poкy,
зa щo бyв вилaяниiтЛeнiним. Фpyнзе чеKaB ПеpeхoДу l-i Kiннoi
apмii з Пoльськoгo фpoнтy нa ПiвДrнний тa пеpе.п'ислoкauii ap-
мii Мaхнa нa фpoнт. oбидвi aPмii дo l8 xoвтня l920-гo зaЙняли
пoзицii нa Пiвденнoмy фpoнтi. Haпеpелoлнi були oтpимaнi звi-
сTKи Пpo Tе' щo бiлi гoryють нaстyп нa Пaвлогpa.ц, i мaхнoвця\,t
paзoм iз 42-ю.цивiзieю бyлo вi,п'цaнo нaKaЗ пiдгoтyвaтися дo oбo-
poни i y BиПа.цIry ПpopиBy бiлиx вдapити iм y флaнги.

20 xoвтrш 1920 poкy мaхнoвцi пoчЕulи бoйoвi дii бi,rя ст. Успe-
нiвкa. B пepший Хе .ценЬ бoiв дo Мaхнa з-пiд CинелЬниКoBoгo
пepейtпoв oTaМaн ЧытиЙ зi овoсю бpигaдoю.

22жoвтtlя 1920 poкy 2-ra тa 3-тя гpyпи MaxнoBсЬKoi apмii
бyли oб'сднaнi в Удaрнy гpyПy Kapeтникoвa-Бiлaшa, .цo якoi
бyлo ще Пrpе.цaнo 2 бaтaльiloни мzlхнoвсЬкoгo КyлемeTнoгo ПoЛ-
кy (250 кyлемeтiв) Ta ПoBсTaнський зaгiн Чалoгo.

Maхнoвськиf,l лпaб звepFryBся дo oКpеМих ПoBсTaнсЬких зa-
гoнiв, якi бyли сфopмoвaнi Bpaнгeлем, iз ЗaКJIикoM B.цapиTи Пo
тvтлaх бlllих' пpиrдFIaTися Дo Maхнoвськoi apмii. I-[e бyли зaгoни
пoвстaнцiв, кoщi бiлi IIлaнyBaли BиKopисTaти .цЛя нaBеpнrння
се.пян Пiвдня Укpaiни нa свiй бiк. BpaнгелЬ зaПeBниB ПoвcTaн-
цiв' щo тaемний сoюз iз Мaхнoм tIиМ Bжe УюlaДeниiт.

Мaхнoвськi oTaМaни, кoщi пepейПIЛи нa бiк Maxнa iз apмii
Bpaнгеля, ytBopиJIи тaкi чaсiини в сюraдi Пoвстaнськoi apмii:
бpиraдa Чaлoгo - 800 бiйцiв, бpиraдa Caвченкa - 700 бiйцiв,
бpигaдa Яценкa - 700 бiйцiв, пoлк Гoликa - 200 бiйцiв, пoлк
Coмкa - 300 бiйцiв. Згoдoм сBo€ Пoвepнення пЙ мaxнoвськi
пpaпopи цi oтaмaни ПoяснЮB:UIи TиM' щo ПpoсTo хoтiли викo-
pИсTaTИ Bpaнгеля .цЛя лeгzulьtloi веpбoвки сеJUIн Ta oтpиMaння
збpoi, нaбoiв, aмyнiцii, гpoшeй.

Гpyпи Пeтpeнкa тa 3aбyдькa спiльнo з Чалим (зaгальне ке-
piвництвo здiйснювaли Бiлarп тa Kaprтникoв) yдapили пo з' €.ц,
нaннях бiлих y paйoнi CинельникoBoгo' poзЦpoмиBIUи тpи вiд-296
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бipнi пoлки двoх бiлиx дивiзiй тa рiйпroвш И B TИЛ с}TIpoTиB-
никa. Бiля oлексaгцpiBсЬкa МaХнoвцi витpимaли зaпeютиЙ бiй
з 7-ю .кaвалеpiйською дивiзieю. Бapaбoвинa, ПpиМyсиBIши ii до
BTечl l BДapиBllIи Пpи цЬoмy y сTиK l-гo apмiйсЬKolo KopПyсy
i 3-гo !онсьКoГo кopПyсy бiлиx.

23 хoвтня 1920 poкy o 9.й гoДинi paнкy мaхнoвцi тa 23-тя
стpiлецькa дивiзiя чepBoних взяли oлeксaндpiвськ. У зaпеклих
бoях бlля Hoвo-MикoЛaiвКи, Михaйлoвo-Лyкarшiвки, Coфiiвки
бyли poзгpoмленi щи ПoЛKи бiлиx. Близькo ПoлoBини сKJIaДy

24.жoвтня 1920 poкy Фpyнзе ПoстaBиB пеpeд oсoбистo йoмy
пеpеПЦпopяДKoBaниMи MaхI]oBцяМи зaBдaнrш: глибoкo BpiЗaв-
IlIисЬ y бiлoгвapдiйський TI,IJI' рoЗгpoМити Bopoхi кoмyнiкaцii
тa oбopoннi пoзицii бiля МapiyпoJшl Ta opiхoвa. A далi спpoбy-
BaTи ЗaхoП}lти i кoнтpoЛювaTи Kpимський пrpеtпийoк i пpи
.вДаJIoМy pозвиткoвi пoдiй пpopвaTИcЯ Дo Kpимy i oчoлити тaм
пoBсTaнсЬKий pщ спшьнo з KpимсьKoЮ ПoBсTaнсЬКoю apмiею
Moкpoyсoвa.

МaхнoвськиЙ ллaб Ta paДa Пoвстaнськoi apмii iдею Фpyнзe
пpo peЙд пo бiлих тилax пiлтpИlиaЛИ1 Пpoтe' pеaЛЬHo oцiнивtши
сиryaцiю, пpийrшли .цo BиснoBKy, Щo сj.цнoчaснo yгpиМyвaTи

КoХ знaхoДlи:lИсЯ 2тaнки тa 8 aepoплaнiв. I{iлий дeнь бoю зa
Гyляй-Пoлe KoIxTyвaB МaхнoBцЯМ велиKих вщaт (близькo 2-x
TисяЧ ПoвсTaнцiв yбитиМи' ПopaltеtlиMи' ПoЛol{eними), пpичo-
мy 700 ПoЛoнrних мaxнoвцiв бiлi тщ Жe c"IpaTI'лИ. Maxнoвськi
Пoлки Kлеpфмaнa тa Caвoновa бyли пoвнiстю poзбитi, зaBoЛo-
дiти Гy.rшй.Пoлeм пoвстaнЦi тaк i нe зМoгЛи. Лишe в нiч нa
26 >кoвтня, з пi.цxoДoм oснoBьIих сил Мaхнa з-пiд Bеликoгo
Toкмaкa, Гyляй-Пoле булo звiльненe вi'ц бiлoгвapдiйцiв. Пiсля
цЬoГo' IIoсиJIaючись нa знaчнi BТpaTИ, Maхнo ПoПpoсиB y Фp1тrзе

FIaД'aTи Пoвстaнськiй apмii 4 Днi вiдпoчиtlKy B ГyляЙ.Полi, шoб
tlеpегpyПyBaТи сBol сиЛи.

Aле uеpвoнe KoМaн.ц}ъaн}Iя TaKoгo чaсy МaхнoвцяМ не.цzt,чo'
i вхе ввечеpi 26 xoвтня 1920 poкy ДЛя l{oBoгo peЙДУ пpoти бi_
лих бyлo сфopмoвaнo пoхiднy Kpимськy гpyПy мaxнoвцiв (5 ти_
сяч бaгнетiв, 5 тисяu rпaбeль, 800 кyлeметiв' 16 гapмaт) пiд кo-
Мarr.цoЮ Kapeтникoвa. B Гyляй-Пoлi зa.пиtпИЛИcЯ лиrпе rптaб
Maхнa, <(чopHa сoTн'I)> Maxнa, сaм <.бaTькo> Ta pешITKи пoлкiв
Caвoнoвa й Kлеpфмaнa. B тoЙ жe чaс бiлi вiлстyпИЛIl Дo Пoлo-
гiв, де poЗГpoМиЛи MaхнoBсЬKy гpупy Iщенкa.

Taкa пoxaпливiсть y нoBoМy пoxo.цi мaхнoвцiв ПoЯснЮ€TЬся
piзкoю poЗМoBoЮ Фpyнзе з Maxнoм' у якtЙ KoMaндyBaч фpoн-
Toм BиЛaяB <.бaTьKa'> зa нeB.цuUIy oпеpaцiю iз взяттям Гyляй_Пoля,
яKa не бyлa пеpедбaченa ПЛaнoм Фpyнзе. Biн плaнрaB ЗaxoПи-
ти ГyляЙ-ПoЛе сиJIaMи ЧеpBoHИх i не Дoпyстити мaхнoвцiв Д.o
iхньoi <<CТoЛИЦi>>. Мaхнo зBинyBaЧyBaBсЯ B Ух|4Ляннi вИ Пoxo.цy
в Kpим Пo TLI,lIaх бiлoi apмii. [iста,roся Мaхнy Taкoж i зa зни-
lцeннjl в Гуляй-Пoлi тpoфейних aеpoплaнiв бiлих.

27 >кoвтня l920-гo МaxнoвсЬKa Kpимськa гpyпa KaртниKo-
вa, peйдyюvи МapПIpyloм Гуляй-Пoле-Пpиrпиб-Meлiтoпoль,
ЗaхoПиЛa нa ст. Bеликt4й Toюlaк знaчнi тpoфеi: rtrlеЛoн з гapМaT-
ними нaбoями, 3 пaнцеpнi пoтяги, 5 aеpoгшaнiв. Пpи цьoму було
дoбpе пoIIIapПa}Io [oнський KopПyс тa 6-тУ пixoтнy дивiзiю бi-
лиx, 500 бiлoгвapдiЙцiв бyлo пopубaнo, 200 - ПoЛoнrнo.

29 xbвтня пoвстaнцi гpyпи Kapетt{иKoвa' глибoкo ПpopвaB-
IlIисЬ y тlлл бlлих, пi.ц пrаленим apтилepiйсЬIо{М BoгнеМ BЗяlIи
Мелiтoпoль. Пpи зaхoгшеннi мiстa мaxнoвцi здoбyли великi щo-
феi: 2TaнКи' 2aepoллaни, 18 гapмaт, 3 пaнцеpнi ПoTягИ' бaгaтo
кyлеметiв. Iз тpoфеЙню< кyлeметЬ бyлo сфоpмoвaнo 2-ijl KyЛеМeT-
ний пoлк Пoвстaнськoi apмii, a |2тapмaт вiДпpaвили дo Гy.пяй_
Пorrя в pеЗepB Мaхнa. Maхнoвцi BщенT poЗГpoМиJlи Mapкiвськy
дивiзilо i зaхoгп,rли в ПoЛoн З тиcяli ш бйцiв. oДночaснo з ПoBсTaн-
цями pейд Пo TиJIzlx бiлIл< здiйснилa 5-тa Kyбaнськa pa"цянсЬKa
кaвДивiзiя. B цей чaс 55 тисяч чеpвoних Ta <<чopниx)> y Пiцнiчнй
Taвpii гнади 35 тиcжl бirих.цo пеperпийкiв Пеpeкoп тa Чoнгap.

31 xoвтня 1920 poкy мaхнoвцi виЙlлли.цo КpиМсьKих Пеpе-
tшийкiв бlля c. Петpiвкa i спpoбyвa.пИ ЗaКpI4TИ вiдсryпaю.rим
бiлoгвapдйцяМ IIIЛJIх дo Kpимy. o.цнaк, хova бiлoгвap.Цiйцi бyли
poЗГpoМJlеrri ц Пiв}riчнiй Taвpii, Фpyнзе не B.цаЛoся пoвнiстю ix
зниtциTи чи зaKpиTи iм пrляx дo Kpиму, як це бyлo зal]Лaнoвa_
нo. Hi l-rпa Kiннa apмiя vepвoних, нi чrpBoнa Kyбaнськa кaв_
.цивiзiя, нi Мaхнo }Iе М.tJIи сиJI зaTpиМaти бiтих бirrя Cивarпy.
oпеpaцiя ЗaTяryBаJIaся' МaхнoBсЬкi чaстини бyлlt дoбpяче Bи_
снaxенi, BTpaTиBllIи TprTинy бiйцiв чеpеЗ Пolaнy apтилеpiйськy
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пiдTpиМКy Ta Biдс},гHiсTЬ ДoпoМoги з бoIry сусiднiх чepвoних
чaсТиH.

l листoпaДa 1920-гo Мaх}IoBсЬKa apмiя poздiлил?cя нa Двi
oснoвнi ГpyПИ: oснoBHу Kpимськy (кoмalциp Kapетникoв, нau-
штaбy Гaвpиленкo' Кolv{aндиpи Мapvенкo, Гoлик, Задoв, Koxa)
тa Tилoвy гpyпy, яКa BиpylxиЛa дo Гyляй-Пoля Для вiдпovинкy
Й пoпoвнен}tя, дe згo.цoМ poЗсиПaлaся нa лpiбнi зaгoни' щo
oПaнytszulи <<вiльниЙ paйoн,>.

Гpyпa-бpигaдa Kapетнико вa бу лa пiдпopядкoв aнa 6 -iт'paдян-
ськiй apмii ПiвДeннoгo фpoнтy яК oкpeмa вiйськoвa o.ци}Iиця.

Чepвoне KoМaн.цyBaння тa ленiнське кеpiвництвo пiдгarrяли
Фpyнзе з ПoЧaTKoМ шrypМy Kpимy. iм хoтйoся зa бyдь-якy цiнy
ПpиyloчиTи poзГpoМ Bpaнгеля дo 7 листoлlЦa, тoбтo лo 3-i piv-
ницi ЖoвтнetsoГo ПepеBоpory, i нiкoгo не цiкaвилo' яKИх жеpтв
Цe KoшTyвaТиме. Bo>Kцям пoщiбeн бр щryмф BJтaДу!, якa нiчoгo
нe ДаJIa ЛIo.цЯМ' кpiм кpивaвих ПеpеN{oг нa фpoнтaх вш,rгpirшньoi
вiЙни.

Фpунзe poзpoбив ПЛaН, Зa яKим ПepШIиМи .цo Kpимy мшrи
рiйти мaхнoвцi, ПrpеПpaвиBlпись vеpез Cивaш нa Литoвський
пiвoсщiв у тиЛ пepeKoIIсЬKI,Ix yкpiгureнь. Taким чиFIoM, нa Мaх-
нoвЦ1B ЛягЛa ду;кr нeбезпeчнa мiсiя, щo ЗaГpoжyBaлa Пoвстaн-
ськiй apмii пoBниМ Зl{иЩeнFUIМ' i деякi мaxнoвськi KoМaнДиpи
пiлoзpювали, щo ЦеЙ ПЛaH - ПaсТКa.

B мeryrпнi ll]BиДKoгo FIaсTyпy нaвiть не бyли знaйденi бpoди
.lеpeз Cивaш. Bодa,в oзеpi Cивarп Пoчaлa пpибyвaти i нeзaбa-

бщи тoвщa BoДи BсЬoгo в кiлькa сaнтиметpiв. 
.

5 листoпaдa l920-гo бiля с. Cтpoгaнiвкa кiннi мaxнoвцi пo-
vaли фopсyBaНHЯ Cивarшy, алe пpoйtпoвlllи пoЛoBиHy l[Jrяхy
Cивarцем i пoбaчившrи, щo бpyднa.цpaгoBинa дoхoДиЛa дo кiн.
ських сiдел, Boнll ПoBеpнyли нaзaд. йaхнoвцi бyли oбypенi, щo
vеpвoнi KoMaнДиpи хoчytЬ <<}ToПИTИ>> iх y Cивallli, щo ix вiд-
пpаBЛяюTЬ сaMих нa вopoжi yкpiгшeння, бeз бyдь-якoi пiдтpим-
Kи, бeЗ аpтилеpiйськoi пiдгoтoвки тa цiлкoм TaeМHo. Koли мax-
нoвцi пoвеprУЛИсЯ нa бepeг, poзлюveний Фpyнзe ПpиГpoзиB
poзстpiляти кoмarЦиpiв Kpимськoi гpyпи Мaхнoвцiв зa зpйв нa-
сTyПy Ta I{еBикOнaH}UI l{aKaЗy.

Але 6 листoпaдa |92!0 poкy вiтep змiнився; Cивarп пoчaв мi-
ЛITИ' сaПepИ пpoКJIfu'Iи пo йoгo дЦy llUIях з дoЩoK, KoЛoД Ta сo-
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лoми. B нiч iз 7 нa 8 листoпa.цa Пoчiшaся пrprПpaBa неpез Cивarп
нa Литoвський пiвoстpiв часTин 52-i тa l 5-i vеpвoних ливiзiй. I{i
чaсTиl{и ДoсиTЬ lxви.цKo з6или беpeгoвy oбopoну бiлoгo зaгoнy
генepaJla Фoстикoвa, o.цHaк ПpopBaTися в тил Пеpекoпу iм не
в,цEuIoся' вoни були Зyпиненi чеpез нeстaчy apтилеpii тa кiннoти
i зaЙняли oбopoну. BoДa x y Cивaшi ЗHoBy Пoч'Lra пpибyвaти,
зaToпиBllIи пеpепpaBи i пepеpвaвши ЗB'яЗoк з чrpвoниМ десaH-
тoм. ЧеpвoниМ чaсTинaМ зaГpo)К}tsaЛo ПoBнe зFIищlнHll, пoЗaяК
нiзвiдки бyлo vекaти .цoпoМoги' a шrypМ Typецькoгo BaЛy нa
Пepекoпi oбepнрся TисячниМи )KеpTBaМи i бyв невдалим.

Bpaнгель зi свoгo бoкy кинyв нa вiдpiзaнi нa Литoвськoмy
пiвoстpoвi неpвoнi чaсTиtlи свoi кpaщi pезеpвнi ПoЛKи. 3Дaвa.
Лoся' yBeсЬ плaн Фpyнзе poЗBaJIиBся i Kpим зzUlиllIиTЬся <<нeПo-
тoIIЛеFIoЮ теpитоpieю KoнTpprBoЛюцii>. Фpyнзе' Пoгpo)K}.Ючи
Kapетникoвy poзстpiлoм' ПoсTaвиB BиМory ПеpеД МaхнoBЦяMи,
Щoб вoни зa будь-якy цiнy негaйнo фopсyвaли Cивaш i вpяry-
вaли чеpвoнi чacтини. 3 тисячi MaxнoBсЬKих веptпникiв тa2ти-
сячi пiхoтинцiв нa тaчaнKaх пpи 450 KyЛеМеTax тa 30 гapмaтaх
фopсyвали семикiлoмеTpoвy BoДнy смyry Cивarшy, глибинa якoi
бyлa вxe близькo l метpa.

Фopсyвaння вiдбyвaлoся пiд сильним apтилеpiйсьKиМ вoг-
нем бiлих. Cпiльнo з 15-ю сщiлецькoю Ta ПoЛKaМи 7.i кaвале-
piйськoi дивiзii мaхнoвцi poзгpoмили вpaнгелiвське вiйськo, щo
КoнтpaTaкувaЛo нa Литoвськoму пiвoстpoвi, i 9 ЛисToПa.цa
1920 poкy виflllли нa oпrpaTиBний пpoстip y тил бiлим.

B нiч нa 9листoпa.цa l920 poкy вpaнгeлiвське вiйськo за,rи-
шилo llеpeКoпськi yкpiплeння' якi .tеpвoнi тaк i не зМoГЛи BЗЯ-
ти лoбoвим lIIT}pМoM. Чaстини чepBot{их' кoтpi штypМуBaJlи
Пеpeкoп з фpoнry, BTpaTИЛИ пoнaд 80% свoro сКЛaДy' алe тaкi
BTpaTи Bv|яBИЛIlcЯ МapниМи. [o тoгo )к Лиlllе вpaнцi Чеpвoнoap-
мiйцi пoбaчИJIИ, Щo цi yкpiпленHя зutлиlrleн\ бlлими.

Tим чaсoм ЧaсTИ:нИ Чеpвoнoi apмii тa мaхнoвЦi, нaсTyПaю-
чи з Литoвськoгo пiвoстpoвa, всiею мaсoЮ HaBaJтИJ|ИсЯ нa oсTaн-
ню нa.цiю Bpaнгeля - Юшгyrrьськi yкpiплення. Мaхнoвськa бpи-
гaдa KapетниKoBa бyлa пepедaнa в пiдпopяДKyBaння 2-.itYiннtilt
apмii (кoмaндиp Миpoнoв). Фpyнзе тo.ц.i ПисaB: <...нa дii Пoв-
стaнськoi apмii нaлiй нe пoКЛaДaЮ)).

Iloб пеperпкoдити ПpoсyBaнrrЮ мaхнoвцiв Ta ЧrpBoHиx .цo
oзеpa Безiменнoгo, 11 листопa.цa Bpaнгель HaпpaBиB lrpoTи них
кaвaлepiйський кopпyс гeнepaJla Бapбoвиva тa Kубaнськy кaв-
бpигaдy (4тиcяtlitпaбель' 150 кyлеметЬ, 30 гapмaт, пaнцеpниюа).
Kiннa Лaria BДapИЛa неспo.цiвaнo й pirш1"le y флaнг FIaсТyПaЮЧиM'
ш{oб зaйти <(чepBoнo-ЧopниМ> У TИЛ. |6-тa дивiзя чrpBoHих нe
BцTpиМaJIa нaTисKy i пoчалa бeзлa.цнo вi.цстyпaти. o.цнaк cИTуa-

301



цiя булa BpятoBaнa МaxI{oBtUIМи... Boни сПoчaTКy ПoМчzши нa-
зyстpiv кiннiй лaвi бiлoгвapдiйцiв, a пoтiм, блискaвичнo poЗ-
BеpHyвlUисЬ нa 180 гpaдyсiв, У]IapI4ЛИ пo бiлих iз 250 кyлеметiв
КyЛеМеTFIoгo ПoЛКy Koxi. Koли бiлi, втpaтивtши пiД. TaKltМ Пе-
KеЛЬниМ вoгHeМ свoi кpaцi пеpедoвi есKaДpoни' ПoвepнyЛи IIa-
Зaд' МaхнoBськa кiннoтa ДoBеpIIIилa poЗгpoМ Кopпyсу Бapбoви-
чa. У бoю ПpoTи мaxнoвцiв бiлi вщaтили дo 500 бiйцiв убvlтими
l KuIЬKaсoт - ПoЛoнeниМи.

Caмe мaхновцi нa IUIrчax кaвaлеpii Бapбoвиua, щo вi'цстyпa-
Лa, ПpopваJlи Юrпyньськi укpiгшенrrя. Чaстини мaxнoвцiв тa 2-i
Kiннoi apмii ввенеpi l l листoпaдa HaзДoГH.ulи poзщolцеHий кop-
пyс Бapбoвичa бiля ст. Boiнкa. Бiлa кiннoтa ЗнoBa вiдстyпилa
Пrpе.ц Лaвoю мaxнoвЦiв. |2 лиcтoпaДa мaхнoвцi зaхoП}UIи ст. Kyp-
мaн-Kемeльчi... oстaннiй бiй з вpaнгелiвцяMи МaxнoBцi витpи-
мали, рipвaвЦIисЬ ПеplxиМи нa ст..[жaнкoй.

13 листoпaДa 1920 poKy Maхнoвцi пepшrимиувiЙlлли B ЗzUIи-
шений бlлими Ciмфdpoпoль. Aлe вХe чеprз кiлькa Днiв мax-
нoBсЬКy бpигaдy пеpепiдпopядKУBaЛИ' BИвieЛvI iз склa.цy 2-i Kiн-
нoi apмii тa пepе.цаj'Iи Дo сЮ'Ia.цy 4-i apмii (кoмarцapм Лaзapевиv).
Maxнoвцi бyли виведенi в глyхий стeпoвий paйoн Kpимy пo-
близy Caкiв, де з пiвДня бyлo мope, a з ЗaхoДy - Coлoне oЗеpo.
Слiд вiдзнaчити' щo' кpiм Kpимськoi гpyпи (бpигaлЙ) Kapет-
ниKoBa' в бoях ПpoTи Bpaнгеля зa Kpим 6paли уraсТЬ ще кiлькa
oКpеМих МaxнoBсЬKих пoлкiв Ta есКaДpol{iв, Щo увiйrпли дo
сюlaДУ кaва:tеpiйсьKих чaстиtt Чеpвoнoi apмii. L{i мaхнoвськi
сили налivyвaли близькo 2тиcяч бaгнетiв тa шaбель.

PaДянськi кoМal{диpи вiдзнavали' Щo МaхнoBськt бpиraди
Kapeтниковa <<TpИNIaЛИ сeбе кopекгнo <...> не poзгpaбрaвши
хoднoi пiдвo.ци, нe зipвaвпrи з ЧepBoнoapмiйцiв xoДноi зipки>>.
Лев KaменeB y гaзетi <.ИзBесTия,> (29 xoвтня |920 p.) писaB' щo
мaхнoвцi <<зoбoв,яЗaн}Ui BиKoнyЮть i пoвoДять себе сTpиМaнo
сToсoв}lo пprДсTaвникiв PaДянсьKoi в.пa.циl>.

ll{oб не дpaTyвaTи бiльtшoвикiв, мaxнoвцi нaвiть вiдмoви-
лися вiД, ПpoBеДе}tl{Я ЗarrлaнoBaнoгo нa 15 листoпaДa 1920 poкy
чepгoBoгo з'iзду селян Ta ПoBстaнцiв y Гyrrяй-Полi, пepенiсtпи
йoгo нa гpyДенЬ l920_гo' Maхнo, Дo Toгo х' З тaктичI{их мipкy-
вaнь вiдмoвивcя лpиtтняТи Дo лaв Пoвстaнськoi apмii пoнaд
2тиcячi бiйцiв 30-i Cибipськoi paдянськoi дивiзii, кoтpi, oбез-
збpoiвtпи свotх кoмaндиpiв тa кoмiсapiв, з iДейних мipкyвaнь
BуIЯBш|И бaжaння пеpeйти нa бiк Мaxнa, З€I,IBиBIIIи пpи цЬolшy'
щo вoни e <<сибipськими ПoBсTaнцяМи>>.

l листoпaДa 1920 poкy ЦK KП(б)У пЦтвep.д.ив сBoIo yгoДy З
МaxнoвцяМи' хoЧa й нe пiДписaB ПунKT пpo <.вiльнi paДи>. ЦK
poзiслaв yсiм ryбкoмaм пapтii poз'яснення своеi пoзицii i вимa-
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гaв вiд них iдеoлoгivнo бopoтися з ПpoПaгa}Цoю <вiльних paд>,

пIо стdлa пpиKpиTTяМ (KypI(yлЬстBa>, Ta HlЙTpaЛlзyBaTи aПTa-

цiйнy poбory aнapхiстiв. Aнapхiсти ж y сBoю чrpry зaяBЛяlIи'

Укpaiнськa ЧK виpiшrилa BиКopисTaти yгo.цy Ta легaJпзaцlю aнap-

хiOтiв з MеToю взяти iх пiД кoнтpoль Ta нa oблiк'
B тoЙ чaс як бpигaдa Kapетникoвa BoЮBaJIa зa Kpим, Ц[axнo.

йoгo пrтaб тa 3 тйсячi пoвстaнцiв пеpебyвшtи в Гyляй-Пoлi й

нaвкoлиl.цнiх стaнцiяx. Чеpeз вaxкe пopaнення Мaхнo Мaлo Пpи.

Мaхнa, йoгo paДoю тa сTBopеHиМи ((BuIЬниMи p3.Ц4МИ>> нa Мlс-

цях. ПpиixaвшIи oдl{oгo paзy Дo Гy.тIяй-Пoля, xapкiвськi prBKo-

мiвцi пoбaчили' lцo Bся BJIaдa y селi в pyKax Maxнoвськoi pa.Ци,

i тoмy нeгaйнo зaбpшtися гeть.
Maxнoвськa pa,Д'a, не ЧeКaючи пiдписaння 4-гo пщкry yгo.

.ци pa.цянсЬKoю BЛaдoЮ,' ПpoBo.циЛa ПoЛlTиI(y нa yгвеpДкенL{я

}tеЗzulеxнoстi свoгo <.вiЛьнoгo paйoнy>. Cпецiально сTBopеHoЮ
кoмiсiсю iз селян-мaxнoвцiв poзpoблялися <,oснoвнi пoлoxен-
нJl пpo вiльнy тPУлoвy paдy> тa <<KoнстиryЦiя вiльнoгo'paйoнy>>.
Пpo1e, щo вiдбyвшroся y йaxнoвсЬKoмy paйoнi в тi днi, Мoжнa

мiти y'вленrrя iз зве.цень HKBC, мiлiцii, мiсцeвих пapткомiв:
<Bла,ци Pадянськoi в пoвiтi нrМae _ кiлькa pевкoмiв iснyють
як зaвiсa шlя пpи.lxшоrх iнстpyктopiв (...) нr MoЖгIa виilти

.ца,ri меx мiстa (...) в тpетинi вoлoстей Зaпopiзькoi гyбеpнii
вiльнi paДи <'.'> сeЛ,t}Iи зaяBляютЬ' щo ДaДyгь хлiб лишlе пiсля

тoгo' яК oTpиMaЮтЬ пpомислoвi Toвapи <...> BoI{и вiдмoвилися
зiбpaти нa пoщеби 42-i дивiз\i | тиcяuу пyдiв х.гriбa>.

Тaким чинЬм, МaхнoвIUIMи тa aнapхiстaми y <(BL'IьHoМy pa-

йoнi> пoспiхoм фopпtyвшIися opГaни паpа.пельнoi вЛа.ц,и - <.вiль-

нi paди>. Пpеoбpa;сеtlськa BoлoстЬ ПpoгoЛoсиЛa сTBoprння
<.Biльнoi Paдянськoi Пpeoбpaженськoi Pеспyблiки,>, пo.Цiбнy
<peспyблiкy)> oгoлoсиЛa TaKox Бiлецькa BoЛoсTЬ. B opiхoвi, се-

лaх Toкмaчui, Жеpeбшi тa iншиx }IaсеЛеHtlЯ вЦмoв.пялoся сТBo-.
pюBaTи peBкoми' a TaМ'.це сeЛяHи tlшли нa ж ствopeння, <(ПPИ_
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Знaченцi)> I{e ПpийМaJlИcЯ, a КepiBницTBo'oбИpulИ сaМi сiлЬ.
сЬKi Збopи. Taк, y Beликoмy Toкмaкy paйoннa кoнфеpенцiя
peвкoмiв бyлa <.цiлкoМ МaхнoBсЬКa>'

Hoвi гpoмaдськi стp1тсгypИ MzIхнoBсЬКoгo paйoнy бу дрuтиcя
нa ПoШ]иpюBaних MzIxнoBцяMи <(oснoBЁlих пoЛoЖеHHяx пpo вiль-
нy TpyДoвy paДy>. Maхнoвський кyльтпpoсвiтвiддiл сTвopювaB
lIIкoЛи пoлiтoсвiти, <.Biльнi l|IкoЛи)>, TеaTp Пpи Пoвстaнськiй ap-
мii, веселi ayкцioни нa КopистЬ пopaнeних. Ha вистaвi пoBсTaн-
сЬKoгo TeaTpy <.Зaпopoxrць зa {yraем> нa сT. Пoлoги бр пpи-
сщнiй i сaм вaжкoпopaнений Мaхнo. o.цнe слoвo, ЩoM?,II,CЬК€
)киTTя y МaxнoBсЬКoмy кpai BиpyBаЛo i дoвoдилo, щo енеpгiя мaх-
нoBсЬKиx дiячiв сПиpa€тЬся FIa сПpaB)KI{ю TBopчy пiдщимкy мiс-
цrBих ceЛЯH, нa.жню oдвivнy мpiю пpo дiЙснo вiльне й зaмoxнe
xиTTя. Мaхнoвський кyльтпpoсвiтвiддiл дцrя пpoпaгarЦи Мaх}Ioв-
сЬKoгo дoсвiдy poзiсЛaв сoтнi свoж aгеrrгiв Укpaiнoю.

Мiлiцiя тa вiйськкoмaти були вигнaнi з paйoнy, нaтoмiсть
бyлo зopгaнiзoвaнo Зaгoни сeлянськoi сaмooбopoни тa веpбраль-
нi пyнкги Пoвстaнськoi apмii. Мaxнoвцi, як пoвiдoмлялoся в
чеpГoBoМy пoвiдoмлeннi бiльlпoвицЬKих aгентiв, чекaють пiд-
ПИcaHHя 4-гo пyнкгу як нaйвaxливirпoгo, a .цo тoгo жня paдa
вiдмoвилaся вiд yсякиx зв,язкiв iз I-{eнтpoм.

Tpебa зaЗ}taчиTи' щo у <вiльнoму paйoнЬ> мaли мiсце oкpемi
BиПaДKи пoгpaбyвaнЬ, BбиBстB, poззбpoення .repвoнoapмiйцiв,
zше Boни з.цiйснювалися T},T не бiйцями Пoвстaнськoi apмii, a
piзнoго poдy кpимiнaJIЬниMи yгpyПoBaнrшми. З бoкy Maхнa булo
B)KиTo pirrrщих зaxoдiв aж дo смepтнoi Kapи з меToю IIpиПинeн-
ня гpaбyнкiв Ta ПpoвoKaцiй i налaгo,Dкeння дoбpих стoсyнкiв з
чaсTинaМи Чepвoнoi apмii. Мaхнo пoбoювaвся' щo piзнoio poду
iнциДенти МoХyгЬ ПpиЗBeсTи дo poЗгpoМy Пoвстaнськoi apмii, i
нaвiть видaв спeцiытьниЙ нaкaз пpo, нaйкopекгнiшre сTaвЛeнн,l
.цo чrpвoнoapмiйцiв Ta с,eЛЯIl. B тoйiке чaс чекiстaми бyлo poз-
сщi-lrянo кiлькa мaхнoвцiв, кoтpi веpбрaJwl Дo Пoвотaнськoi ap-
мii бiйцiв Чepвoнoi apмii.

B цeй пepioд .цo МaxнoBсЬкoгo paйoнy ЗHoBy ПoчiLTи лpибу-
вaти aнapхiсти з Мoскви, Хapкoвa тa iнпrих мiст. Цe були бo-
йовики тa aгiтaтopи, oстaннiх вiдпpaвляли.цo сiл дJIя сTBopeн-
нJt oсHoB <.вiЛЬнoгo сyспiльствa,>'

Tим чaсoм MaхнoвсЬкий штaб пoсиJIиB свoю Дiяльнiсть з мe-
ToIo сTBopенtIя нoBих' МaхнoBсЬКиx зaгoнiв. Tилoвy Гpytly Max-
нoвтIiв бiльшroвицьКa aгel{гypa oЦiнювалa B Мe}сax вiд 10 дo 20 ти-
сяч чoлoвiк. [Птaб тa КyЛЬTпpoсвiтвiдцiл мaiнoвцiв poзгop}ryЛи
шиpoКy Мepe)ry aгiтaтopiв у сeлaх Пiвдгrя Укpaiни тa B чaсTиH€lx
Чеpвoнoi apмii. <Bся мiсцевa Мoлo.цЬ BЛиBa€ться,цo махнoвськoi
apмii'>, _ пoвiдoмляли opгaни бiльlпoвицькoi влaди. Heзвaжaю-

чи Ha Tе, щo Мzlхнoвськi aгiтaтopи в Чеpвoнiй apмii poзсщiлю-
BaJIИcЯ' Bсe )К Boни оTuuIи TaМ пoстiйними гoстями' щo пoсиJIи-
лo ПpиIIЛиB чepBoнoapМiйцiв дo Пoвстaнськoi apмii.

oкpiм цЬoгo' MaхнoBсЬKиЙ штaб зДiЙснювaв мoбiлiзaцiю
<(стapиx пapтизaнiв>' кoтpi paнiшe бpа.ltи у{aсTь y мaхнoBсЬКoМУ
pyсi. ПoвiлoMЛяJIoся' щo Bсе 3aпopilюt<я ПеprпoBнeHe МaxнoB-
сЬКиМи зaгoнaМи. Мaxнoвськi пiхoтнi ПoЛKи З.цo.цaниМи КaBес-
кaдpoнaМи cToЯЛИ Пo сeлax I{apeвoкoстянтинiвкa, Ma.гra Toк-
МaчКa, Bеликий ToIоlaк, Хеpебець, Boскpeсeнкa, Гpигop'eвкa.
У 3шtив'янськiй вoлoстi пеpебyвaв зaгiн Ta KyЛьTПpoсвiтвiддiл
4-i гpyпи oTaМaнa Чалoгo, y Hoвoмикoлaiвськiй вoлoстi - зaгiн
oтaМaнa Пpaвди' y Maлo.Михaйлiвськiй - зaгiн Kaленикa
(500 пoвстaнцiв)' y HoвoспaсiвЦi - зaгiн Удoвиченкa (3 тисяvi
пoвстaнцЬ). Kpiм ЦуIх су!Л,IIo сеЛaх бyли ствopенi лoбpoвiльнi
зaгoни сaмooбopoни, кoтpi кotITpoЛюBaB MaхнoBсЬKий штaб.

oтхе, якщo 25 xoBTFIя 1920 poкy в ryляйпiльсЬКoМy paйoнi
бyлo всьoгo 2тиcячi мaхнoвцiв пpи 30 КyЛеМeTaх тa2rapмaтaх,
To чepез 20 днiв кiлькiсть бiйцiв збiльtшилaсь y 5 paзiв, a гap-
МaT-y10paзiв.

Мaхнo тa йoгo oToЧеtlll,l poзyмiли, щo сoЮЗ iз бiльtшoвикa-
Mи r TиМчaсoBиМ ЯBищеМ' i тoмy пpaгHyЛи стBopиTи оIlIIЬнy'
бoeздaтнy Пoвстaнськy apмitо, гoToBy Дo тpивaJloi бopoтьби.
Taкoж <.бaTЬКo'> }IaN{ aгaBся зop гaн iзрaти стpyкгypй МaхнoBс ЬIс,lx
PaД тa pевкoмiв, якi бyли б гoтoвi бyдь-якoi митi пеpеЙ1и y
пiдпiлля. Poзвивaючи свoТ iлюзii сToсoвнo мaйбщньoгo' Maх-
нoвцi писaли y свoiй гaзетi <.Гoлoс МaxнoBця'>: <.KoмyнiсTи нr-
сyгЬ нaМ нoве кpiпaцTBo' нoвe paбствo (...) ми зaBхди буДемo
iДeЙними неПpиМиpeнниМи Bopoгaми пapтii кoмyнiстiв- бiль-
пIoBикiв,>. Ceкpeтap MaxнoBсьKo\ puд' Pибiн зaзнaчaв: <Бiль-
lIIoBиKи нiкoли не ДoзBоJUITь ilaм сaмoвpядyBaTися, не .цoПyс-
тять, ц{oб у .цеp)KaBHoмy opгaнiзмi бyлo мiсцe' зapоKeнr
безвлaд.цям. Tpeбa гoTyBaTиоя' щoб силoю збpoi вiдстoЯTИ нg-
зшlехнiсть paйoнy Ta ПoдаJIЬIIIий poзвитoк aнapxiстськoгo Лa.цy>.

I дiйснo, Мapiyпoльський бiльtпoвицький peBКoM свoiм poз-
Пopяд)кeнням зaбopoнив y повiтi всi збopи, якi вiдбyвaються бёз
вiДoмa влaстей, ПoсTaBиB BиМoгy Пеpе.ц opгalriзaтopaми збopiв
нa.цaBaTи сПисKи зaтвеpдxенЙх opaтopiв тa виpilшив фiксyвaти
слoвa кpиiиКи 3 МeToю ПpиTягне}IH,I Tиx' хTo KpиTиКy€ BЛa.цy'.цo
вiДпoвiдальHoсТi <<Зa HaкЛеПи нa кoмyнiстиvнy пapтiюь.

Tе, щo кoм1тIiсти нe булщь тepпiти мaxнoвцiв зa бyДь-яrих
oбстaвин, бyлo яскpaвo пpo.цеМoнсTpoвaнo Львoм Tpoцьким у
жoвтнi l920 poкy, кoли вiн КpиТиKyBaB мaxнoвцiв зa Твepду
дисциплiнy, яKa <(пi'цTpиMyBzUIaся КyлaKoМ тa poзстpiлoм> (нiби
в Чepвoнiй apмii тh.цисцигшiнa TpvIМaЛaсЯ нa лaсцi тa любoвi!),
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хoчa paнiшIе Tpoцький стBеp.ЩI(yвaB' щo МaхнoBсЬкa BoЛЬHи-
ця - Bopoг вiйськoвoi.цисЦиплiни. Сopaтник I.п,riчa <сapaПopTy-
BaBсяD .цo Toгo' tцo Зzl,tвив' Щo в Чеpвoнiй apмii <.бiльпrе свoбo.ци,
нiж у Maхнu. Biн BисДoBиB нa.цiю, що пеpебрaння мaхнoвцiв
пiд Йoгo нaГЛЯдoМ ПpиBеД.e.ito <<oчиu{еHHя' ПoBсТaHцiв вц <lсУP-
KyЛЬсЬKиx елементiв'>.

oтxе, BЛaДa ГoTyBалa poзв,язкy

Глава 27
IIEЗPУчIIиЙ сoюзник. IIIдгOTOBкA зPAДи

(16_25 лucпonаdа 1920)

Пiсля пepемoги нaД Bpaнгелем Пiвдeнний фpoнт BИЯB|IBэЯ
Tpоuькoмy непoтpiбним. У сеpединi листопaДa I92a poкy пiсля
пiдrIисaння пеpемиp'я з Польrцeю Ta ПoрaзKи apмii УHP вiдгra-
лa пoтpeбa i в тpимaннi 3axiднoго фpoнту. ГpoмaДянськa вiйнa,
яК BBa)(zUIи бiльшroвики, зaкiн,tилася (<ПoвнoЮ ПrpемoгoЮ)> Ko*
мyнiстiв. o.цнaк цей виснoвoK виявиBся xибним, пoзaяK в Пo-
волltсi, Cибipy, Kapелii, нa Taмбoвщинi вiдбyвaлися числeннi
се.ltянськi ПоBсТaн!{'l пpoTи бiльtповикiв, y яКиx бpaли }чaсTЬ
дo 300 TI,IсяЧ ЧoЛoBiк. Hе скЛаJ'Iи збpoю й 1кpaiнськi пoвстaнцi
(лo 20 тисяu бiйuiв), кoщi пiлщиrгyвa,ти!иpeкгopiю УHP. Biйнa
зoвсiм не зaкiнчилacЯ' a ЛИlпIe бyлa зaгнaнa BcrpеДинy .цrp)€Bи
.циКTaTуpи пpо.шетapiary. Гoлoвнишt фpонтoм цiеi вiйни стали
ПoBсTaJIl сеЛa' гoЛoвниM вopoгoм ДеpxaBи CeЛЯIIkI - <<ф0TЯ сиЛa>.

I{ю <мa,ry вiйнp Ленiн xapalсrpиЗyвaB, яK <(фopМy менtп вiй.
сЬKoBy' ilЛе B.цеяКих вiднoшrеннях бiльrп тлкк.y i бiльrlr небrзпеч-
llу ДЛЯ нaс,>. У Bиp ПoвстaнсЬКoгo py}Ly Bтяг}ъa,rися poбiтНИK|\,
сOЛ.цaTи i мaтpoси Чеpвoноi apмii (KpонlI]TaдTсЬКr пoBстaння'
стpafrкив Kaтеpинoслaвi, Хapкoвi, oдесi, Mикoлaевi). Уpяд Ле-
rriнa вiдчyвaв мiстичний сTpaх Пеpr,ц цiею xвилею нapoДнoi сти-
хii, щo Мoглa ЗнесTи З BЛa.цнoго oлiмпу свoш, <.блaгoдiйникip.

PaДянське кеpiвництвo виpirшye пoзбщися сBoгo сoЮзниKa'
гa.цaЮЧи' щo МaхнoBсЬKa BoЛьI{иця Мoхе <(poзюIaсTи> яK yKpa-
iнське сeЛянсТBО, тaк i vepвoнoapмiйцiв. Десь мix 13 i 15 дис-
ToIIaДa 1920 pокy' KoЛи щe не всi бiлoгвapдiйцi ЗшIИ|JIИЛуI Kpим,
бiльtuoвики виpiш1roть лiквiдyвaти MaхнoBсЬKий pщ як <(ПoTеH-
цiйнo небезпечний,>. З 16 листoпaдa |920-тo пoчaЛaся poзpoб-
Ka Плaнy aнTиМaхнoBсЬKиx oПеpaцiй, i тaсмнo виДiлялoся вiЙ-
сЬKoдЛя боpoтьби ПpoTи Maхнa' I7 лиcтoлaДa Фpyнзе HaKaЗaB

мaкloвськiй бpигaлi Kapетникoвa пеpепiдпopяДK}ъaTися KoМaн -
дapМy 4-i apмii i зaйняти paйoн мiстa Caки. Haвкoлo чaсTин
мaхнoвцiв бyв poзтaшoвaниЙ paДянcькиЙ кiнний кopпyс. l,-rшa
тa 2-гa Kiннi apмii нaПpaBЛяJIися в paйoн Kaтеpинoслaв-Гy-
ляй-Пoле. Ha кpимських пеpешийкaх були пoставлeнi сильнi
вiйськoвi ЗaГopoДxyBальнi зaгони.

Ha V Bсеyкpaiнськiй кoнфеpенцii кoмунiстiв Я. Гaмapник
(кepiвник Kиiвськoгo ryбкoмy) нaЗBaB сoЮЗ З Мaхнoм <(BeЛи-
KиМ зЛoчиI{oМ)>' a Maхнoвщинy - <(ДЖеpеЛoМ ЗapaЗи>. Я. Якoв-
лeв (.шен Пoлiтбюpo ЦK KП(б)}) в свoiй допoвiдi зaяBив' щo
Maхнo - <КypKyЛЬський кеpiвник'> i з ним <,тpебa KiнЧaти>'
тoмy Lцo Biн с <(ПpoДoBxенн'l Bpaнгeля, Петлюpи i Aнтaнти'>.
Лiдеp ленiнськoi пapтii Г. Зинoв'св нa.збopaх ХapкЬськoгo мiськ-
виKol{Кoмy зaKJIиKaB yкpaiнських кoмyнiстiв до бopoтьби З Мaх-
FIoвцЯми, кoтpi внaслiдoк <.свoбoДи aнapxiстськoi пpoпaгaнди
<...> Мo)q,Tь Bисytlyгися)>.

З цьoго часy Пoчинa€TЬся IIIиpoKa ПpoПaгaнДисTсЬкa KaМпa-
нiя в paдянськiй пpесi. Гaзетa <<Koм1нiст,> (19 листoпaдa 1920 p.)
y стaтгi <.УгoДa чи oбмaн'> зBиII}ъaTиJIa Мaxнa в пiдгoтoвцi зaкo-
лory' Чеpез кiлькa.цнiв тa x гulзеTa нaДpylryBaЛa rЦe o.цнy aнTи-
MzlxFIoBсЬKy сTaTTЮ. B oбстaнoвцi тaсмнoстi пoлiтвiддiл 4-i apмii
Дpylry€ листiвtоl <.Bпepед нa Мaхнa,>, <.Cмеpть МaхнoBщинi'> i poз_
ПoвсюД>кyr rх сеpед uеpвoнoapмiйцiв.

Пoлiтбюpo цK(б)У нaКaз:Ulo сКoрисTaTися yto.цoЮ з Maхнoм
ДЛя сTBopеI{ня пiДпiльниx бiльrпoвицЬKих гpyП y Зaгoнzlх, yКopi-
HюBaTи B зaгoнax мaхнoвцiв свoж aгентiв шrя збоpy iнфopмaцii
Ta poзКoЛy сеpеД пoBсTaнцiв. Ha пo.raткy ЛисToпaдa |920-ro
oлексarщpiвський ryбpeвкoм Ta п,iiсцевi чекiстськi кoмiтети нa-
rlpaв.I{лИ дo МaхнoBцiв свoж сеKprTних ДoнoЩикiв тa веpбрaль-
ниКiв, кoтpi, oднaК, нr зМoгJIИ схУulrИTl4 xo.цнoгo зaгoнy Maхнa
дo дoбpoвiльнoi зДaчi чи зpaДи Пoвстaнськiй apмii.

B цeй vaс y Гyляй-Пoле бyли зaслaнi 49 aгентiв Bсеyкpaiн-
ськoi нa.цзвичaйнoi кoмiсii (vекiстськa гpyпa Mapтинoвal) i
цoнтppoзвiдкlц 42-i дивiзii iз зaвдaнням вбити Maхнa тa членiв
йoгo пrтaбy, пoсiяти пaнiкy в Гyляй-Пoлi тa спpияти Зaхollлeн-
нЮ сrЛa Чеpвoнoю apмiсю. Пepruими дo Гyляй-Пoля лpибули
.цесяTЬ vекiстiв, кoтpi зaявилИ, Щo вoни pociйськi aнapхiсти-
yнiвepса.lliсти. o.цнaк в ЧK y мaxнoвцiв бyв воlсшивиiл areнт -
Mиpський - a.ц'Ютaнт Мapтинoвa. MиpсьIий нa.цiслaв Дo Гy-
ляЙ-Пoля ЗBе.це}lн'I пpo пpибyлих ueкicтiв, КoTpих мaхнoвцi
oДpaзy зaapеrrlTyBzulи. Hoвiй гpyпi, пpo KoTpУ Taкox пoвiдoмив

I Mаpmuнoв Ф. Я. - oдин з кеpiвникiв yкparнськoi ЧK' нaдiслaний iз МoсIои
y 1920 poкy' Haчальник вiЦцrlтy лiквiдaцii oaнaрхiстськoгo пiдпi,rля нa Укparнi>
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Миpський, дopгrаJloся нaПaсTи нa MaxнoBський ш.Iтaб пiД чaс
iменин Мaхнa i зaкидaти oтaмaнiв тa гoстeй бoмбaми. 2З лиc-
ToПa.цa чекiстськi aгeнTи бyли зaapешrтoвaнi й зaсвiДчили' lцo
нa 25 листoПaДa ПЛaнyrTься нaпaД чеpBoних чacтин нa Гуляй-
Пoле. У хo.цi цьoгo нaПa.цy aгrнTи МulЛи BKaзaти нa мiсrц пepе.
брaнrrя oтaмaнiв i пiдipвaти мaхнoвськi кaсapнi. Ще Дeкiлькa
чекiстiв бyли зaapештoвaнi B МaхнoBсЬKих пoЛKaх Caвoнoвa i
Kлеpфмaнa. Bo н и poз пoBс ЮД)К}rB aли лиcтiвru <. Cмepть Maxнoв -
Щинi!'>, aгiryвaли мaxнoвцiв сK[aсTи збpoю тa слi'Цкyвали зa Пe.
pеоyBaнrUIM МzlхlloвсЬКих чaсTиH. Hезaбapoм |4 виявлeниx aгe}I-
тiв бyли poзстpiлянi МaxнoBцяMи. ,

Maхнo зpoзyмiв, що йoгo пoбoювaння oстaннiх тиxнiв ви-
ПpaBДoB},юTься i щебa гoTyBaTися дo зaпeк;Ioi бopoтьби. ,dте вiн
не xoтiв yпiЙмaтися нa ПpoвoKaцiю бiльпroвикiв, пepедбaчaючи'
Lцo BoHи сaме й чекaЮTЬ вiд ньoгo piзниx зIUIB' нeПpoдyиaних
.цiй, щoб знoBу oгoлoсити йoгo зpa.цHиKoМ. Щoб нe BиIKЛИ|<ТГИ
звиIryвaченЬ нa сBoю a,цpесy' Maхнo нaKaЗaв не ДpyЦ/вaTи B гa-
зетi <Пщь к свoбoДе'> вoйoвничих мaтеpiaлiв пpoTи бiльtпoви-
кiв. Бiльп.rе тoгo, Мaxнo, Щyсь i Клеpфмaн poзсщi.lшли кiлькoх
мaxнoвцiв, Bинних B нaсильсTBaх Haд чepBoнoapмiйцями.

B цих yrvloвax <.бaTЬKo'> Bи,цaе TarМнoгo наКaзa свoiм мaprшo-
BиМ poTaМ - бyги гoToBиМи poзгopнyгися y ПoЛKи. Haкaзи пitп-
ли Xpистoвoмy пiд Пoлтaвy' Iвaникoвi - пiл Koнгpад, Бpoвi -
пi'ц HoвoмoсKoBсьК' Koлiсниченкoвi - пiд [зюм, Cиpoвaтськo-
Ivry - пщ Бaxмщ, УДoвиченкoвi - пiд Беpдянськ, Koнyбeю -
пiл laвлoгpaд, МopoзoBy - ПЦ Taгaнpgг. Kpимськiй бpигaлi
мaхнoвцiв бyлo нaкaзaнo без нaKaЗy чrpBoнolo KoMa}IдyBaннJI
негaйнo пoвеpтaтися дo Гyляй-Пoля.

Cтpивoxений poзвиткoм пoдiй нaвколo Гyляй-Пoля' BBе-
нepi 2З ЛисToПa.цa 1920 poкy Maхнo ЦUIe TrЛегpaмy Paкoвськo-
Мy з BиMoгoю пoKapaTи opгaнiзaтopiв пpoвoкaцiй пpoти пов-
стaнцiв Ta зaМaху нa себе. Мaxнo пpoпoH}ъaB З МrToю yl{иКненrшI
непopозyмiнЬ зaKpиTи пpoxiд чеpвoних чaсTи}I uеpез ryляйпiль-
ський paйoн. У вiдпoвiдь Мaхнo oTpиМaв зaпeBненFI'I пpo Пo.
дoЛaннJr непopoзyмiнь тa oбirlян.Кy сTBopити кoмiсiю .цЛя poЗ-
глялy iнuилeнry iз зaMaxy нa нaЙвишIoмy piвнi'

24 лиcтoлaДa 1920 poКy з,цopг{rннJlМ вiд PадянсьКoгo ypяДy
в Гyляй-Пoлe пpиiздитЬ yxе згaдyвaний Мapтинoв (вiн xe op-
гaнiзaтop зaмaхy). Biн пpиiздиTЬ яK <(,цpyг мaхнoвцiв'>, мaЮчи
нaKaз ПpисПaти iхню пильнiсть Тa BBесТи B oмaнy PaДУ Пoвстaн-
ськoi apмii. Мapтинoв зzUIвив, щo фaIfl зaмaxy бyдe poзслiлyвa-
ний, Щo 4-й пyнкт yгo.ци З МzIхнoBцяMи ДHЯМИ бyде пiдтвepдкe-
ний мoскoвсЬKиМ тa хapкiвськиM ypядaMи. Мapтинoв нaxaбнo
тBepдиB, щo 3a aвтoнoмito сBoгo <(BiлЬHoгo paйoнy>> (4-й пyнкг

yгoди) чrpBoнa BJIa.цa BиMaгaTиме вiд мaхнoвцiв ПoхoдyДo Typеv-
чини нa ДoпoN{ory Typецькiй peвoлюцii тa Aтaтюpкoвil.

У цiй пpoпoзицii Maхнo бaчив вихiд iз сиryaцii, щo сЮ]zшa-
ся, бo нe мiг УЯBll4Tу; своеi apмii B ((ПpoKpyсToBoМy лoxi,> стpyк-
rypи Чepвoнoi apмii.'Haпевнo, з Madнoм (знoвy х TaKи З Ме-
тoЮ МaсKyBaIIHя Ta дезiнфopмaцii) велися Bxе poзмoBи Пpo
вiдпpaвкy Пoвстaнськoi apмii лo TypevuиH'|ЧИ дo Kaвкaзy, де
vepвoнi лцеpи IUIaI{yB,ЦИ зaхoПЛеннll сyBеpенHих Гpyзii тa Bip-
менii. Лiлep Koмiнтepнy Белa Kyн2, щo вiДвiдaв Гy.lrяй-Пoлe,
впеpшIe зaпpoпoнyBaв Мaxнoвi BИcTуПИ.|И ПpoTи iнтеpвeнцii
Aнтaнти в Typеwинi, a тaKoх бщи пpoвiд}lиКoМ свiтoвoi pевo-
лlоцii в Aзii. Taкa пpoпoзицiя ЛecTИЛa Мaхнoвi, але вихiд йoгo
apмii з Укрaiни oЗ[IaчaB yгpaTy TиJIy' ХиTT€дaйнoi пiдтpимки
гIaсeЛеHtUl' кoтpе йoмy спiвнралo. <.БaTЬKa,> непoкoьчa ДyМKa,
<<ЯК,Цo цЬoгo ПoсTaBиTься сeJUItIсTBo Пpиaзoв'я, втpaтившrи свiй
зaхист?'>

A в тoДirшнiй стoлицi УсPP - Хapкoвi нaпpикiнцi ЛисTo-
пaдa |920 Porry вцбyвtutися нaсTyПнi пoдii. 3вiльнeнi З TюpeМ
(зa згoдoю З МaхнoBцями) aнapхiсTи poзгopнyли п.Iиpoкy aгiтa-
цilо свoж пoгляДiв. У листoпaдt виilшлй дpyкoМ 4 нoмepи гaзe-
ти <<Haбaт,> (нaклад 3 тисячi пpимipникiв, видaвaлaся Двiчi нa
тюкдeнь), 3 нoмepи гaЗеTи <.Гoлoс МaхHoBця> (щoтюкнeвик,
opгaн peвoлюцiйних пoBсTaHцiв Укpaiни - МaхHoвцiв, pе.Ц.
П. Aprпинoв). 3i rштaбy Maxнa дo Хapкoвa тa iншиx мiст нaдхo_
дилa гaЗетa oПyгь к свoбoдe,> (вийrrшo 5 нoмepiв, нaютaД, З,ти-
сяvi пpимipникiв). oкpiм гaЗeт' Nlaхнoвцi Й анapxiсти poзПo_
всЮ.цж1ъшtи BrлиКy кiлькiсть бporпр тa листiвoк. Aнapxiсти
ПpaгнyЛи збiльrпити TиpDt( свoiх газет, oднaK влaдa.зaбopoнилa
iм пеpeвищyвaти тисяЧнi тиpaxi. Анapхiсти й мaхнoвцi ствo-
pЮвiulи пiдпiльнi гpyпи сеpeд poбiтникiв Хapкoвa, спiльнo з
iншrими oпoзицiйниN|I| cИЛaМИ opгaнiзoвyв aли cтpaЙки. Taк,
бр opгaнiзoвaний 5-денний стpaйк poбiтникiв нa нaйбiльtпo-
мy в Укpaiнi пapoвoзoбyдiвнoму зaвoдi. [eяшiт BIUIив aнapхiс-

. 
| ,4tпапюpк (Kемaль-Пarшa) - кеpiвник нaцioнйьнo.визвoльнoi вiйни ryp-

кiв прoти aгpесii кpaiн Aнтaнти (Фpaнuii, Iталii, Гpецii, Aнглii) в 1919-1923 pЬ-
Kaх' пpихиJIьIiик нaцioна.lIiзму. B 1920 poui Aтaтюpк звepнрся дo Ленiнa з пpo-
хаI{н,IМ пo дoпoмory в бopoтьбi з iнтеpвентaми. Ленiн вBФKaB' ,шo бopoтьба з
Aнтamoю € частинoю сЬiтoвoгo peвoлюцiЙнoгo пpoЦесy. Атaтюpк oтpимaв iз
Мocrои l l млн pyб. зoлoтoм' збpoю, нaбoi. (iею збpoеlo трю,r.вбйвали не лиtше
iнтepвентiв, a й сyс,iднiх вipмен тa кypдiв. Koмyнiсти Typеwини бyли пoстaвленi
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TИNlaJw-сеprД poбiTниКiB ЛeгKoi Ta xapчoвoi ПpoМисЛoBoотi Хap-
Koвa'

Лiлepи <.Haбary'> ЗaЯBИ!I|4, щo <.aнapxiсTи яК opгaнiзaЦiя з
Pa.цянськoю Bлa.цoю не дoМoBJIяЛися iв угo.цy не BсTyПаЛи>' €ше
BBокzlли зa нeoбхi'цнe сКopисTaTИсЯ ЦИ|vI сTaнoвищеМ ДЛя poз_
гopTaння aнapхiuнoi poбoти нa мiсцях.

Cекpeтapiaт <.Haбary'>, сКopисTaBшIисЬ ЦlиpoкиMи пpaBaми
yгo.ци Мaхнoвцiв з pa.цяrrсЬKoЮ BЛадoЮ' виpirпив <.вийти з пiд-
Пiлля'> i дo сю'lикaнн'l сBoгo з'iзду пеpeйTи нa ЛrГaльниЙ стaн.
Aнapхiсти ЗaЯBv|IIИ, Щo хoчa вoни й звiльнeнi вiд пеpeслiдрaнь
з бoкy BЛaДИ' oДнaК не вiдмoвляюTЬся вiд iдеoлoгiчнoi бopoть-
би пpoти бiльшoвикiв i rцo вoни He B зaxollЛеннi вiд сoЮзy
Мaxнa З чepвoниМи.

Bi.цмoвивцrись вiд rlaстi B <(гoсПoДapсЬKих opгaнaх peсПуo.
Лiки,>, aнapxiсти o.цнoчaсFlo нaMaгuulися пpoниKнyги в poбiтни-
че сеprдoBищe. Cтoсoвнo Мaxнa булo пpийняте pirпeння пpo
змiцнeнrrя кoнтaкгiв i пpo спpямyBaHHя .цo MaхнoBськoi apмii
свoж члeнiв. <Haбaтiвцi>> ЗaЯBvIлуI' щo <.aнapxiзм i мaxнoвський
pyх - o.цне цiлe,>._ 

Дo МaхнoBсЬKoi apмii бyли нaпpaвлeнi <<нaбaтiвцi> Pибiн,

сxoгшенi тa негaйнo poзстpiлянi чекiстaми.
Bиxiд <Haбary> з пiдпi.lutя с}ТIpoBo.ц)q/Baвся збiльrшeнH,IМ чи-

сельнoстi uiсi opгaнiзaцii, пoявoIo нoBlo( гpyП. Зa.цaниМи ЧK, y

€лисaветгpa.шi - близькo l00. Hе менlllе ж бyлo в Kатеpинoслaв-
ськй, oлeксarшpЬськй, Чеpкаськiй гpyПaх. B сoюзi з <нaбaтЬ-
цями)) дlяли лiвi eсepИ-c|4тДИка,чiсти тa мaксшиалiсти.

250 <нaбaтiвцiв>> нapaxoB}ъaJloся y Хapкoвi, пo}raД 300 aнap-
хiстiв бyлo B сrЛищaх.(oнбaсy. У Хapкoвi aнapxiстський вплив
вiднрaвся y Спiлui мoлo.цi, y мiсцeвoмy гapнiзбнi i нaвiть в
oxopoнi PaлянсЬKoгo ypядy. oстaннi зaпpoпo}ryBaл и aнapxiстaм
зДiйснити деpxaвний ПеpеBopoT, poзстpiлявrпи бiльtшoвицький
уpяд Укpaiни. o.цнaк aнapxiсти ПpoгaяЛи vaс i втpaтили cвiЙ
[Iaнс. У Хapкoвi TaКox iснрaли ЧитzUIЬн'{ i к:rуб <.Haбary,>.

Aнapхiсти влaПIToByвirли гrrнi лекцii в теaтpi <.Мyссypi>, кoтpi
збиpыlи.цo 5000 чoлoвiк.

Близькo.цвox мiсяцiв <.нaбaтiвцi,> бyли в Укpaiнi ЛеГаЛЬнolo
Пapтl€ю, ледвe не сДинoю нeпpимиpeннoЮ oПoзицiсю дo бiль-
tшoвикiв i тoталiтapнoГo peХиМy, кoтpий вoгHеM i мечeм зни-
щyвaB iнaкoдyмствo тa oпip. чK.цy>Ке yBa>Кнo слiдкyвалa зa дi.
яльнiстю aнapхiстiв 3a дoпoМoгoю бaгaт'ьox aгентiв y iхrrьоvу
сepедoвиЩi i з нетеpпiнн,lМ чеКаЛa чaсу' кoли, як скaзaв Зи-
нoв'сB, <(зaЛiЗнoЮ pyкoю виpBеN,{o гaдiв зi сBoгo сrpr.цoBиЩa!>

Ha l гpyдrя 1920 poкy aнapxiсти гoryBаJIи y Хapкoвi свй Bсе-
poсiйсьюaЙ з'.t.щ, пpaгнщи сTвopити нa плaтфopмi <.еДинoгo aнap-
хiзrnryu i нa oснoвi <Haбary> сиJIь}Iy зaгaльнopoсiйськy opгaнiзauiю.

"Bсepoсiйськe бюpo Koнфeдеpaцii aнapxiстiв-син.цикaлiстiв1
y)I(e пoгoДилoся Ita oб'e.цнaння з <.Haбaтoм'>' Це oб'еднaння
пеpедбauалoся зaTBepдити нa з'iзДi y Хapкoвi'

oднaк з BеЧopa 25 лиcтoпaдa l920-ro i в нaстyпнi.цнi пo мiстaх
Укpaiни (oсoбливo y Хapкoвi) poзпoчaЛися apеП]Ти aнapхiстiв i
махнoвцiв, Усьoгo зa цей tac були зaapeшIтoBaнi близькo Зтисяч
aнapxiстiв i тиx, хтo iм спЬчyвaв. Бyли ЗaaprrIrToвarli мaйже всi
чJIeни Cекpетapiary' <.Haбaту,> тa aкп.rвiсти цiri opгaнiзaцii (Boл iн,
Бapoн, Mpavний, o. Tapaцтa, .[oленкo, oльнeцьlоaй, Гopелiк,
фикep тa бaгaтo iнrпих). AрruтЬ зzвtlaлa MaxнoBсьKa,Целeгaцiя у
Хapкoвi, пopaнeнi мaxнoвцi, кoщi знaхoдWII1сЯ Haлiкyваннi в pa-
дянськLD( IIIIIиTZIJUD( (Бyдaнoв, Хoхoтвa, 3iнvенкo, Чapiн, Кусен-
кo' KoлiсниvенКo Ta iншi). З MaхI{oвсьKих дeлегaтiв Пoпoв' Pи.
бiн, Бoгylл i Cеpедa бyли негaйнo poзсTpurянr чеKсTaМи.

Kiлькa десяткiв aнapxiстiв з Poсii, кoтpi з'жaлися нa з,iЗ]l Дo
Хapкoвa, бyли тaкox зaapе[IToвaнi (Яpнук, Мaксимoв2, Cтoянoв
тa iнrшi).

1 Koнфеdеpацiя анаpхicmiв-cuнduкалicmiв _ opгaнiзaцiя аtrapxiстiв, шo iсну.
вaлa в 1918_1925 poкax у paДя}IсьKих pеспублiкaх. IJенщ кoнфедеpauii зrraхo-
ДLlBcЯ У Мoсквi.

2 Яpvук €фuм-Xаiм 1ахapbв (1ss6_|927) _ aнapхiст-кoмyнiст Бe.постoкa з
1903 poкy. Бpaв щaсть в pевoлюцii 1905 poку, лiдеp Житoмиpськoi гpyпи aнap-
xiстiв <Хлiб i вoля>, в 1905_l9l3 poк:lх - катopхal{и}t. B l913 poui звйьнениЙ з
кaтopги' пеpеiDкaв дo CIIIA, де ствopиB анapхiстськy фелеpauiro тa стaв aнаpхiс-
тoм-си}ЦиKаJIiстoм. B 1917 poui _ opгaнiзатop кpoнцIтaдТсЬKиx анapxiстiв, uлен
Пeтpoгpaлськoi pa'uи' vлrн Bикollкo]\{y pади KpoнrштaДтa, oргaнiзoвyвaв мaтpoсiв
нa ПIтypМ Зимoвoгo па.пaцy i в пoxoди пpoти Kopнiлoвa тa Kа,тедiнa. flелeгaт II
i.III з,iЪдiв paД PPФсP, видaвaв aнapxiстськy гaзетy <Гoлoс тpyдD. B l9l9 pоui
дie в киЬськoмy пiдпi.lшi. Лiлеp Bсepoсiйськoi кoнфедеpaшii aнapxiстiв.сиHдиKa-
лiстiв. B 1920poui aprштoвaний ЧK, в 1921 poцi висилaсться з PPФCP.Хl,rв у
Беpлiнi тa Пapиxi' pедaгyвztв )к}Pн:UI <Paбoчий пyгь>. B 1925 poui пol}еpтarТься
дo CPCP, .цe невдoвзi зникa€ в кoнцтaбopaх.

Mокcuмoв ГpuеopiЙ Пеmpoвua (Лапoть) (189з_1950) _ aнapxiст з l9[2 pокy.
B 1917 poui _ opгaнiзaтop Coюзy синдикалiстськoi пpoпaгarЦи в Петpoгpaлi.
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нoi PoсiТ. Бaгaтo циx в'язнiв yхе нiкoли не виЙruли З Tиx TюprМ.
З нaчнe нaПpyxe}rшI, пepе.цч},Ггя urвидкoi кpивaвoi poзв'яз -

Ки oхoПиJIи rптiб Мaхнa в oстaннi лнi миpу з чepвoниМи. B се-
pединi ЛисToПa.цa 1920-гo Пoчaвся мaсoвий пеpеxiд чеpBo}Ioap-
йiйцiв дo Мaхнa, якi йп.rли BЖr не пoo.цинЦi, a BзBo.цaМи, poTaMи'
eсKaДpoHaМи.

Hi пoчaткy ЛисToПa.цa 1920 poкy Дo Гpyпи oтaМaЕIa Чшtoгo пе.
peйrшoв BзBo.ц чepBoнoapмiйцiв.'У зв'яЗкy iз пiднятим з ЦЬoгo Пpи-

дивiзioн Чеpвoнoi apмii. Koмaндиp .цивiзioнy ЗaявиB, Щo,цaBнo
спiв.ryвaе iдеям aнapхiзмУ й пеpеxoДиTЬ нa бiк Мaхнa' Пoзaяк
Знae' щo .rеpвoнi мaють нaITaсTи rra Гyляй-Пoлe цiеi нoui. I.lе
пoвiдoмлення пiдтвеpдx1вutIlo сЛoBa aгенTa мaхнoвцiв Миpськo_
гo, свiднення iнlпих aгентiв ЧK пpo фaкт pозпoвсЮ.ЩКенFrl Лис-
тiвoк iз ЗaкJIиКоМ <(poз.цy[IиTи Мaхнoвщину>.AЛe Мaхнo бoявся
пpoвoкaцii i oстеpiгaвся, Щo цей.цевiз мaе Ty )к меTy, щo й гpyпи
чk - тiльки йoгЪ осoбистe вбивствo. Toмy КoМarЦиpoBi дивiзi-
oнy бyлo oгoЛoшIeнo' щo в Гyляй-Пoлi"вiн }Iе зzl,.IиllIиTЬся' a Пе-
pеBoдитЬся .цo сyсi.цньoгo сrлa i дeякиil' чaс IIе бу.Це вюrю.rений
дo сюraлv Пoвсiaноькoi apмii. Bxe нaстyпнoгo.цня цей кiнний
.цивiзioн ЗaПекJIo 6ивcя нa бoцi Maхнa пpoTи чеpBotlих.

Мaхнo спoдiвaвся, щo KoЛи дiйде дo нoBoгo збpoйнoгo зi-
ТKHеHHя з Чеpвoною apмiсю внaслiдoк МaxнoBсЬKoi пpoпaгatl-
llи' чеpвoнoapмiйui пepейдщь нa йoгo бiк aбo x вi'цмoвлять-
cЯ :нaЛaДaTkI нa свoix уlopaшнix сoюзникiв. Цi спo.цiвaння
пiдiгpiва,rис Я ДaIIIIN|уI MaхнoBсЬKoi poзвiдки. KoмaнДиp ПoЛКy
42:t дивiзii Глaзyнoв пoвiдoмляв, lцo B paзi нaпaлу Чеpвotlиx

Уuaсник пpoфспiлкoвиx з'.l.здiв. У 1919 poцi - у xapкЬськoмy пiдпi.шri. B D20 poщ

up.-'ouu*i",t^ i y 1921-мy виcлaниii з.PPФCP. Мeшкав y Hiмeuнинi, .Фpaнuii,
iпrд (tqзо-'i - 1940-вi poкй). opгaнiзaтop емiгpaнтських opгaнiзaцiй та ви-

дaнь aнapxiстiв y €вpoпi1a ClПA: <Paбoчий пщь>, <.Анapхичeский вестник>,
<Гoлoс тp1т<еника>, <.(елo щyДa,>, <.Пpoбylкдение>.

Ha МaхFIoBцtв Йoгo пoлк негaйнo пеpейде нa бiк Мaхнa Ta Зa-
apеrilryr ллaб 42-i дивiзii. Глaзyнoв з гpyl]oю бiйЦiв невДoвзi
пеpейшoв Дo Мaxнa. Koмбpиг l-i Kiннoi apмii МaслaKoB ЗaПeB-
н'IB, lldo Зa ниМ нa бiк Мaxнa пеpeйде BеЛиKa кiлькiсть бyдьo_
нiвЦiв, 40% кoтpих сТaнoвJшlТЬ кoлишнi бiлoкoзaки, неBдoBo-
ленi бiльrшoBиKaМи.

PoзвИкa мaхнoвцiв пoвiдoмлялa' Щo чaсТиFla бiйцiв 2-i Кн-
нoi apмii Bxr IoToBa пеpейти.цo Maxнa. Tи>(Дeнь мaхнoвцi вхo-
Д|ллИ Дo склa.ЦУ 2-i Kiннoi, i зa цей чaс y Мaхнoвuiв з миpoнiв_
цяМи сКЛaJIися мiЦнi взaeмoвiднoсини. KoмaнДyвaЧ 2-i Kiннoi
Миpoнoвl' сxильний.Цo aнapхiзмy i непoкopи тa <сaмoДiяльнoс-
T1>' МaB КoнTaKTи з МaхнoBсЬKиМи aгентaми TaлисTyвaнrrя iз сa-

. мим Маxнoм' пpaГH}ъ BисЦ/TIити з I]иNl y сoюзi' 3aкoлoтlt y 2-й
' Kiннiй apмii у хoвтнi l920 poкy пiлтвepДКyвaJlи мoжливiстьцьo-
гo сoюзy' oднaк чеpвoнe KoМal{дyвaння, дiзнaвшись пpo якiсь
зB'язKи Мaхнa й Миpoнoвa' FIa пoчaтКy гPУдrrя l920-гo вiдюrи-
кмo 2-ry Kiннy apмiю з Пiвдня Укpaiни, згo.цoМ ii poзфopмрa-
лo' пеpeTBopивIци у 2-Й юнний кopпyс.

3paнкy 25 лиcтoпaДa |920 poкy Мaxнo oнiкyвaв близькoгo
нaпaдy. Biн пеpeбрaв y збyдxенoМу' нepвoвoмy стaнi, пoстiЙ-
нo нaMaгaюЧисЬ oтpиMaти нoBy iнфopмauiю, 3в,яЗaтися З Pa-
.цяЕIсЬKиМ ypяДoм aбo зi свoiми ЧacTИНaМИ. Пpoте бyдь-який
зB'язoк iз зoвнiпrнiм свiтo.м бyв yxe пepеpвaний чеpвoниМи,
сiм дiб не бyлo жoдних вiстей вiд Kpимськoi бpигaди Kapeт-
I{икoBa.'PoзвiДкa мaхнoвцiв пoвiдoмилa, щo Гyляй-Пoле пo-
сTyПoвo oтoчy€ться чеpBoниМи вiйськaми, щo бpигaдa чepBo.
них Кypсaнтiв вивaнтшKИЛaс,Я непoДaлiк вiд Гyляй-Пoля iз
ЗaB.цaнн,Iм знищиTи шrтаб мaxнoBсЬКolo py<y i.Мaхнa Пеpсo-
нaлЬнo.

Пpoтягoм цiлoгo ДI1я TpИBaли збopи МaxlloBсЬКoi paли i
штaбу. нa ЯкoМy були лpиЙнятi <.Зaгaльнi ПoЛoженHя пpo вiль-
нi paД,и,'' згiднo з ЯK|4N|И мiсцевi pa.Д.и oгoЛoшУBaлИс,я пoвнiс-
TЮ t{еЗzшr)Юlими вiд Деp)KaBи Ta чиItoBt{икiв, a кеpiвницTBo pa,ц
oбиpалoся нa сrЛяHсЬKoмy сxoдi. flo вибopних opгaнiв МoIли
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бщи обpaнi ceЛЯll|L' КoTpl }lе BиKopисToByвшIи нaймaнoi пpa-

цi, меrпкали в дaнoМy селi i не бyли дrpxaвними слyхб-oвцяМи.
Мaхновцi пpaгнули виpitшиiи, -шo 

poбити дa,тi. Як вихiд

Мaхнo зaПpoПoнyвu' n.p.й'" нa KaвкaЪький фpoнт ни в Tу-

pечЧинy' зЬepiгaюни фopмшlьний сoю1iз Чepвoнoю apМlrlo.

У u"nuд*y нaпaдy uеpЬoниx нa Гyляй.Пoлe Мaхнo пpoll::y--.

вaв пеpеxi'Ц.цеяких чеpBoниx чaсTи}t нa бiк МaxнoBцlB' ПoзaяK y

n,* дiЬ aнapхiстське пiдпiлля (мa,тися Y? yвaзi 42.-ra, З0-тa Ди-

ui.iilu.'"'iи l-i тa 2-i Kiнниx.apмiй). Maхнo мpiяв пoвтopити
.цивo Haпoлеoнa)> пеpioдy 100 днiв, пеpеTяг}tvвlши б-iльпriсть

.Ъonu"o Чepвoнoi apйi нi свiй бiк пi.ц гaслoм бop-oтьби пpoти

;,-ййй", Z_д'ilIi nЬ,..', }Iaст}/rI нa Хapкiв, щoб лiквiдyвaти

бiльrшoвицьКy дrp)кaBy в Укpaiнi.
Tpaгiзм ситyaцii пoJUlгaB y ToМу' Iцo B MaхHoBсЬKoмy pyсl нr

BистaчiUIo <l(yлЬтyp}rих сил>> i пpoпaгarЦистiв. Шкoлa пpoпaгaн.

ltистiв Лl4llIе ЗaЛaгoджyвaлaся, бiльшriсть чep-Boнoapмiйцiв тa

Б.,"n Укpaiни не булn знaйoмi з пpoTpaМoЮ Maхнa.,--- 
ii i,"ё,oiaдa tgio poKy .цo Гyляй-Пoля пpибули .цвa вiзите-

pи з Хapкoвa З BaхJIиBиMи' aJIe цiлкoм пpoTилеxниMи зaв.цaн-

tl,lМи.

BiДoмa aнapxiсткa oльгa Tap
ruцii lloповa' I]pиBrзЛa для Пoв
бiльtпoвицьKoгo Ta вйськoвoгo к
300 сiдел тa 500 шaбелЬ, a гoЛoBtll
VГoди З lltaхнoBцяМи буДе пiлписа

i-{u,,*u'., Tapaтщa бyлa вигщцeнa iз ХapкoBa зa.ц,rю,IЬKa гoдин

дo ПoчaTКy ЗaГaльHoГo apеЦITy aнapхiстЬ y мiстi з меToЮ пpиспa-

ти пильнiсть Мaxнa пеpе.ц tllTypмoм Гуляй-Пoля.
I Дiйсно' нa декiлькa гo.цин Мaхнo зaспoкoiвся, yсi тpивoги

oсгaнttiх Jrнiв зД,aлися Йoмy МapHиMи тa пеpeбiльrш-еяим.и. o.ц.

нaK }tеI}дoвЗi лo Гyляй-Пo;rя пpибр aгент Мaхнa в Xapкtвськrи

ЧK MиpськиЙ. <.Чеpвoнi цiсi нoчi lraпaДyrьl> - З пopoгa зaJIBиts

вiн, пiдiвеpДхyючI,rсBolсЛoBa кoпiею нaKaзy Фpyнзе М Ч2.l!:
<лiквiдaцiю МaxнoBщини'>. Ha стiл Maхнa лягaюTЬ лисTlBки

<Смеpть мaхнoвцям!>, <.BПеpl,Ц нa Мaxнa!'>. '--|
й.'o' Фpyнзе бyлo пoкaзaTи MaxнoBцiв як зaкoлoTниKlB

Ta.цезrpтиpiвl цим Bипpaв.цaTи нoвий <<пpeBенTиBtIий y.п,ap'> пo

1938 poкaх _ y paдянсьKих Tюpмax тa нa ЗaслaнIll.

Пoвстaнськiй apмii' Фpyнзе гoTyBaB неспoДiвaний yдap i всi
свoi нaкaзи ITrpе.цaBaB TaeМними KaНaлalvlИ. Aлe o l гo.цинi 35 хви-
лин нo.ti 26 лиcтoлaДa 1920 poKy MaхF{oвцi випa.цкoBo llеpеxo-
Г|ИЛИ НaKaЗ Фpyнзe N9 18l Пpo зHиЩеHня МaxнoBщини' B ньo-
мy Фpyнзе ЗBинyвaчyвaв Мaхнa яK Bopoгa peвoлюцii в нeпoкopi
тa вiдкpитoмy висryпi ПpoTи pa.Цянськoi ьлaДи Й нaпaдi нa чaс-
тини Чеpвoнoi apмii. B нaкaзi Лyнae зaKJIик: <.ЗниЩити Мaх-
нoвцiв!>.

!o мaхнoвцiв пoтpaпив i нaкaз Фpyнзе вiд 24 лисToпaДa
1920 poкy, B яКoМy вiн oгoлoсиB <<ЗaBдaнtш Пoвстaнськoi apмii
зaкiнченим}> y ЗB'яЗКy iз poзгpoмoм Bpaнгеля, a iснyвaння сa-
мoi Пoвстaнськoi apмii - }rепpипyстимим. ФpyнЗe HaKaз}ъa-
лoся пеpефopмувaiи мaxнoвськi чaсTиFIи B <(нopмzulЬнi> yнiфi-
кoвaнi вiйськoвi з'r.цнaння Чеpвoнoi apмii, злaмaBПIи стapy
<.вiль}ty,> сTpyсypy. Apмii Maхнa нaKaЗyвaЛoсЯBЛИTI4сЯ Дo сKJIaДy
4-i paлянськoi apмii, yпpaвлiнrш i rлтaб Пoвстaнськoi apмii зa
нaKaзoМ лiквiдoвyвaлИсЯ, a йoгo склaд ПepехoдиB .цo зaпaс}IИх
чaсTиH. Уxе цей нaкaз фaктичнo oгoЛolПрaв ПoвстaнсЬKy ap-
мiю пoзa ЗaKoFIoМ. Бiлaш писaB' щo Мaхнo бр y нестямi вц
зpaди чepBo}rих.

Зa дeнь Дo цЬoгo Фpyнзе BИдa€ нaкaз пpo негaйнy пepеД'ис-
лoкaцiю apмii Мaхнa нa Kaвкaзький фpoнт д,rя oпеpaцiй пpoти
нeЗzшr)кних 3aкaвкaзьких pеспублiк. I{их нaкaзiв мaxнoвсьIоrй
пrтaб не oтpиМaв. Boни пoвиннi бyли вiдiгpaти poЛЬ ПpиBoдy'
щoб пpитягти Мaxна дo вiдпoвiдаhьнoстi зa iхне неBиKoнa}tня.
. I спpaвдi, 24 лиcтoпaдa тepмiнoвo вийшoв нoвий нaKaз
Фpyнзe' B яKoмy BKaзyBaJIoся, щo Maхнo вiдмoвився пepeйти
Kaвкaзький фpoнт, НaBoДИЛИсЯ BиIIaдKи вбивствa i poззбpoсн-
ня uеpвoЁoapмiйuiв.

Фpyнзе oсoбистo BисTyП и в пеpе.II, чеpвoнoapмiйцям И' зaKЛИ -
кaв rx <.лiквЦyвaти МaxнoвсьKy aBaнTюpy)>' <(poзДy[IиTи нaсiння
aBaнTюpи> Ta <(МrpЗoTHy КapTинy aнapхo-бarциTсЬKoгo свaвiл-
ля>>. Biн нaKaзaB для бopoтьби пpoTи мaхнoвцiв BиKopисToBy-
вaTи ЧaсTиI{И' B ЯwIX ПepeBa)KaЮTЬ сoл.цaти нryКpaцIсЬKoгo Пo-
хoДxен}Iя. Укpaiнськi чaстиt{и ввaжallцcя ненaдiйними. Щe
влiткy l9l9 poкy Tpoцький ПисaB пpo <.нeдoЗpiлi yкpaiнськi еле-
МrнTи>' Бiльrпoвики BBaЖaЛИ, щo Мaxнo чaсTo-ryсТo УЯBЛЯBcЯ
сoЛдaTaм-yКpaiнцям яK зaхисFIиK yкpaiнськoгo селянствa. Biд-
сoToK чepBoнoapМiйцiв-yкpaiнцiв y вiйськaх Хapкiвськoгo вiй.
ськoвoгo oKpyry бр скopouенутЙ дo 28%.

Пpoти Мaхнa в paйoн TуляЙ-Пoля спpяМoByBа,TИcЯ rrcpe-
вzDKIIo poсiйськi, лaтиcьк!t, eстoнс ькi, тaтapськi, киpгизькi, rypк-
менськi, iнтеpнaцioнальнi i нaвiть китaЙськi З'rдHaння, a, тa-
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l
Kox,ЦoнецЬКa диBiзiя BЧK'' 2-гa Kiннa apмiя з кoзaкiв-.цoнчa-
Kiв кoнщoлIoвaЛa paйон Boлнoвaхa-I{apевoкoотянтинiвкa з ме-
ToЮ нr.цoПyстиTи Maxнa в paйoн .{oнбaсy.

Глава 28
кoIIФУ3 <чЕPBotIoгo нAПoЛЕoHA>

(26 J'ucmonаdа _ 14 еpуdня 1920)

Topги Ta Дoсвi'ц yгеч з ниx. Як i Maхнo, вiн rкoднoгo.цrrя нr сЛу--
)KиB y цapсЬкiй apмii, lrlo зoвсiм Hе зaв1IlиJIo Йoмy стaти пеplIIим
pевoлюцiйниM пoЛKoBoдцем. Poзгpoм Мaxнa вiн плaнрaв... зa
дeкiлькa.цнiв. Цьoгo вi'ц ньoгo чекzl,'Ia Moсквa.

Як зaвЖДи, Фp1нзe спoдiвaвся нa yспiх зa pilryнoK ЧиселЬ-
нoi пepевaги' пеpeвaги в oзбpoеннi, paПToBoсTi нaпадУ. B oпе-
paцii пpoти Maхнa Фpyнзе виpitпив зa.цiяти величeзнi сиJIи' Щo
\ыlтlulиnиc" нa Пiвднi Укpaiни пiсля poзгpoмy Bpaнгеля. I{е,
нa йoгo Дylv{Ky' сTBopЮв:rЛo безпpoгpaшrнy сиryaцiю. Мaxнoвцi,
як здaBaЛoся всiм бiльtпoвицьким лiдеpaм, бyли пpиpеvенi.
Cпiввiднoшr eI#IЯ cИл в oсoбoвoмy ск.пa,цi бyлo ДoвeДене дo 1:10 нa
КopиоTЬ Чеpвoнoi apмii, .Цo 1:15 в гapмaтax, |.'6 _ в KyЛeMrтaх'
кpiм цьoгo дo oпеpaцii зNIУчaJILIэЯ aвiaцiя, пaнцеpниIс,l' Пaнцеp-
нl пoiз.ци' вaнтaxнi aвтo (.roгo y Мaxнa нe бyлo).2

Злoбщи лaвpи пrpeМo)кця Фpyнзе плaнyвaв, oтoчивIIIи Пo-
.цвiйним кiльцeм poзкидaнi пo Пiв.цню Укpaiни Мaхнoвськi чaс-
тини' зниЩити.iх пoo.ц,инцi, нr .цaB[Iи з' €днaTися, BиKopистaB-
шrи пiдсryпну paптoвiоть без огoлolllення вiйни мaхнoBцяМ Чи
пpoпoзишii пpo кaпiryляuiю.

Зa пoпepеднiм плaнoм, poзгpoМ Maхнa Мaв I]oчaТис я 29 лис-
тoПaдa 1920 poкy, а.пе пiд TисKoМ Хapкoвa i Moскви Фpyнзе
виpirшив пpиllIBиДlIIити пoдii. 25 Лllc^ГoПaДa вiн тeлerpaфyЪ-л.-

"iнy, 
щo oпepaцiя ПoчнeTЬся в нiч нa 26лиcтoлaДa.l92-0poкy

цiлкoм Ta€мнo' <.Щoб нe BуIKJII4KaTуI пiдозpи>. Фpyнзе пoвйoм-
ляв Лeнiнy, щo нaкaЗ Пpo Пеpедислoкaцiю мaхнoвцiв вiн вiдi-
IIIле зa деKlлЬКa гoДиll .цo пoчaTКy oпеpaцii, Щoб y мaхнoвцiв
yxе не бyлo uaсy нa вiдпoвiдь. Але гoЛoBнoKoMaндyBaч пepе-
сTpzlхyBaвся i тaк свoгo наKaзy i нe вiдiслaв...

Дo 10-i Bечopa 25 лиcтoлaДa Гyляй-Пoле тa Пoлorи були
oтoченi чaстинaMи 42-i дивiзii, Бoгщapськoi бpигaли BЧK, lн-
теpнaцioнaльнoi кaвaлеpiйськoi бpигaди. Дpyгe кiльцe oToчrн-
Hя cKJIaДaJШI.цивiзiя чrpвoних кypсaнтiв, 2 лoлктl BoХP. чaсTи-
ни 2-ro.кi_ннoгo Kopпyсy' Зaвoлзькoi кaвалepiйськoi бpигaди i
3aпaснoi бpиraшr.

26 лиcтoпaДa o дpyгiй гo.цинi нovi пepед пoчaTKoМ lшTypМy
<<Biльнoгo paйoнy> чеpвoним вiйськaм зaчитaли нaкaз ФpуЪзе
пpo Знищенн'I Мax}IoBцiв як вopoгiв нapoдy <(зa неBиКoнaнн'I
нaKaЗy i вiдкpитий BисTyп ПpoTи Paдянськoi вЛaди>.

Алr oпеpaцii uepвoниx вiйськ тIoЧaJIИс,Я неoднoчaснo Ta нe-

з oToченн'I.
Tiльки пiсля циx пoдiй Мaxнo oсTaToчнo пoвipив, щo Te'

щo вiдбyлoся..oстaннiмИ ДHЯ\ДуI, зoвсiм не пpoвoкaцiя, a пo-
чaToК oПеpaцii пo ЗнищeHнIo сoloзниKa. Poзвiдкa Taкox дoпo-
вiлa. Мaхнoвl-пpo пoBнe-oToчeнняГуляil-Пoля, пpo Тe' щo чеp-
вoнi вхe зa 5 вepст вц Гyляй-Пoля. Зa лiчeнi xвилуlни Мaxнo
opгaнiзyвaв oбopoнy ceлa. ГуляЙ-Пoле сKIЦzUIoся нa Зaпopiзькy

**
F

l 30-тa Чеpвbtloпpaпopнa Ipкщська дивiзiя, 7-мa Bладимтlpcькa дlв|зlя,1.-мa
тa 9-тa KaвдиЬiзii, сфopмЬвaнi нa Пiвднi Poсii, Tркмeнськa кaвдивiзiя з Киp-

гизькoЬ' Узбецькoю тa Бaurкиpськoro бpигщaми (aзiйськi кoнiвники, щo-Bolo.
BаJIи в хaлaTax i не знали xoднoгo poсiйськoгo слoвa), Iнтеpнauioнaльнa бpигaдa

тolцo...
2 60 тиcяч uеpвoнoapмiйцiв (вaстин |-\ тa 2.i Kiнниx apмiil, 4-i apм\i' 42-i

пивiзii тoшo).
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Ciн, oтovенy BopoгoМ. Bули.tки бyли пеpекpитi вoзaми, бapи_
КaДaМи.

o 7-й гoдинi paнкy I]oчaBся apтобстpiл Гyляй_Пoля i нaсryп
Бoгщapськоi бpигaди }Ia сеЛo. Зa piзними .цaниМи, МaхнoBЦtB у
Гyляй_Пoлi бyлo пpиблиЗнo .цo ДBoх тисяч. Boни ДекiльKa гo-

Дин уTpиMуBzUIи сеЛo! вiдбивtпи кl,rькa зaПеKЛих aTaК ЧеpBo_

них. Ъiiм, poзyмiюни, щo oбopoнa смеpтi'пoДiбнa, Maxнo звa-

ЖyеTЬся F{a ПpopиB. Biн нaкaзyе пiдoзpiлoмy' нa Йoгo ДyМКy'
кiвaлеpiйськoму дивiзioнoвi, кoтpий тiльки внopa пеpейшrов

Дo HЬoгo' пoKaЗaTи себе в дiлi i вист}тaTи B aBaнгapДl ПpopиBy.

Hовaчки Пoкaз'ши себе блискylе i paзoм з п,ятЬмaстaМи

МaxнoBсьKиMи BеplllниКaми poзбили Бoгуlapську кaвшtepiйську

бpигaдy BчK i лoсiяли пaнiкy сеpед iнtпиx чеpBorrих ЧaсTиlI'

кoтpi вiдст}.гrи,'lи. Узнaвш-tи вi'п' пoлoнеHиx ПapoЛЬ, МzlхнoBц1 Bнoч1

пpoйrпли яК чaсTи}Iи Чеpвoнoi apмii vеpез iнtпi зaropo)d ДpiТo_
го кiльця oToЧeння.

Увеvеpi 26 лиcтoлaДa |920 poкy Iнтеpнaцioнaльria KaBuuIe.
piйськa бpи'aю чеpвoFIиХ зaЙнялa зzшиlIIе}Ir мaхнoвцями Гy-

,o';-Пo,". Aле iнlшi ЧacTИIIИ Чepвoнoi apм1\ 42-i дивiзii тa Бo-

гщapськoi бpигaли, кoщi oтoниЛи сеЛo, ЦЬoГo Hе знaли i нa

сЬi'iн'.y 27-io пoчaли зaлытьний rштypм Гуляй.Пoля Cтpiля-.

нинa мbк чеpBo}tиМи чaсTинaМи TpиBaJIa кrЛЬKa гo.цин' l цеи
<.геpoiчний [ITуpМ> зaкiнчився в6итими Ta пopaнeЕIими тiльки

сеpеД ЧеpBoноapмiйuiв.. 
Мaхнoвцi )K TиM чaсoМ pBаJIися нa Hoвo.Успенiвкy-Гpи-

[Iинl' .це нaштoBхtlУЛуIcЯ Нa ЧaсT\|HLI 2-гo Kiннoгo кopпyсy'

кoщий спpoбyвaв iх oтouити, aЛr неB,цaЛo. Pозбивtши ПoЛK чеp_

вoниx i зaioпивrпидвi бaтapеi, мaхнoвцi ПoBrpTaЮTЬ нa пiвДrн_

нiстю oточений ЗвеДeнoю Дивiзiсю ЧеpBoHих KypсaHтlB' Мaх-

нoвський кaвaлеpiйський пoлк (400 шaбeль) poзгpoмив HaПa.ц-

никiв i ПpopBaвcя в rшиpoкий степ. З oToченH,I BИqBaJIуIЭЯ TaKoх

дeкiлькa-тйсяч мaхнoвцiв iз зaгoнiв Чалoгo, Бpoви, Пpaвли.

Пpoтягoм Пepшиx'Днiв бoiв чеpBoниМ B.цfuцoся пoлoнити aбo

зHиЩиТи лишe .ц.екiлЬKa неBeЛиKИХ,чaсTИH зaгаЛЬFloЮ чи-

сeльнiстю дo l200чoлoвiк i  зaхoпити Декiлькa MaхHoBсЬKих
бaтapей.

Мul}GIoBII'IМи сepеД чеpвoнoapмiшriв IIoчаJIaся стparпнa пaнiкa' Kщpa
нe ДаJIa мorшtивoстi opгaнiзрaти бyдь-яruй сПpoTив' Пiвтopи тй-
сячi пoлoненltх6ули вiдпyщeнi МtжнoBrIяMи пo дoмiвкaх. KЬмiсa-

яKиМ. Koмaндиpи мzlхtIoBсЬКILч часTин пiд пpиводoм }.гoчнеF{нЯ
гшaнiв BИKJIИKaЛИся дo llц2$y i тaм poзстpiлloвалися (тaк бyли
poзстpi-lшнi КoМaнДиpи oсипенкo, Biльгельм тa iнrпi).

26 лиcтoлaдa |920 por<y KpимсЬкa гpyПa мaхнoвцiв oлиnnшac'
пpиTис}I}'гolo дo Чopнoгo МopЯ бiля мiстa Caки чaстинaми Bчo_

l
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тyaцiЮ. I{iеi дoби чepвorroapМiйцi вже oтpимzulи нaкaз Фpунзe,
кoщий oгoлolIDъaB Maxнa BopoгoМ,Hapo.цy, €lле щe не poзПoчa-
ли бoйoвш< дiй. Kiлькa симпaтикiв iз Kiннoi apмii вхe 26 лlлcтo-
пaдa пoвiдoМI,UIи Мulхнoвцiв пpo зaIUIaHoBaний нaпa.ц. Мaхнoвцi
oбpшrи нoBе KoМalr.цyвaння бpигади - Mapнeнкa i Tapaнoвськогo
i згpyпyвшrиcЯ IJTЯ ПpopиBy в пoхiлнy лaвy. Bpaнцi 27 лиcтornДa,
кoли кiльцe чepBoних пoчЕlЛo стисKaTися i вiд неpвoнoГo KoМaH-
.щyBaF{н,t нaдiйпroв yЛЬтиMaTyN{ - негaйнo сКЛaсTи збpoю, мах-
нoвцi вiдкplulи rпaлений BoгoнЬ з 200 кyлеметiв, Щo BикJIикzшo
сеpr.ц чepBoнlо< пaнiку i пpизвeлo.цo зДaчi в пoЛoн кiлькoх.rеp-
Boниx пoЛKlB.

Maхнoвськa кaвaлеpiя Kpимськoi гpyпи всiею cвoею Мaсoю
BДapИЛa пo 7-Й кaвдивiзii 3-гo кaвкopПyсy, зNfyсившrи i] Дo BTе-
чi' Пo 9-й кaвдивiзii, щo знaхoДиЛaся ПoPУч, мaхнoвцi BoгHю
нe вiдкpивали. Бiйцi цiеi дивiзii пpoпyотиЛи мaxнoвцiв пoвз
свoi пoзицii, нe втpщaючись y пepeбiг бoю, бo нaпepедoднi y
них пoбyвaли MaхHoBськi aгiтaтopи, кoтpi пrpеKoнaJIи чepBo-
нoapмiЙшiв y тoмy' щo Фpyнзе ПoчaB злoчиннy бpaтoвбивнy
вiйну. .Цo тoгo ж плiч-o-плiч з цieю.цивiзieю мaxнoвцi BoюBaJIи
пpoти Bpaнгeля нa Пepекoпi i в ПiвнiчнiЙ Taвpii.

KoмaндyвaнH,I чеpвoних лютyвilлo. У пoвiдoмленнi з цьoгo
пpивoдy гoвopl{Jloся: <.Чеpвoнoapмiйцi нe poзiбpaлися B aнap-
хo-бaн.цитськиx iдеях, He BИЯBуIJIИ пoрiбнoi твеp.Цoстi Ta нaпo-
лeгливoстi в бopoтьбi з Tими, з киМ вoни ще кiлькaднiв тoмy
йtпли pyкa oб pyкyo. 5 пoлкiв мaхнoвцiв чисeльнiстю 3500 шa-
бeль, 1500тaчaнoK з KyлrМeтaми,40гapмaT BИpBuIИcЯ з oтo.
ченнЯ i пoпpямyвaли нa пiвнiч дo Пеpекoпy.

Фpyнзе нaКaЗaB poзтaЦIyвaTи нa KpиМсЬKиx ПepеIllийкaх
спeцiал ьнi noс иленi зaгopo.ц)кyBаJl ьн i зaгoн и З ПpедстaBн иKaМи
oсoбливиx gi/ЦiЛiв' пoПеpеДиBIIIИ, tцo мaхнoвцi Мo)КyгЬ спpo-
бувaти пpopBaTися в Укpaiнy, i пoстaвив гoЛoBне зaBдaнFIя _
не.цoпyстиTи цЬoгo.

Для слiдкyвaння зa pyxoМ мaxнoвцiв бyлo видiленo кiлькa
aеpoплaнiв, нaвз.цoгiн зa МaхHoBцяn,{и BиpylIIиЛи 4.тa тa 5.тa
кaвдивiзii l-i Kiннoi apмii i 52-ra дивtзlя. oднaк пеpeслiдyвaчi
нe.цyЯ(e ПpaгнуЛи нaз.цoгнaти мaхнoвцiв i бoязкo IIЛeнтaлися y
}tих нa хвoстi. Bнoчi 27 листoПa.цa пеpeслiдyвavi бyли aтaкoвaнi
Max}Ioвцями i вiдстaли. Але нaсryпнoгo.цHя Чеpвo}IиМ BДulocЯ
вtдбити чaсTиFIy мaхнoBсЬКoгo oбoзy. Poзпo.цiл щoфеiв ПpиЗy-
пинив жню гoнитвy.

Bвенepi 28-гo бiля вipменськoгo бa3apy мaxнoвцi poзлiли-
ЛvlcЯ Нa двi гpyпи: o.цнa пiшлa неpез ПepеКoП, дpУгa _ чepeз
Cивarш. Чеpез Пеpекoп мaхнoвцi бyли пpoпyщенi, бo зн.UIи
пapoлЬ i сaмi нaзвaлиcя 46-ю чеpBoнoю дивiзiею. Iншra гpyпa

мaхнoвцiв, BI4цaючи сeбе зa бyдьoнiвцiв,нaблиЗилaся дo зaсTa-
ви 1-i кaв.цивiзii i знищш'rД fi. Tiльки o.цин Кaвaлеpiйський пoлк
Kpимськoi гpyПи Мaхнoвцiв (300 шaбeль, 50 кyлeметiв) бyв oтo-
чений чrpвoними бiля Cивarцy i знищений.

29 листoпaдa |920 poкy KpимсЬKa гpyПa з,едныlacя бiля
с. Cтpoгaнiвкa i вийцrлa нa oПеpaTиBний пpoстip Пiвнiчнoi Tав-
pii, нivoгo не зI{aючи пpo.цoлю apмii Мaхнa.

Зa тpи днi мaхнoвцi з бoями пpoйпrли 200 вepст. Poздpaтo-
вaниЙ Фpyнзе нaкaзaB y )кoднoМy paзi не дoпyсTиTи oб'еднaн-
ня Kpимськoi гpyпи з Мaхнoм. 1 гpyд* 1920 poкy бiля с. To-
мarпiвки Kpимськa гpyПa Maxнoвцiв нarштoвхнyлaсЯ нa пoTrxнy
зaгopo)Кy iз чaстин 43-i дивiзii. Бiй пoчaвся BДuIo NIя MztxнoB-
цiв, бyлo poзбитo I24-ту бpигaдy 43-i дивiзii i зaхoгшенo в пo-
Лo}t o.цин iз ii пoлкiв. Але цeй yспiх пoзбaBиB МaxнoBцiв oбе-
pежнoстi. Heвдoвзi BoF|и пoTpaпили пi.ц, пepeхpеснi y.цapи Двoх
бpигaд 4-i дивiзii бyдьoнiвцiв тa кiлькoх бpигaд 42-\ дивiзi\, a
Taкo)К Iнтеpнauioнaльнoi кaвалepiйськoi бpигaди. Шeстиpaзo-
Ba ПеpеBaгa чеpBol{иx i пoвне oтoчеHHя виpitшило дoлю мaх.
нoвцiв. Пiвтopи тисячi пoвстaнцiв ЗaгинyЛo B KpивaBoMy бoю,
стiльки x мaxнoвЦiв бyлo BзяTo B пolloн i тщ xе poзотpiлянo.
B uьoмy бoю зaгинyлa IФaщa чaстинa МaхнoвсЬKoi кiннoти.

Чеpвoним Дicтыtиcя 4 гapмaти, 105 кyлeмeтiв, oбoз, пpoтe
близькo 300 веprпникiв i 25 TaчaнoK Bиpвaлися з oтoченIl,l I{a
дiльницi 42-i дивiзii.

Мaхнo, oб'е.цнавшrись нaperш-тi з заJIиIlIКaМи Kpимськoi гpy-
пи, tlеспoдiвaнo налeтiB нa с. Koмap, ,цe сТoялa vepвoнa Киp-
гизЬкa кiннa бpигaдa, нaбpaнa з ненaBчених киpгизiв, кoтpi не
Зн;uIи poсiйськoi мoви. I{iкaвo' Щo Ko.МaндIlpa|iИ бpиraди були
poсiяни, кoщi в сBoю чepry не знaли киpгизькoi мoви i спiлкy-
BaJIИcЯ iз сoлДaтaми чеpeз пeprКJla.цaчa.

oпеpaцiя apмii Махнa пo poзгpoмy чopвo}toi бpигади зaй-
нялa20 хBилин i пpoйrrшa без xo.цнoгo пoсщiлy. 500 киpгизiв
o.цpaзy >K lДallИcЯ' 200 - в пaнiцi пopoзбiгшtиcЯ) aЛe iх yxе
нiхтo нe ЛoBиB. Maxнoвцям Дicтaлacя бaтapeя,8 кyлеметiв, вe-
ликa кiлькieть нaбoiв. Пoлoнeнi Киpгизи' 3a BинllTKoм кoмiсa-
piв тa кoмaндиpiв, нев.цoвзi були вiдпyщенi.

Чepвoнi чaсTини нa IIoчaTКy гPУдrrя 1920 poкy Bи,ЯBIIЯII|7 Пa-
сивнiсть i бeздiяльнiсTЬ, з oсTpaхoМ ПеpeсyBalочисЬ зa Maxнoм,
yгBoрюючи тiльки видимiсть пepeслiдyвaння. Це.дoд€UIo Мaх-
нoBцям бiльrue BпеBнeнoстi y влaсних cunх. Бiля с. Пpиrпиб
мaхнoвцi poззбpoюютЬДBa пoлKи 42-\дивiз1i, пiвнiчнiщe - б|лЯ
Гyляй-Пoля сepйoзнo шIapпaюTь 3aвoлзьф чepBoнy бpигaдy.
Тилoвa гpyпa Maхнoвцiв зaxoгulюе2бaтapei i poзбивaс кaBaЛe-
piйський пoлк бyДьoнiвцiв.
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3 .pyд'o 1920 poкy Фpyнзe бyв викликaний дo Moскви д.llя
пoяс}Iень Пpo IIpиtIиI{и ПpoваJly Мaх.н'pЕсьКoi oпеpauii. Biн пo-
oбiцяв .Цo кiнця 1920 poкy oсTaToчtlo зI{ищити <<цeй гtIoйoвик>>'
TIентp нaдaB йoмy нeoбмe>сeнi пoвнoB€DкеlIн'I яК KoМartrцyвaчy
вiйс_ьк Укpaiни i Kpимy i кoмarщрaнy Пiвденнoгo фpoнтy.

5 .pyд* 1920 poкy Фpyнзе }IaKaзy€ свoiм чaстйiaм нaсry-
пaTИ Нa мaxl{oвсЬКий paйoн з пiвнonri, зaxoдy i схoдy, пpитис-
нщи Мaxнa.цo Aзoвськoгo мopя i знищити. o.цнaк тoгo-x дIIя
мaхнoвцi вpивaюTЬся лo Гyляй-ПoJIя' .цe зaхoIUIююTь B пoлoII'
зa TBep.цжrннями Бiлaшa, близькo 8 тисяч ЧrpB.онoapп{iйuiв (зa
iншlими .цa}IиN,{и - 2тиcяli). 6.pyд* неpвoнi чaстини знoвy
oToчyюTЬ Гyляй-Пoле. Бiй зa селo Tpивa€ .цeв'ять.гoдин, пiсля
чoгo Maxнoвцi пpopивaюTь oтoчeння i йдyгь дo ст. ПoлoГИ, ДO
виpиBaюTЬcя з .цpyгoгo eIIJeЛoIty oToчe}I}и.

Пpoте Мaxl{oвцяМ щe не бyлo вiдoмo, Щo 4 гpyд151 1920 poкy
Aзoвськa МaxнoBсьKa гpyпa УдoвиЧенKa бyлa сильнo пoIIIapпa-
нa i втpaтилa в бoях з 4.ю кaв.цивiзiею чrpBolrих бiля Бrpдян-
cькa |/З свoгo сКлaДy, 9 гapмaт, KyлеMеTи.

гo щiyмфy.
Бeзпoсepедн€ КoМaнДyBaнHя oпepaцiсю вiн дopyчa€ Koлиrш-

нЬoмy пiдпoлкоЁникoвi, випyскникЬвi aкaдемii ГЬштaбy, кo-
}fa}rдyBaчy 4-i apvii B. C. Лaзapевиvyl.

!o 10 гpyДня 1920 poкy ЧacTугнИ 4.i apмii зaйняли.зaxщниtrl
<(мaхнoBсЬКий> фpoнт _ лiнiro Hoгaйськ-Пoлoги-Гaйяyp.

| Лазаpевuн Bpлoduмup Coлoмoнoвuч (lss2_l93s) _ пi'цпo.lп<oвнйк цapськoi
ap.мii' з l9l8 poкy - в Чepвoнiй аpмii'. З нepвня l920 poкy _ кoмандиp 4-i apмii
fliвденнoгo фporrry.

Чacтини'.l.i Kiнapмii нaсTyпzutи зi сxoдy Пo лiнii Boлнoвaхa-
Мapiyпoль. l-пra Kiннa apмiя малa зaKpити пiвнiчний нaпpям i
лiквiдувaти oкpемi мaхгtoвськi зaгo}Iи нa Kaтеpинoслaвщинi.
Пoвiти MелiтoпoдьсЬкий' БеpДянський, MapiyпoльсЬкий, oлек-
сarЦpi вський oгoлoшrр uЛ4cЯ Нa -Boс HHoМy стaн oвишIi.

oтoчивlпи Maxнa пoщiйним кiльцем з yсiх кaвалepiйських
чaсTин Пiвденнoгo фpoнтy, Фpyнзe Зaз.цалегiдь телегpaфyвaв
.цo Мoскви Пpo Знище}I}IJI МaхнoBськoi apмii. Hе бyлo xoдних
сyмнiвiв у пеpемoзi Чеpвoнoi apМii, <(дypний Мaxнo сaм зaлiз
y мirпoк,> пiд Беp.цянськoм.

Tим чaсoм 4тиcячi мaхнoвцiв iз 150 кyлемеTaми i 6 гapмa-
TaМи p}хflЛися нa пiвДehь' poзбившrц бtля с. I{apевoкocTЯIIтуI-
нiвкa декiлькa пoлкiв 2-i Kiнapмii (нaстинa пoЛoнrниx пrpr-
йurлa нa бiк Maхнa). 2туlcячi мaxнoвцiв з гpyПи У.цoвиченкa iз
70 кyлеметайи i 4 гapМaTaми в цей xr Чaс ПpaгнyЛи З'€днaтися
з Мaхнoм в paйoнi Бep.Цянськa. Гpyпa Удoвичeнкa, poзгpoМиB-
trlи чrpBoний кaвпoлк i зaгiн кypсaнтiв, зaxoIUIюс piдне селo
HовoспaciвI(y, Дe Bинищye мiсцевий peBKoM.

У.цoвичeнкo НaДcvЙae yлЬтимaтyм дo БepдянсЬКa З Bимo-
гoю звiльниTи мaxl{oвцiв з мiсЦевoi тюpми i oчистити мiстo вi.ц
<(aгенlгiB Рa.цянськoi BJlZl.{Иt>,.ПoПepe.циBlttи' шIo B iнЦIoMy BиПaдКy

3€lхoПитЬ мiстo й ЗниЩитЬ yсiх кoмyнiстiв.
11.рудн' 1920poку' oб'е.цнaвшись з Мaxнoм, Удoвичeнкo

НaДc|4лar нoвy TеЛeгpaмy в БepдяllсЬK <(Iдy нa ви>. Meтa зaхoп-
лен}Ul Беp.Цянськa пoJUIгiЦa нe лиulr y звiльненнi пoлoнениx
мaхнoвцiв. Poзpaхoвyючи Ha peзyльтaти свoеi пpoпaгaЦЦи i пe-'
peхiд vaстин Чеpвoнoi apмii нa свiй бiк, мaxнoвцi спoдiвшtиоя
вiддpyкyвaти BrЛиКиМ TиpzDKrМ y беpдянськiй дpyкapнi листiв-
кy <.Чopнa зpaдa бiльпroвикiB,>, у якtЙ би пoяснили пpичиtlи
нoBoгo виткa бopoтьби. Aле це iм не BдutJIoся' пoзaяк poбiтни-
ки беpдянськoi дpyкapнi пopoзбiгaJ|ИcЯ.

B БеpдянсьКy знirxoДиJlaся KaBaЛrpiйськa бpигaлa Чеpвoниx'
aле нiхтo не мiг пеpe.цбaчити,'щo мaxнoвцi, котpi бyли.з vсlx
бoкiв oтoченi vеpвoними'. ЗBaxaтЬся нa [ITypМ МlсTa' ЗaB,язtly-
BIIIи B цЬoМy <,Kaзaнi>>. Bpaнui 12 гpyдня 1920 poкy мaxнбвцi yвi-
pBaJIуIcЯ,цo мiстa, кoтpe бyлo зoвсiм не пiдгoтoьrrrre дo зaxисTy'
Чеpвoнa бpиraДa бУлa paзбиTa i poзбiгJ-Iaся. Пpинoмy oдин з ij
пoлкiв пiдiяв ЗaКoЛoT i в пoвнoмy сшaдi пеpeЙrшoв дo Мaxнa.
.Цeкiлькa гo.цин бoi велися y мiстi, де в бyдинky земeльнoгo
вiддuгУ пoвiткoмy зaclлут дeкiлькa десяткiв кoмyнiстiв. З тюpми
мaxнoвцi BсTигЛи звiльнити пoлoнениx, щo чеKаJIи нa poзсTprл.

Мaxнoвськa apмiя, ЯKa:нa цeй чaс не M,lJla нaбoiв, пoПoвни-
лa свoi apсeнaJlи зa pa,YytloK мiсцевих сКJIадiB. o 17-Й гoдинi мax-
нoвцi пo.ц,aлися Д.o Hoвoспaсiвки' a paнКoМ HaсЦJTlHoгo дr, ПЦ-
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Гory,BaвIllисЬ .цo ПpopиBy oToченн'I' BI4qУ|IIWIиI З yзбepе}Окя AзoB-
сЬкoгo Мopя нa Пш}llч.

<<MitпoK>> зaв'язaBcя. Maxнo бiля Беpдянськa бр oтoчений в
3 лiнii. B еrпелoн oтoченн'l бyлo видiленo до 60 TисяЧ чеpBoнo-
apмiйцiв (l-rшa тa 2-гa Kiнapмii, 1-rшa, 42-ta, нepвoних l(ypсaн-
тiв, floЁськa дивiзiя, Iнтеpнaцioн;ulЬ}Ia, Бoryvapськa, Зaпaснa,,цвi
ot1pемi кaва,rеpiйськi бpигaди, чaсTиtIи BoХP' гpyпa Ейдемaнa,
Taтapський бaтальйoн ToЩo Пpи 150 гapмataх, 700 кyлeмeтaх'
6 пaнцеpних пo.t.щax, 2 пaнцеpних зaгoнaх,' 8 aеpoгшaнax). У vеp-
Boних пеpeBaгa y xивiй cилi булa 1: 10, в apтилеpii l: 15 тoщo.

Bщбyвся гopезвiсний дJUI чepBoнoгo КoМaндyBaння <Arцpi-
iвський кoнфyз> - пpoBaл гpaндioзнdi oпеpaцii Фpyнзe, щo
стaв гaньбoЮ KoМa}IДиpiв i пpедметoм poзслiдyBaння Bищoгo
вiйськoвoгo paДя}rсьКoгo тpибyншly. .

. 13 .pyд* 1920 poкy бiля селa Arиpiшкa 6, тисяч мaxrroвцЬ пiд
lнTенсиBниМ BoгнеМ vepвoнoi apтилеpii стpиN{yвilли нaсTyП чеp-
вoних чaстин l B.цaваJIисЬ дo ПIшIених КoнTpaTaк' нaMaгaЮЧисЬ
BИpBaTИcЯ з oToчrн}Ul: Пpoтягoм 5 гo.цин пдaхновцi КoнTpaTaКy-
Bали чaсTини 42-i,9-i,.кypсaнтськoi Дивiзiй y poзpaxyцIry Пp9-
pBaTИcЯ тo дa пiвнiv'тo нa сxi.ц, o.цнaк yспiхy.нe.цoсягЛи. Ha.цве-
.tip, втoмивlIIисЬ' мaxнoвцi зailнялуl КpyгoBy 'oбopoнy HaBКoлo
Aндpiiвки. Bнoчi 5-тa тa 9-тa кaв.цивiзii, 42-ra, крcaнTсЬкa .ци-
вiзii пoча.пи нoвий зaгальний нaсTyII' зtlxol1иBrrlи пepедмiстя Aн-
дpiiвки. Здaвалoся, щo poзв'язкa вхe близькo i Пoвстaнськiй
apмii зaлиruуIJlocЯ iснрaти тiльюr кiлькa гoДиH.

Aлe.цoля зrroBy pяTyе Maхнa. Мaxнoвськi poзвiдники Дiзнa-
ЮTЬся' щo нa дiлянцi фpoнтy' кoтpy зaймae 42-ra дивiзiя, вiд-
булacя зaмiнa l36-i бpигaди нa 124-ту. Мaхнo, BиКopистaBЦIи
oбмaнний МaнеBp' зpoбив ДeМo}rсTpaцiю нaсryпy нa пiв.ценний
схiд, a незaбapoм, зiбpaвшrи всi сили в KyЛaK, налетiв нa 124-ту
бpигaдy, яKa ПpиKpившa пiBнivнy Дiлянкy фpoнтy i нe встиглa
зaкpiпитися нa нoBиx пoзицiях. Maхнo сKoнцeнTpyBaB Boгotlь
yоiх сЁoiх кyлеметiв нa.дiлянцi IlIиpиIIoю y пiввepсти. I24,тa
бpигaдa пiд шlквальниM вoгItеМ пoбiглa з пoзицiй i булa знищe-
нa кiннoтoю Мaxнa.

Мaxнoвцi Kу1I7УЛИcЯ нaвз.цoгiн зa 136-ю бpигaдoю, КoTpa
tлллa з пoзицiй нa вi'цпoчинoк, пopyбaвши 500 i пoлoнивши
тисячy чеpвol{oapМiйцiв. Tе x сaМe вщбyлoся буlя c' Пoпiвкa з
ДBoМa бpигaдaми 9-i кaвa.пepiйськoi дивiзii тa ii rптaбoм. Бpигa-
Дитaштaб бyли пoвнiсTЮ poЗгpoмлeнi мaхнoвцяМи. Але, втiкa-
ючи вiд свotх пеpeслiдyвaviв, мaхнoвцi ЗaJII4tIl|4IIИ чaсTинy сBo-
гo oбoзy тa 2тvlсячi Пoлoнeних. Tpетю лiнiю oтoчення' щo
cКJIaДaJIacЯ з чaсTин l-i Kiннoi, мaxнoвцi пpoйur.пи нeпoмiтнo
l poзчи}IиJIися B ЗиMoBoМy сTеПy.

з24

Пiд чaс бoю бiля Arцpiiвки чrpBoнr КoМaн.цyBaннJI KинyЛo
великi cИJIИ Нa HoвoспaсiвKy' BBa)KaЮчи' щo тaм i с гoлoвнi
сиЛи Мztхнoвцiв, aле тaм'бр лиtrle мaxнoвський ap,еpгapд. Пiд
Arщpiiвкoю ПoBтopиJIaся тpaгiкoмедiя Гyдяй- Пoля. Пiсля пpo-
pиBy Мaхнoвцiв дo Arцpiiвки yвiйшrли vеpвoнi KypсaнTи, a чaс-
тини l-i Kiнapмii, нe Знaючи Пpo це' пoBeЛи нaсЦ/ТI нa сеЛo'
BчиHиBIUи мaсoвaний вoгoьIЬ з гapмaT i кyлеметiв Пo Кypсaнтax.

нoвa Ta Махнa>. Hев.цaчa пiд Arщpiiвкoю бyлa слyIIIнoЮ нaгo.цoю'

дйpoм бр aнapхiст Ф. Дибенкo, яwй пiдтpип,ryвaв ПapTирaнсЬкy
<(BoЛЬницЮ>.

rмнчикiв. Пiсля Arцpiiвки дивiзiя BTpaтиЛa Пorra.ц Пo.II.oBинy
сBoгo сЮIa,цу вбитими, пopaнeниMи' a тaKox Пoлo}IениМи'.KoT-
pi .raсткoвo пеpейшши нa бiк Мaxнa. Фpyнзr пpизнaчиB сyД
нaд Ko}IдиBoм, кoмбpи|aшИ T'a pядoBиMи 42-\ дивiзii, бaгaтo
з яrсаx бyли poзсщiлянi зa бoяryзтвo.

42-ry лиъiзiю y 1920 poцi vaстo YIaзИBaл:,4 <<вiIlцiлoм пoсTa-
чaння Maxнa,>. Бo' кpiм тИcЯЧ ПoЛoнeних сoЛдaT дивiзii, мaх-
нoвцi зaхoгutюB€lли мaгaзини дивiзii (нaбoi, збpoю, пpoвiaнт,
кyлемrTи' кoней). Бiйцi дивiзii близькo poкy бyли знaйoмi з
МzlxнoвсьKими пopядKaмиi знaли; щo Maхнo пoЛotlениx pяДo.
вих poззбpoюr тa BЦПyсKae пo.цoмiвкaх. Бiйцi ввaжали зa Kpa-
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щe здaтися' нi;< пiДстaвляти себe пi'ц маxнoвоькi кyлi тa шaблi.
Apшинoв rlИcaB' щo тiльlсl y гpyднi 1920 poкy мaхнoвцi з.lxoп-
лювaJIи дo 8 тисяч пoЛoнeниx. Мaxно'у свoix плaнax BpaхoBy-
Baв цe. Пoлoнeних вiн вiдпyскaв, зaвеpбyвaвшIи B свoi пpиxиль-
H|4wI Ta aгенти якyсь ж чaсти}ly.

Coтнi пpиx :и.jiIЬъ|v|x дo М axнa чrpвorroapМiйцiв, пoрaIIJIяю -
Чи знoBy дo чaстиI{ Чеpвoнoi apмii, poбили цi.чaстини пaсиB-
ними' гoтoBими Дo здaчi y пoлoн. Boни poзпoвiдали iншrим
сoлДaтaм' щo Maхнo вoюс тiльки з кoмaцдиpaми i кoмyнiстa-
Ми' a не з pядoBиМи. Мaxнoвськi aгeЕITи пoвiдoмляли дaнi пpo
чисельнiсть, нaотpo.i, нaцioнaльниЙ cклaД, чaстин' a Taкo)к пpo
стoсyнки мix кoмaн,цИpaМИ тa pЯдoвими. BихoДячи з oтpип4a-
них дal{иx' Мaхн.o нa oДнi чaсTиHи нaпa.цaв i швI4дкo пpиMy-
шyBaB ix дo здaчi B пoлoн, з iнruими УхlzгlIЯBIЯ вц зyстpiчi. Poз-
KJIaД сеpe.ц pядoвиx Чеpвoнoi apмii дoxoдив.цo тoгo' щo в.цеяKиx
чaстиI{ax бiйцi вiдмoвЛЯЛpIcЯ <(oxopoн'lTи кoмyнiстiв вi.ц мaх-
нoвцiв> i вoювaти пpoти Mаxнa. Ha це poЗpaхoвyвaB <.бaтькo,>,
бyдyюvи свoi плaни нa мaйбщне. Iнoдi вiн нaвiть зaлишIaB
хиBими кoмyнiстiв.Цивiзii, кepiвникiв мiсцeвих PaД тa кoмiтe-
тiв незaмo>кнИх ceЛЯH.

42-ra дивiзlя пiсля <<кoнфузу> булa знoвy poзфopмoвaнa, a fi
зZUIиIIтKи бyли зведeнi в бpигaдy. Koли тi, xTo пoTpaпиB y пoлoн
.цo Мaхнa, пoTpaпили дo <<сBo.iх>>, тo' 3a нaкЕlзoм Tpoцькoгo' Кo)l(-
нoгo.цpyгoгo aбo кoxнoгo дeсятoгo vepвoнi poзстpiлювa.пи. Гo-
ЛoBKoм C. Кaмeнев, aналiзyюvуl бitl бlля Arцpiiвrс,r, BкaЗaв нa
дeякi вaхливi пpopaxyнKи: <<oтoчeння не бyлo зaвеpПIeнe нa всii
нaпpяМКax в глибинy 3-i лiнii, i Maхнo знaйrцoв дipки в 2.Й тa
3-й лiнiях>, зaсTyп}Iик хe Фpyнзe звilJIиB yсю вiлпoвiлальнiсть
нa <нечyBaнУ недбалiсть мoлoдих нaчальниKiр.

Cлiдствo пoK€хlzlJlo' щo вiйськa Фpyнзe нe бyли в змoзi <вi.ц-
бити opгaнiзoвaний нaбiг кiннoти МaxнoвцiB>>" щo в apмii e
<чcильнvlЙ вopolоtЙ eлlМeнT)>' кoтpий тa€Мнo спiвvyвae тa .цo-
пoмaгaе Мaxнoвi i кoщий BвiDкa€ зa Kpaще 3 aT74cЯ, нiя< зaги-
rгщи. Biйськoвi спецiалiсти вiдзнavили слaбкiсть .repвoнoi кiн-
нoти пopiвнянo з мaхйoвськoю. <(чrpBoнa кiннoтa зBиKJIa
виpiшрaти тiльки дpiбнi бoЙoвi зaвдaнHя' нe вмiлa вести бiй y
пirшoмy пopядKy. Жoднoгo paзy нr пpиймшa лoбoвих aTaК, a
зBиKпa пapтизal{ити тa втiкaти)>' _ писaB paдянсьtий вiйськo-
вий спецiалiст.

Ha те ж Bкaзyвaв i Apшинoв: <Чepвoнa кiннoтa хo.цнoгo
paзy не пpиЙнялa шraбельнoгo yдapy Мaxнoвськoi кaвалepii>.
Kiннoтa чrpBoниx нe мoглa пpoтисToяти МaxнoвcЬкiй лaвi.
Лицrc Koли MЕlxнoвцi бyли з6итi apтилepiЙським aбo кyлемет-

не пi.цгoтoвлrнolo Дo бopoтьби пpoTи Кoлиlllt{Ьoгo сoЮз[IиKa
i пiсля здoбyття Kpимy вiдvyвалa демoбiлiзaцiйнi нaстpoi.
У uеpвoнoapмiйцiв стBopюBаJIoся Bpа]кeння' щo Мaх}toBцi скpiзь,
щo вi.ц ниx нrМa пopЯт1нКy' i в них HrМa xo.цнoi мoжливoстi
впiймaти цих степoвих пpиви.цiв. Bopoxiсть безмехнoгo стe-
пy i мiсцевиx селян пopo.Ц>кyBaлa y чepBoнoapмiйцiв-poсiян
стpaх.цiяти сaмocтifrно, вi,ц'iхaвrши вiд знaчних з'сднaнь piвня
] lиBlЗl l .

3AIIIMoPг
(15_-25 epуЙня 1920)

BиpвaвrшисЬ з oднoгo <<Kaзa}Ia>, мaхнoвцi пoTpaпили B нoвe
oтoчeння .тpeTЬoгo eпIeлoнy' щo сKJIa.цaBся з деK1ЛьКoх диBr.
зiй --: тaк звaнa пiвнiчнa гpyПa Hестеpoвlт.lal. 15 гpyдня 1920 poкy
бiй мaхновцiB З чepвoними 6lля о: Федopiвкa тpиBaB з 2 roДини
нoчi дo 15 гoДини дня. 3aвoлзькa бpигaдa чrpBoниx aTaКyBaлa
мaxнoвцiв, зMyсиBllIи ix вiдстyпити. Maхнoвськa кaвaлеpiя в
сBoIo чеpry aтaКyвiula чepBot{их з фдaнгiв, zlПe' нaЦIтoBxrryB-
uIисЬ нa стiнy кyлrмеTнoгo Boгню, вiдсryпшla. Biдсryпaюvи,
мaхнoвцi пoлoFlиJIи веpвoний пoлк Бoгy.lapоькoi бpиralи'

oднaк чaстини ЧepBoних' щo нaдiйпrли з}Ioвy лo Фелopiв-
Ки' oтoчи;Iи apмiю Мaхнa. Пpoте мaхновцi Bсr )K BиpBaпися з
oтoчeнн,I, зaBДaBrUи зIIaчниx втpaт 9-й кaвшepiйськiй дивiзii.
Bтpaтившrи пiл Фeдopiвкoю 500 бiйцiв, 4 гapмaти, 18 кyлемeтiв
i кoлoнy ПoЛol{eних чepBQ}IoapМiйцiв (дo 600 чoлoвiк), мaхнoв-
ui виpyшили в нaпpяМку Мoнveкyp-Koмap.

Фpyнзе знoвy poзiслaв.ц,o ценTpzUIЬних Bладt{I4x yстa}Ioв Te-
леЦpaми, ЗaПеBIIяIoчи, щo бiля Фeлopiвкй мaхнoвцi oстaтoчнo

I Hесrnеpoвuu Boлodutltup Cmenанoвuч (1895_1925) _ кoлиЦнiй rцтaбс--кa-
пiтaн, з l9l8 poкy у Чеpвoнiй apмii. У vepвнi 1919 _ лютoмy 1920 - кoмбpиг
42.i ilавiзii; y,юioмy-6еpезнi тЬ липнi_ёеpпнi 1920 poкy _ Kомaндиp 42.i ди-
вiзii. Boсени 1920 poкy - KoмarrJlиp 9-i дивiзii Чеpвoнoi apмii.
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poзбитi. Пiзнiцrе чepвoнr КoМa}rДyвarrня oцiнилo цю oпepaцiю
яK Heвдurлу. Чepвoнa кiннoтa I{e BиТpJ4мaЛa лoбoвoi u'u*й 

'u,-нoвцiв i вцстyпшla. HaДoдaчy, виpвaвшrись З oтoчeння' мaхнoвцi
вуЙуи в paйoн зoсеpelпKeння обoзiв II poзpядy чerj"o"Ьi ap-
мii (oбoзiв 42,5,7-i дивiзiй). ЗaxoпЛeнe вlI;сiкoвe 

'iинo 
ou..'-

кoвo булo poз.цaнe селяI{aM' чaсткoвo згoдиЛoся сaМиМ M.lхнoB-
цям. Зaxoпл-енo бyлo Taкoll< тpи чrpвoнl пaнцеpItиIс,I' .UIe чеpе3
вiлсщнiсть бензинy мaхнoвцi ii пiдipвали.
. B тoй жe дeнь,цo Mахнa лpиеднiвcя зaгiн У.цoвичeнKa, щoкiлькa дiб стpимyвa' чepBoltих бiля Hoвoспaсiвки. Biдчйй

сBoю сиЛy (5 тисяv бiйцiв, 12 гapмaт' 70 кyлeметiв), МaхнЬ ви-
pyIIIиB_.нa Гyляй-Пoлe, Знищyючи нa сBorМy rшл"'Ф дpiбнi нaс-
тини.Чepв.oнoi apмii. Бi.пя l{apевoкoстянтйнiвки.пpи нaблlи-
xеннi apмii мaхнoвцiв poзбiгл acя бpигaДa 2-гo кiннoгЬ *opnф,
заJIиIIIиBIIIи МaхнoBцЯМ знaчнi тpoфеi. Пpи тoмy близькo сoтнi
vе!вoнoapмiйцiв oгoлo cили ce6ё мЬхнoвЬ'и.

_KopистylоvисЬ сиJIЬI{oю хypдrЛицеЮ' KoЛи зa.цвa кpoKи в>l(e
нe булo BиДнo веpltlникa, мaхнЬвцi нaлeт.ulинaштaб ПЁфoгpaд-
ськоi бpигaди чepвo*tих кypiaнтiв, яruЙ був геть п'яниЙ.^Мaхнo
lЩ"' oсoбистo пo.pyбали кoмбpигa, кoйiсapa 

'' 
й;i" ;;;бy

opигaди. 19 .pyд* 1920 poкy, шoб вiлipвaтuciвщпepеслiдрдg-
FI,I' MzlхtloBцi вiдiйшли в paйoн poзTaЦyвaнrrя l-i Kiннoi ipмii,
чoгo зoвсi,v нe пepeдбaнaв сyпpoТиBник. Bтiм, Мaхнo любив тaкi
xoди' хoBaЮчисЬ Пpямo B сaМoмy <<BoBчoMy лiгвi>. Apмiя Мaхнa
]e9ЙI]Jл1 пoB3 сTopoxy бyдьoнiвцЬ непoмiтнoю' I2-тi дивiзtя бi -
дЬoнlвц1B зaзнuшa нaпaдy мaхнсiвцiв, пiд чaс яКoгo чaстинa чеp-
вoнoapмiйцiв <.зцц.д2""> дo Maхнa.

Aле спpoбa Maxнa 2|rpУдня 1920poкy зHoвy зaвoлoДiти
Гyля Й-Пoлeм зaкiнчилaся Ilев.цaJIo.

T-им чaсoм y ПaвлoгpaлсЬKoМy тa Hoвoспaсiвськoмy пoвi-
тaх KaтеpинoслaBщини ToчwlacЯ зaпrlс'Ia бopoтьбa *й .'.p"o-
ними тa Пiвнiчнoю гpyпoЮ мaxнoвцiв, якa нapaхoвувana з ти-
сячi пoвстaнцiв. Зaгoни ПoBстaнсЬKих oтaмaнiв Ёpou,, лi,""й,
Чалoгo, Maтвiснкa бaзувanиcя в Гoлyбoйy лiсi,Ъвiдй ;й.,*
ли нищiвниxyдapiв пo чaсTинaх l-i KiннЬi apмii. B uiлoмy бo-poтьбa йrплa iз змiнним yспiхoм, ытe 20 ЩУдня 1920 poкy Ьагiн
Чалoгo (800 бiйцiв) бyв poзгpoмлeний бyдьoнiвцями.
. Hupuдu rптaбy i paли lloвЪтaнськoi apмii зiopйaся, щoб ви-pitllити, щo poбити далi..Bсе ЗaпopЬоr<я киrпiлo^vеpвo",i" 

"iй-сЬкaми й кapaтелями. Kули нe ПoTик:шися мaxioвцi, скpiзь
вoни нaIIIToBxУBuIЦcЯ нa пrpeвaxaючi cvlли vеpвoних, кoтpi
пpaгнyли iх oтoчити' KopистyюvkIcЬ ДaLIvINIvI овoеi poзвiлкй,
MaxнoBцl ЗIIaлуI' щo нa сxiднoмy тa пiвнiчнoМy нaПpямax iх чe-
кaс сyцiльнa зaгopoxa Bopo)<иx вiйськ тa пaнцepниx пoтягiв.

K'oмaндиpи, дoвipяюvи iнтyiцii Maхнa, пoкJIЕlJIи нa ньoгo вибip
МapшIpyry HaсTyпtloгo peйДУ.- 

Чaстинa IIoBстaнських Кoмaндиpiв вимaгалa вi.ц Maxнa зa-
кpiпl,tтися в ryляйпiльсЬKoмy paЙoнi й opгaнiзyвaти тaм Кpyгo-
вий фpoнт ПpoTи чepBollих. Boни poзpaхoByBzlли' lцo зaкJlиKи
MaхнЪ дo uepвoнoapмiйuiв ,ПpизBе.цyгь дo МaсoBoгo пepеxoдy lx
.цo ПoBстaнцiв i дo пoсTyIIoBoгo poзBilЛy Чеpвoнoi apмii.

Aгeнти кoмбpигa l-i Kiннoi apмii MaслaKoBa ДoПoвiда.ltи,
Цo бpигaдa шньoгo Кoмaн.циpa пoвнiстю гoToвa.цo пoBстaн}tя,
але вЪнa ще спo.цiвaеTЬся нa BисTyIl iнrшиx чaсTиtI l-i Kiннoi
apмii, i.цля цЬoгo Maслaкoв зaймaеться веpбрaнняМ КoМaн.ци-
piв uaстин Чepвoнoi apмii. Пpoте чrpез poзцopolllеt{iсть бpигaд
Kiннoi apмii uей IIпaн BиМaгaB бaгaтo vaсy. Фaктиvнo бyДьoнiв-
цi ще нe бyли гoтoвi пiдщимaти мaxнoвцlв.

Cпo.цiвaння мaхнoвцiв нa BисTyп 30.i paляноькoi дивiзii тa-

як тiльки рiйищь у зiткнeння з МaхнoвцЯMи.
Biд кoмarцapмa МиpoнoBa' щo oбiцяв Maxнoвi пiдтpимкy,

бyв зaapештoвaний чекiстaми нa.Цoнy й .цoстaвлений y Бщиp-
сьКy TюpМy Мoскви. Taм2 юiтня 1920 poкy пiд чaс пporyлянKи
кoлипtйй I(oМarЦapМ 6р убитиЙ вapтoBиM. Бiльtшoвицькi лцe-
pи не вибaнили йoмy зв,язкiв з [,taxнoBцяMи тa aнтиКoмyнiстиu-
HI,D( пpoMoB У pщнiй стaницi.

Мaхнo виpirшив пoпpяМyBaти нa Пpaвoбepeжнy Укpaiну зa
Мapшpyгoм свoгo pейдy лiтa 1919 poкy, спo.цiвaючись' щo. MeПI-
кaнui Пpавoбepe>п<я пalи'ятaЮтЬ мaxнoвцiв i з ixнiм пpиxoдoМ
пoBстaнyгЬ пpoти <.кoмytIii>. Пoxц нa Пpaвoбepe)оG був lля
Maхнa мoxливiстю з,€Днaтися з yкpaiнським сaмoстiйницЬКиМ
pyxoм. Aлде Пpaвoбеpе>lокя бyлo paйoнoм,.це бiльшriсть yкpaiн-
сЬKиx пoBсTaнсЬKих зaгoнiв BoюB€lJIи пpoти бiльtшoвикiB пpoTя-
гoм кiлькoх poкiв i сBoгo чaсy aктиBнo BуlcTwu|И нa бoцi гoЛoB-
Hoгo oтaМaнa Cимoнa Пeтлюpи.

Пpoте тут були й oкpемi зaгo}Iи' шo бopotilulи пpинципи
<.вiльних pa.ц)>' зaгoни, ствopенi.цезеpTиpaMи чи пoвстzulиМи чеp-
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чeниMи'

.цo xlнoK>.

шrrll пpoвини' зa <<нaйМrнПIy lIIKoДy, зaпoДiяI{y пpeДстaвниКaМ
кoмнезaмiв' щo спpи'Iють PаДянськiй влaдЬ (iдйi Цlлиil cпll-

| <Iванoв,> _ <Чopнa Бopoдa> (Тиruaнин Iвaн?) (? '_ 1922) 
- 

пoвстaнець 3
весни 19l9.poкy, кoлиurнiй гpигopiевeць, з лiтa 19i9 Po5y _ кoМarЦиp зaгoнy-
пoлкy apмii Мaxнa (KpимсЬкoгo кopпyсy). B |920_i92jpo** oooлювaв .,o"-
стaнсЬKий зaгiн y 100_500 бiйцiв, Щo ollеpyвав y paйoнi I(pивoгo Pory i pейшy-
вa в пo Микoлa]вшинi, €лисaветгpадrrд,Iнi тi Kaiеpинoслaвщинi.

сoK <(нeдoтopKaнних oсiб> ). Poзстpiли зapyr{ HиKiB' спilлеFIн,I хaт,

зHищеннJl сiл apTиЛepiйсъким вoгнeм' apeшIти сiмeй пoвстaн-

цiв тa,<<пеpeсeлeнH,I> iх дo кoнцтaбopiв ни Cибipy _ 
9сь дaпеКo

не Пoвний пеprлiК пepцIoчepгoвиx зaхoдiв BJIaди B Укpaiнi.
oлексaн.цpiBсьKий pевкoМ виМaгaB <<нe зyпиFtятися пrpe'ц

пoвниМ сп.rлrнI{ям пoсeлeнЬ>. Чеpвoнi KapaTeлi iз зaгoнy якo-

гoсЬ KiBимиpчyKa' ПIoб зMyситИ ceЛЯ].il BИДaTИ aгенTiв Maxнa,

Bиxoпили iз нaтoвгry п'ятЬoх пiдoзpiлих i пopyбaли ш шaблями.
B paйoнi Iзюмa KapaJIЬt{им зaгoнoМ чepвoниx бyлo poзстpi-

ляtlo i l20 чoлoвiк. Haчальник тlалу 4-\ apмii вкaзрaB, Щo бiлЬ-
rцiсть нaселeнH,I cпiвчyвar Мaхнoвi, i тoмy Tpeбa слiдКyвaTl4 Зa
ЧoлoBiKaми Ta юHaKaMи' пpoBo.цити oблaви тa oбцIyKи. зaapeш-
тoBaних' якi бyли зaxoтшенi BI{oчi в степy aбo зi збpoею' пiс-
ля xopстoКих Kaтyвaнь poзстpiлювали. У сeлaх, oгoлoЦIeних
<(КoHтppеBoлюцiйними гнiзДaми>, всiх, xтo яKиМ-I{ебyдь чинoм
бyв звrязaний з мaxнoвцяMИ, - poзстpiлюBilJlи. Пiдoзpiлих се-
IIЯЧI B|4cИ]вJrи з УКpaiни, КoнфiсКyвaBцIи Bсe lхне мaйнo.

Глава 30
3иMoBиЁI PЕI,IД

(25 epуdttя 1920 - 12 люmoеo 1921)

BийшoвtпЙ y стеIIи Пpaвoбеpexнoi Укpaiни, Maxнo poзpa-
xoвyBaB пеpеTягги пiд свoi тipaпopи численнi пoBсTa}IсЬKi зaгo-
tIи' щo BХe ПpoтягoM poКy BoюBaJIи пpoти.циKтaтypи пpoлeTa-
piary. I]e бyли пepeвaхнo зaгol{и' кoщi, кpiм екoнoмiчниx тa

деМoKpaтичних гaсел' пiднiмшIи гaслa нaцioнaлЬнi, Bистyпaю-
чи зa нrзаJlеxнiсть Укpaiни. Cк;la.цалися вoни iз мiсцeвиx се-
лян i oчoлюBaлvIcЯ, яK пpaBилo, кoлишrнiми стapшIинaми apмii
УHP. Cтaшrення цLD( пoBстaFIсЬкиx зaгoнiв.цo aнapхiстськиx iдeй
бyлo .цoсить Пpoxoлo,цним. Iснрали тyг TaКox зaгoни пoдiбнi
дo МiжнoBсЬKих' яKi вiдстoювали пpиttциП <(BiлЬHих P3Д>, a тa-
Кo)к зaгo}lи, ulo сЮraдaлися iз пoBстirлих пцpoздiлiв неpвoнoi
paДуI Ta дезеpтиpiв.

Taк, нa Хеpcoншинi дlяли oтaмaни сaмoстiйницькoi opieн-
тaцii Kyш тa Baсилeнкo (близькo 300 чoлoвiк), бiля Boзне-
оeнсЬкa _ Зaгoни кoлипrнiх чеpвoнoapМiйцiв пiд кepiвницт-
BoМ oтaмaнiв Пaвлloвa i Coкoлa (500 voлoвiк), пoблизy Kpивoгo
Pory дiяв зaгiн oтaмaнa мaх}IoBськoi opiснтaцii lвaнoвa. Бiля
Умaнi тa Хмеpинкут Дtяли зaгoни IIIепeля тa кoлишrнiх стap-
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lIIин yкpaiнсЬкoi apМii Гoлyбa, Бaбaua, Пoдoлякa (yсьoгo дo
2-х-тиcяч voлoвiк). Haйбiльпi мiцним, бyв пoвстa"ёький pyx
нa Kиiвщинi, кoщим кepyвaJlи oTaМaни Мopдaлreвич тa Cтp^yr<,
'цoвKoлa яКoгo гpyПyBaJIися oTaМaни нaцioнaльнoi opiснтaцii
Kiнський, Бoгaтиpенкo, Koлeнський, Пещeнкo. I{i Ътaмaни
збиpulи Дo 3 тисяч пoвстaнцiв i нaпaдaлй нa Фaстiв, Pa.цo-
Миlllпь, Baсlтlькiв, Cквиpy, Бiлy IJepкву' filяли на Kйiвщинi
тaКox oTaМaни opлик, Cipкo, Левнeнкo, Чexoвич (yсьoгo близь-
кo 2тисяч бiйцiв).

Ha пiвднi Kиiвщини мix Чеpкaсaми i Чигиpинoм.цiяли зa-
гoни iз дезepтиpiв i пoв-ста.llих бiйцiв Чеpвoнoi apмii пiд кеpiв-
}lицTBoМ Зелeнvyкa тa Мaтвieнкa. Лiси Хoлоднo}o Яpy нa Ъoй

Baв' щo чaсTинy цих .цBox чepBoних кiнниx дивiзiй сКЛalluПt
IIepеKинчики абo пoлoненi з бiлoгвapлiйськиx чaстиI{. Biдзнa-
чEuIoся' щo пoлфoбoтa тyг нepoЗBинyгa, нaсщiй <<бaнди:гсьIс,tй>,
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кoмaн.цHий скJIa.ц ПI4'Iчить i .ц'oзвoляr ЧИFtИTvl гpaбyнюа мiсцe-
Bих сел,Iн. Зacтyпник нaчпoлiтвiДцiлy paдив нeгaйнo зaмiнити
кoмaндний ск.lIa'ц .цивiзiй.i нaсaмпepeд Пapxoменкa, кaнoнiзo-
Baнoгo пiзнitше ста.ltiнськoю пpoПaгaн.lloю.

oтoченi пepeBirl<aloчу|Муl, c|ЦIaМvI, мaхнoвцi вислaли в бiк
кiнapмiйuiв свoix poзвiдникiв, KoTpi зaв'язaЛи з eсKa.цpoнoM
чеpBoHих Пеpeгoвopи й poзмoви з пpoпoзицiями бpaтaнrrя, пpи
uьЪмy бyлo знaйдeнo бaгaтo знaйoмиx з oбox бoкiв. У цeй чaс
пo бшtкaх мaxнoвцi oToчиJIи l-шу кaвбpигaДy чеpвoних, стpiм-
кoю aтakoю i вoгнeм кyлемeтiв збили fi poзтягнщi фланги, пiс-
ЛJI чoгo бpигaдa, не всTигIIIи poзгopHyгися, Пaнiчнo втеклa. Ha
плeчaх втiкaчiв мaxнoвцi poзГpoMиJIи чaсTини' щo ш oтovили, i
виЙlllлlцЗ <,МiшKa'>. B pезyльтaтi бoiв бyлo poзгpoп{леHo Двi кaв-
бpигaли l l-i тa 14-i кaвдивiзiй.

Koли мaхнoвцi yвiйrцли пi.ц вигляДoM чеpвoних вiлпiлiв y
с. Hoвo-Укpaiнкy, Мaхнo нaKaзaв чepвoнoМy Bo€IIКoМy зaбез-
пeчити ж фypaми, a пoтiм oToчиB тa oбeззбpoiв 90-й paДян-
ський Пoлк; Iцo сToяB яK зilлoгa бiля Hoво-Укpaiнки.

B oстaннi ДHi I92a poКy м:rxнoвцi вийшли в paйoн, y якoмy
пiвтopa poKy тoМy вeли бopoтьбy пpoти чеpBollиx тa бiлих, тщ
ще заJIиПIurлися невеликi зaгoни MztхнoBсЬкoгo нaпpяМкy i Мaхнo
бyв .цoсить пoпyляpний. Алe зaкpiпИTv|сЯ в paйoнi Пoмolпнa-
Гorпa_Пiщaний Бpiл ]иzlхtloBЦяМ нe Bд.lJIoся, чaсTини l-i Kiн-
нoi apмii, дивiзii Чepвoнoгo KoзaцTBa, кaвбpигaдa Koтoвськoгo
знoBy oToчили Пoвстaнськy apмiю.

B тi днi дo apмii Maxнa тиMЧaсoвo пpи€.цFt}.IоTЬся зaгoни Чop.
нoгo Bopoнa тa зaгollи' щo дiяли в paйoнi Caвpaнь-ГoЛTa, Kеpo-
вaнi oтaмaнaми Пyгavoвим, 3алiзrrякoм, Tepпoщoвим. У Мaxнa
зiбpaлoся 8 пoлкiв кiннoти, кiлькa KyлемeTних пoлKiв, мaхнoвцi
.цiють pKr тpЬoмa oкpeМиMи гpyПaМи: Maхнa, У.цoвиченкa тa
Чopнoгo Bopoнa.

3aгoни <.бaTъKаr> з хoДy взшlи BoзнесeнсьKTa Caвpaнь. 31 фyд-
ня l920poкy, дiйшoBIIIи дo Умaнi, мaхнoвцi пpoBeЛи PяД бoiв
бvтя clл Taльнe тa MaнькiвKa ПpoTи 8-i дивiзii Чеpвoних кoзa-
кiв Пpимaкoвa, |7 -\ кiннoi дивiзii Koтoвськoгo, 14-i кiннoi дивiзii
Пapxoмeнкa, ll-i кiннoi дивiзii Kopoбкoвa; 6-i кiннoi.циBiзii
ГpoДoвикoвa. IПлях мaхнoвtlям нa зaхiд - нa Пoдi.lшlя пеpe-
кpивaJla 12-тa Чеpвoнa apмiя.

Hoвий 192l piк мaхнoвцi зyсщiнали нa хщopi Tа,'lьянкa'
Сильнa xypделиця зaB.DKaпa чepBoн иМ пepеслiлyвaти ПoBстaн -
цiв, диpeкгиBи тa нaKztзи з Хapкoвa знaч}Io зaпiзнювaлися' Haд
кoMarЦиpalvtи ьиciв.цaмoкгIiв меч сyДy peвтpибyналy зa звoлi-
кaння y бopoтьбi Пpoти Мaxнa. .(iЙшroвruи,цo Умaнi, МzlхнoB-
цi нeспo.цiвaнo пoBepTaютЬ нa пiвнiчний схц. 1 сivня 1921 poкy
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Дивiзи Чepвoниx кoзaкiв вiдбилa y мaхнoвцiв 15 тaчaнoк i нa.
цеpедo.цнi пoлoнений МaxнoвцяМи бaтальйoн BHУCy (Biй-
ськa внщpitшньoi слpкби peспyбЛiки;] пpизнaчeнi для oхopo-
11И TWIУ)'

2сiчня l92l ркy мaхнoвцi oПИH:и.лlvlcЯ B Пoвtloмy oтoченнi в
paйoнi сiл Пщaяoвкa-Бyзiвкa-Бщюr-Зeлений Piг. Cпouaткy
мtlxl{овttяМ вдiUIoся пoсiяги пaнiкy сеpе.ц чеpBo}Iих чaсTин' poзби-
ти пiхoтний пoлк i виЙти З oтoченFUI. fule незaбapoМ Boни З}IoBy
пoтpaП}f,тIи в гIoBe кiльцe. Бiй махнoвцЬ з vepвoними кiннoтникa-
Mи тpиBaB цiлий дeнь. Пoвстaнцi poзбили бpигадy Чepвонlоl кo-
зaкiв. А.пе пpи мaневpi пiД чaс бoю пiд МzlхI{oBсЬКиМи TaчaнKaМи
пpoBаJIиBся мiст, i uе зpyйнралo МzlхнoвсЬ}О{Й тшaн бoю. Увесь
oбoз Пoвстaнськoi apмii, 40 кyлеметiв, 6 гapмaт oпинLUIися B py-
кax чepBoI{r,D(. У пoлoн ПoтpaпиJlи кiлькaсoт махнoвцЬ, y ToMy
числi 50 aнapxiстiв-пpoпaгatЦисTЬ з кyльтпpoсвiтвiдцiлy, близькo
500 мaхнoвцiв зaгиIlyлo пiд чaс цЬoгo КpиBaвoгo бoю.

Bцipвaтися вiд пepеслiдyBa}IHJI МaxнoвцяМ вдrUIoся лиШIr
зaB.цяКи cильнiЙ xрделиui тa KyЛеМет}IoМу Boгню з 50 тaчa-
нoк, кoтpi виIIIиKyвzUIись в лiнiю i вiдкpили BoгoнЬ пo пеpе-
слiдyюvих.

Haстyпнoгo.ц}UI в с. Бyчки МaхнoBcьKий пoлк Mapveнкa ви-
пaДкoBo нa[IToBх}IyBся нa шrтaб тa цrтaбнi пiдpoздiли дивiзii Пa-
pхoМeнKa. Cпoчaткy Mapнeнкoвi вдалoся вI,IДaвaти свiй пoлк зa
чepBoниx' нaблlцзptтиcялo шrтaбy Пapxoмeнкa i нaвiть пopoзМoB-
II'ITиI З oстaннiм. Toмy poззбpoeнн'I МaxнoBцяМи vеpвoних вiд-
бyлoся llIBидKo i безкpoвнo. Чёpвoнi KoМaндиpи вiд нeспo.цiвaн-
ки tIе ЧиIHуIЛ|4 )кoднoгo oпopy. oпинивlпись у MaxнoBсЬKoMy
пoлoнi, уcлaвлeниiт vеpвoний кoМaнДиp Пapxoмeнкo блaгaв зa-
лиILIIИTИ йoгo xивим i пpиilняти B MaхнoBськi чaстини нaвiть
pя,цoвиM' aби бopoтися з кoмyнiстaми. Biн laЯBIiB, щo poзчapy-
Baвся в кoмyнiзмi i.цaвнo ЛисTy€тЬся зi свoiм бpaтoм, МztxнoB-
сЬKиМ тa aнToнoBськиN{ КoМa}lДиpoм.'

Пapxoменкo .цaв BDкJIивi вiДoмостi Пpo чaсTини Чеpвoнoi
apмii, ствepдкyвaB, Щo змoxe НaЛa|oД|4T14 зв,язКи з oTaмaнoМ
Aнтoнoвим i щo сaм дaвнo Bвaxae себе aнapхiстoм. fuie неpeз
пoспiх мaxнoвцi poзсщiля-llи кoМдивa Пapхoмeнкa paзoM з yсiм
шrтaбoм 14-i дивiзii Ta КoМa}ЦyючиМ lpyПoЮ вiйськ Бoгенгap-
дoм. ПapxoМe}IKy FIe ДoПoмoглИ КaЯT.|Я' бo згадшtaся йoгo oсo-
бистa yvaсть y вбивствi пoПyJulpнoгo aнapхiстa <.дiдyся> Mдк-
сюти y 1919 poцi.

l Мaхнoвський oтaмaн Пapхoменкo бр <(нaбaтiвцем>. Залицrивцrи Мaхнa в
.liистoпaдi 1920 poкy нa Знaк пpoTесry пpoти сoюзy з чеpвollиМи' вrн подaBся дo
Пoвстaнськoi apмii oтaмaнa Aнтoнoвa.

Зaгiн IIJyся Teж нaПxтoBxltyвся нa rштaб чrpBoнoгo п9лкy Й
з}tиЩиB зaxoпЛе}IиХ y п@лoн кoмaндиpiв тa кoмiсapiв. Tогo ж
.цн'l Мaхнoвцi знoвy бyли oтovенi в Бyvкaх, aJIe BиpBaJIися з
бoем iз oтoЧенIlя' BтpaTиBllIи бдизькo 100 чoлoвiк убитими тa
2 гapмaти.

Пoвеpнрrши Пoвстaнськy apмiю в бiк Киeвa, Maхнo ви*
piшlуе зirлуIити .цo свoеi apмiТ oтaмaнa opликal (700.roлoвiк)'
ioтpий .цiяв.пoблизy Фaстoвa. Biл opликa .цo Maхнa пpибy-
ли yПoBгIoвaxенi пoвстaнцi для yклa.П'ен}ш' вiйськoвoгo сoЮЗy.
o.цнaк чеpeз постiйнe пepеслiдyвaння зyстpiтися з opликoм
Maxнoвi не B.цалoся. Ha шrляxy мaxнoвцiв .цo Фaстoвa стo-
яли мiцнi зaгopoxi iз нepвониx ЧaсTин тa бpoнепoтягiв. Taкi
x зaгopохi не .цoпустиJIи Maхнa в лiси ХoлoДнoгo Яpy, де вiн
хoтiв кiлькa днiв вiдпoчити i.цoмoвvITИсЯ з мiсцевими ПoBсTaн.
II,IMи.

5 сiчrrя 1921' дo Maxнa .пpибули oTaмarlи-сaМoстiйниrоr, яюах
Maxнo дaBFIo poзlllyКуBaв: Cтpyк, Пoнoмapенкo, Pa,ЦЧrнKo,
Мapтинoвський, Paдvинський з 300 пoвстal{цяМи. Цi oтaмa-
ни нe BиIЯгlI4Il-lI4 oсoбливoгo бaжaння yвiйти .цo склa'цy Пoв.

зpoзyмiв, щo мiсцевi пoвстaнцi не мoбiльнi i нiкyди з piдниx
мiоць iти нe збиpaються'

Чepез oжeЛe.цицю, cильниЙ Мopoз' pyх Пo гopбистiй мiсце-
вoстi мaxнoBцям.цoBeЛoся Kинyги ЧaсTинy свoж тaчaнoК Ta ap.
тилepii. Maнeвp apмii для <.бaTЬкa'> yгpyДнюBaBся Hезнaнн'IМ
мiсцевocтi, тa й мiсцевi селяни не були лyxе пpивiTниМи .цo
мaxнoвЦiв. ,Цo тoгo х кoнi пoвстaнцiв позбивали КoпиTa, нr

мaxнoвцi бyли вишrтoвхнщi з Пpaвoбеpeхокя Укpaiни пeprBa-
жaючиМи rИJ|aМуI Bopoгa. Знaчнo Bисн€DKиBIIIись пpoTягoМ дBo-
тихнeвoгo pейлУ, вoни мpiяли Пpo вi'цпoчинoк Ta <(спoKiй}Iий

I opлuк (Apтеменкo Федip) (1896_|922) _ пopyr{ик цapсЬкoi apчLi' Iloлкoв-
ник apмii yнP.3 l920poкy oчoЛив пoвстaнськi зaгoни пiв.цeннoi Kиibщини.
3 лiтa l92l-гo _ кoмaндyBaч 2-i Пiвнiчнoi пoBстанськoi гpщи.
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paйoн>. Пiд чaс peйлУ <.бaTьKo,> бyв двivi пopaнений (2.| rpуд-
ня l920-гo тa2ciчня 1921 poкy) i пoтpебyвaв нeгaйнoгo лiкy-
BaнHЯ.

7 ciчня 192l poкy мaхнoвцi Пo ЛЬoдy пеpейtпли.(нiпpo бiля
Kaневa, вийшoвши в Зoлoтoнiський пoвiт. Пiд чaс пеpЪпpaви
Bo}Iи зaзнiши нaПaдy бyдьoнiвцiв i кинyли 3 гapмaти тa 50 тaчa-
}toK З КyлeМеTaМи. A;tе, незвaжaюЧи нa цi втpaти; мaхнoвцi мшtи
ще знaчнi сшrи. Apмiя Мaxнa нa l0 сiчня l921-гo сKrIaДaЛacЯ 3
кiннoi гpyпи Tapaнoвськoгo (2 ПoЛКи - 1200 rцaбeль), кiннoi
грyпи Удoвичeнкa (2 пoлки _ 1500 uraбeль), oсoбливoi <.,rop-
нoi> кiннoi сoтнi oхopoни Maхнa (160 шraбeль), 2 кyлeмeтнйx
пoлкiв (120 rсyлrмeтiв, 500 бaгнетiв), сщiлецькoгo пoлKy (800 бaг-
нетiв), apтдивiзioнy (8 гapмaт:_ l00 бaгнетiв), rптaбy, poзвiдки,

poЛ' Мaхнoвцi пoщaпили B oтoченll,l з чaстиrl l.гo кopпyсy

чеFlI{,l poзотpiлянoгo кoМaнДиpa пoЛКy l4-i кaвдивiзii. З цим
.цoKyМеrrтoМ пЦ BигляДoМ чepBoнoгo кoмa}rдиpa oДИi1, З Maх-
нoвцiв З,ЯBИBcЯ.цo кoМaНдиpa пoTягa i зaпeвнив oстaнFlЬoгo'
щo мix пaнцеpними ПoTягaМи МyсиTь пpoйти пoлк бyдьoнiв-
цiв. Мaxнoвui пiд чеpBoним пpaпopoМ зi спiвoм <.Iнтеpнaцio-
нaлy>> виЙtпЛи з oToчeННЯ, a ПpoсTaKyBaтий кoмaн.циp пaн-
цepнoгo пoTягa oбсщiляв кoлoнy Bхе спpaB)Кнiх бyдьoнiвцiв,
спpийнявrши iх зa мaxнoвцiв. I{iкaвo, щo 17-тa кaвДивiзiя
Koтoвськoгo ПpoTягoм 20 днiв пеpeслiдyвaння Maxнa всiлякo
ухуIЛЯЛacЯ вц бoiв з ПoBсTaнцями i пaсивнo пеpeслiДyвaлa
Maхнa нa вiдстaнi, нaсTyПaючи iм нa п,яти, викoнyюvи фyнк-
ц1ю зaслoнy.
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Baжкo нинi гoвopити Пpo пoзицiю Лrгендapнoгo Koтoв-
сЬKoгo, який в мoлoдoсTi бр близьким дo aнapxiстiв, мoже, вiн
тaсМHo спiвvyвaв МaxнoвсЬКoмy pщoвi, a Mo)Ke. бoявся кoли-
небyль ПoтpaпиTи y cTaнoBищe Пapхoмeнкa.

Koмaндapм БyДьoнний ЗгaД}'BaB: <Ужe близькo мiсяця гa-
IlЯЛИcЯ Ми зa Maxнoм, 

'rilе 
сyггrBих pезулЬтaTiв не дoсягли.

Cтaн кoнче poзДpaToBaний oxoпив мeнe. Упpoдoвx 10днiв вiй-
ськa фpoнry poзгpoМиJlи бaгaтoтисячrry peryляptly apмiю Bpaн-
гeЛя з МoгyгFlьoЮ збpoeю, a зapaз тi x сaмi вiддiли фpoнry не
в змoзi yПopaтися з яКoюсЬ бaндитськoю rшaйкoю. Haм бyло
сopoMнo ДуIв.|4TИgЯ oдин нa oДHoгo' з Tpy.цoI\,I Пlдxo.циB я .цo
aпapaTa' Koли BиKJIиKaB KoМatЦyючий. З.цaвшoся, oсЬ-oсь Мax-
нa вдaоTЬся спiймaти, алe зaмiсть звитяiл<нoгo paпopтy нa.цxo-
.цили нoвi непpиемнi .цoнeсeнHя)>. Koмбpиг чеpBoHих кoзaкiв
дo.ц'aBaв: <Tpебa сКaзaти ПpaB.цy _ Мi}xнoBцi в бoю He ЯPIЛЯJIуI
сoбoю rypт бapaнiв, це бyв мiцний вopoг' вiдвaxний тa вipo-
лoмний>>'..

Чaстинa вoякiв чеpBoниx КoзaКiв, oсoбливo.Цpyгий пoлк,
BислoB.пIoBzlлa нeзa.цoвoЛeння бopoтьбoю пpoти Maxнa Ta ЛИ-
. сTУBarIacЯ з МaxнoBцяNlи - oДнoсeЛЬчaHaМи. Мaхнoвцi зaпpoПo -
НУBaJIИ чеpBoниIu KoЗaкaМ нe pyбaти o.циH oднoгo y бoю, a лiк-
вiлyвaти свoix кoмaндиpiв тa кoмiсapiв i пpисднaтися .цo
Мaхнa.

BиpвaвruисЬ з oТoчен}Ul бiля Хopoлa, мaхнoвцi oПИHlиш|уIcЯ
в кiлькoх вopстaх вi.ц Пoлтaви' щo нaBеЛo )Kaх нa тaмтешнix
бiльtшoвикiв, кoтpi пoчЕlJIи eвaкyaцiю. Aле vepез BеЛике с.I(yП-
чен}lll чaсTиtI Чepвoнoi apмii в paйoнi Пoлтaви Мaхнo tIе сTaB
llITypмyBaти мiстo i pylIIиB нa пiвнiч в paйoн Гaдячa-3iнЬKoBa.
Taм вiн poзpaxoвyBaB З'r.цнaTися з aнapхiстськиМи зaгo}taМи
Хpистoвoгo тa <<rшyбiвцяМи)>' кoтpих, Зa ДaНИМИ Maхнa, нap4-
хoByBzUIoся .цo тисячi чoлoвiк.

3a дaними Фpyнзe, нa Лiвoбеpехокi Укpaiни нa ПoчaTKy
1921 poкy Дiялo близькo 120 пoBстa}IсЬKих Зaгонiв, y якиx бyлo
.цo 16 Tисяч rпaбель тa бaгнетiв (нe вpaxoвyBaIIacЯ 6-тиcячнa
М€lxнoBсьКa apмiя). Зa Дaними с}Цaсниx iстopикiв, ПoвстaнсЬКиx
зaгoнiв нa Лiвoбepе>Iосi (Чеpнiгiвшинa, CрlЩинa, Пoлтaвщи-
нa, Хapкiвщинa) бyлo близькo l50, в яIс,tx бyлo дo 14 тисяч
пoBсT.lJIиx. Дo 20% цих зaгoнiв МЕUIи <(МaхнoBський>> xapaКгеp.
Ha Пoлтaвщинiу 75 зaгoнaх нapaхoByBаJloся дo 10 тисяч бiйцiв
пpи 200 КyлеМетax тa 19 гapмaтaх. Ha Чepнiгiвшинi тa пiвнoчi

. Cyмшини дiялo дo 40 зaгoнiв пoвстaнцiв iз 7 тисячaми бiйцiв
пpи |20 КyлеМетaх тa 17 гapмaтaх. Ha Хapкiвщинi тa пiвднi Cyшr-
ЩуIъIИ дiялo бiльlш нiх 70 пoBстaнсьКиx зaгoнiв, У ЯKI4х бyлo дo
1l тисяч бiйцiв пpи I70 KyЛrМетax тa 19 гapмaтax.
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Лиrцe нa Пoлтaвщинi нaлi.rрaлoся близькo 10 тисяч пoв-
стaнцiв, }teзBaжaючи нa те' Щo в листoпaдi 1920 poкy бaгaтo
пoBсTaнсьKих зaгoнiв бyлo vеpвoними фoзгpoМлeнo. Зoкpeмa,
poзгpoМЛeнo бyлo зaгoни Хpистoвoгo_Бyгoвeцькoгo.

Aле, нeзвaжaючи нa цe, нa Пoлтaвщинi лo apмii Мaxнa вли-
лoся близькo 3 тисяч мiсцевиx пoвстaнцiв. Мaxнoвськa pa.Цa
виpiшилa пpo.цoв)IqIBaTи pyx rra сxИ - нa ПyтиBль, Дe Дlяли
<.tшyбiвцi'>, a пoтiм пеpедбavалocЯ BуIqУIIIИTи дыti нa сxiД .цo
Пoвстaнськoi apмii Aнтoнoвa, aби oб'е.цнaти свoi дii. Повстaн-
}ш сrЛян Taмбoвщини пiд кepiвництBoм oTaмaнa Aнтoнoвal
poзпoчtlJloся ще в сеpпнi 1920 poкy пiд гaслaми eсepiв.

Пiсля невДaчi бiля Хopoлy Фpyнзе виpirпye змiнити тaк-
тикy. Зaмiсть opгaнiзaцii oточень чисЛeн}Iими вiйськaми вiн
виpiпryе пoкJIaсTися нa швидкiстЬ тa мaнeBpенiсть. .{ля бo-
poтьби Пpoти Мaхнa бyлo ствopеIlo <(леTючий> кiнний кopпyс
Heстеpoвиua. Дo оклrадy цЬoгo кopпyсy yвiйrпли чaстини 9-i
кaвдивiзii тa кaвaлеpiйськi чaстини Зaвoлзькoi бpигaди (дo
4тиcяч шaбель, 66 кyлeмeтiв, l20 гapмaт, 80 тaнaнoк). <Летю-
vий'> кopпус мaB Bзarмo.цiяти з чис'ленними мiсцевиМи чеpBo-
ниМи чaсTинaМи.

15 сiчня l92l poкy <<лeтючий>> Kopпyс i тpи бpигaли ll-i кaв-
дивiзii aTaKУBuIуI мaxнoвцiв 6lля ст. Бopки. oднaк Heстеpoвиv
poзKиДaB свoi чaстини нa BеЛиKoмy фpoнтi, i мaхнoвцi, знaй-
llloBlllи cлaбиЙ вiдтинoк цьoгo фpoнTy' aTaKaМи з флaнгiв тa
сильниМ apтшtеpiйсьKим Boг}tеМ oбеpнyли двi кaвбpигaди чеp-
Boниx.цо пaнiчнoi втeчi i пoтiм пеpеслiдyвшrи ж 25 веpст.

Haсryпнoгo ДI{я l\{aхнoBцi взяли y Пoлo[I двa бaтaльйoни
65-гo пoлкy BнУс. Фpyнзе, збеpiгaюuи цiлкoвиry тaёмнiсть,
не пpoДyь{aв взaемoдiю чaсTин' Дoбpий зв'язoк i poзвiдкy, не
.цaв cвoiм кoмaндиpaм opieнтиpiв тa тoчнoi iнфopмauii пpo
uеpвoнi чaстиHи.

|7 ciчня |92| poку мaхнoвцiв нaмaг:ulися 0тoчити бirш мiс-
тevкa BепpиK' .lлl Boни пpopвu|уIcЯ Дo мiстечкa HeДpигайлoвa
i зaiтllяли йoгo. Ha свiтaнкy 19 сiurш, Кoли IvIaхнoBцi Щr сп!UIи'
vepвoнi чaсTини oToчили пo.цвiйним кiльцeм Hелpигaйлiв i,
виpiзaвrши сTopo)Кy' нeспo.цiвaнo НaПaлуI нa Мaxнoвцiв. oднaк
мaxнoвcькi кoМa}IДиpи' незBut)кaloЧи нa paптoвiстЬ нaпaДy' зy-

| Анmoнoв oлекcaнdp Cпenанoвuч (|889_|922). Hapoд.rвся y Мoсквi, пpaцю-
Baв }rиTeлем у Tамбoвськiй ry6еpнii. 3 1906 poкy пepeбрaв y пapтii eсepiв, бo-
Йoвик, кoлиtпнiй кaтopxaнин (l909_l917)' У |9|7_|9|8 poкax бр кеpiвникoм
Kищaнiвськoi пoвiтoвoi мiлiцii, vленoм Kищaнiвськoi paди. 3 лiтa l9l8 poкy
пoнaв бopoтьбy пpoти бiльlпoвикiв. У верснi l920-гo oчoлиB велиKе сФIянське
пoвстaнHя нa Taмбoвщинi, яке бyлo лiквiдoвaнo y сеpпнi 192 l poкy пiсля кpивa-
вoi бopoтьби. У .tеpвнi |922 poку чекiсти вбили Aнтoнoвa.

мiли лiкцiдyвaти пaнiкy тa opгaнiзрaти KpyгoBy oбopoнy в центpi
мiстечкa.. Byзькi ByЛиI{ки Hr дaBaJIи мo>tоцивoстi мaневpyвaтЙ
мaхнoвськiй кiннoтi. Bсе x вoнa виpваJIaся з oтoчення i пepe-
ПpaBилaся пo ЛЬo.цy чepез p. Cyлy. Пixoтa x Maхнa (дo 400 чo-
лoвiк), зaйrrявшrи KpyгoBy oбоpoнy, пoвнiстю зaги}IyЛa, ПpиTис-
нyгa дo plчки.

Biдipвaвrшись вiд пеpеслiдyвaviв, Мaxнoвськa кiннoтa yвi-
pBaЛaсЯ в с. Hoвi Гapни, дe poзбилa vepвoний Boлинський ry-
сapський ПoЛK тa бpигaдy киiвських кypсaнтiв. 3axoпивши бa-
гaTo пoЛoнениx' МztхнoBцi poзгpoмlши мiсцевий rщ<poвий зaBoД'
poз.цaвЦIи бiльпry Чaстинy цyKpy сrл,IHaМ. ПpoЙtпoвпrи чеpез
сeлa Bиp, Piнки, Kpaснoсiлшя, мaхнoвцi ЗaJIИ|IIvlЛvITepr}tи УCPP
i пiшши y Kypськy ryбеpнiю Poсii.

Cильнi мopoзи i хypдeлицi, oбмopoxeнrrя oоoбoвoгo склa-
дy, вiдсyгнiсть змiни KoI{eй, зaсTpягaння Пaнцepних пoтягiв y
снiгy yскладнюBаJlи пеpеслiдyвa}Iня МaхнoвцiB чaстинaми <<лe-
тючoгo)) Кopпyсy i 2-i Kiннoi apмii. fuя rшвидкoстi пеpеслiлy.
Ba}Iня vеpвoнi KинyЛи сBoIo apTилepiю тa oбoз, шlе тaк i нe
змoгли нaздoгнaTи мaxнoвцiв, кoщi пpoхoдиJlи пoнaд 90 веpст
нa дoбy i пpaкгиvнo нe зJIaЗиJIи з кoнeЙ.

Biдxoдячи .цo Kypськoi ryбepнii, мaxнoвцi спo.цiвaлися знaй-
Tи Taм тимчaсoвий вiдпoчинoк. Maхнoвськa poзвi.цкa .цoпoвi-
лa' щo в пiв,ценних пoвiтax ryбepнii Bлa.цa нe вiдчyвaе себе
Bпeвненo' a BeлиKиx vepв<iних вiддiлiв TaМ неМar. Pадянськi
.цxepeлa пoвiдoмлялИ, Щo в циx пoвiтax <..нaстpiй нaсeлеHня
aнapхiнний i e нeбaxaння пiдкopятися мiсцевiй влaдi>. Maх-
нoвцi poзpaхoByвaЛи пi.цняти у Kypоькiй ryбepнii сeЛянсьКr
пoBстaнн,I.

20 сiчrrя 1921 poкy мaxнoвцi зaЙняли Cyдxaнсьlс,lй пoвiт,
дe .Цo ниx Пpиr.ц}IilJIися мiсцевi сeЛЯъI|4..Цo Дeякиx сЙ мaxнoв-
цi вxo.цили пiд .rеpвoними пpaПopaМи' Bидaючи сeбе зa бу-
дьoнiвцЬ. Bиявляtoчи TaKиМ ЧинoМ мiсцeвих aкгивiстiв-кoмy-
нiстiв тa адмiнiстpaтopiв, мaхнoвцi ix знищршlи. B цeй чaс
Aptшинoв зaлиЦIar Пoвстaнськy apмiю i вцбyвae дo Хapкoвa
для пiдпiльнoi poбoти тa opгaнiзaцii пoвстaння. Biн yзяв зi
штaбy pяд кoпiй МaхнoBсьKиx лoкщиентiг ДЛЯ ьпmi,caнн,l KtIиги
пpo мaxнoвськy apмiю. Heзaбapoм цi дoкyменти були зaxoп-
ленi ЧK.

28 сiчня 192l poкy мaxнoвцi BзЯJIуI мiстечкo Kopvy Kyp-
ськoi гyбеpнii. Taм BуIЯBиIЛуIIЯ знaчнi cKJIaДИ пpo.цoвoЛЬстBa'
кoщi мaxнoвцi експpoпpiювали, poздaвIxи бiльп.ty чaсTи}ry пpo-
-ДУlсгiв мiсцeвим меПIKaнцяМ. У Kop.ri Maxнo пpoвiв кйькa мi-
тинfiв, ITpoпoнyючи iдeю <.Biльних paд)>, Bи,цaв тисячy лиcтi-
BoK пpo opгaнiзaцiю <.BiлЬних Paд> i poзпoBсюдиB листiвки сepeД
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Мiсцeвиx сeЛян. З лiсiв .цo Мaхнa лpиilIllли пoвстaнцi-дoбpo-
вoльцi.

<.БaTЬKo'> вiднoвив свoi сили, зa piзними ДaНИМуl, B сеpr-
.цинi сiчня |921-ro B ньoгo вxе бyлo вiд 4 дo 8 тисяч ПoBстaн-
uiв. flo Мaхнa пpи€дFIaBся зaгiн oтaмaнa Boлoxa. B тoй xе чaс
сaмa ПoвстaнсЬKa apмiя скopoчyсTЬсЯ Зa paхyнoК пepexoдy
oтaмaнiв Caвoнoвa тa CиpoвaтсЬKoгo Дo Tепленськoгo лiсy нa
Iзюмщинi. Caвoнoв ЗЛяKaвся poзПpaBи Maxнa зa гpaбyнки
цrpKoв нa KypЩинi. Paдянськi.цoслiдниtоt П. Бiлий тa П. .Циrп.
лoвий BBaxаЛи' щo Пoвстaнськa apмiя тa мiсцевi мaxнoвськi
зaгoни y сivнi 192l poкy чисеЛЬнo ншlivyвали близькo 20ти-
сяЧ чoЛoB1к.

B сiчнi 1921 poкy мaхнoвцi нaмaгaлиcя зaхoпиTи Белгopoд,
iUIe нaшToBхHуЛися нa знaчнi сили чrpвoнoТ кiннoти i втpaтили
в бoю нa БслгopoдськoМy нaПpяМкy близькo 400 чoлoвiк.27 ciч-
ня бtля с. Бipюv-Hoве Мaхнo N,{aB нoBе зiткнення 3 ЧеpвoниМи
чaсTинaми' ПoсиЛениMи пaгIцеpникaми. Пoвстaнцi вщaтllли свiй
oбoз i 50 кyлемeтiв.

СильниЙ Мopoз нa KypЩинi гнaв мaхнoвцiв нa пiвдeнь. Aле
ЗнaЧнo сильнiпrе вiД xoлoДy пoTеpПaли пеpеслiДyвaчi Maxнa.
24 ciчня 1921-гo Heстеpoвин зBepнyвся дo Фpyнзе з ПpoхaнrrlМ
дoзвoЛ иТи вiдп oч и нoк i тимчaсoвo тlpIАПИtIИT I4 п еpеслiлyвa ння
apмii Maхнa. Hестеpoвич ПoсиЛaвся нa Мopoз тa хypдeлицi, a
TaКoх I{a Tе' щo 250 vepвoниx бiйцiв oбмopoзилиcя i 40 чoлoвiк
вi.ц цьoгo BХe зaгинyЛo. Пpи.rицoю тaкoТ ситyaцii y чepBoних
бyлa вiдсщнiсть теплoгo BзyгTя' Фpyнзе зaбopoнив Hестepoви-
чy зуТIиняTи пеpеслiдрaння' нaKaзaB[Iи <<нaпpy)кити всi сили'>.
Лишe vepез 11Днiв сiчня 1921-гo, кoли oбмopoxенo булo 707o
кoней тa 50% чepBoнoapмiйцiв, a.цiездатних y кopпyсi Hесте-
poBичa заJIиЦIzUIoся 1200 чoлoвiк, Фpyнзe зaмiнив кopпyс He-
стepoвиЧa i лaв йoмy вiдпoчити.. Bapтo вiдзнavити, щo дii цЬoгo кopпyсy бyли нeефeкгивни-
мЙ, пoзaяк йoгo yдapи зaв.цaBaJIися Пo МaxнoвсЬKoМy ap'сpгap-
дoвi, гoлoвнi ж сили пoвстaнцiв ЗaBжДи BИXoДИЛИ з-пiд yдapy.

Tим чaсoм мaxнoвцi пpoсyBaJIися в yкpaiнськi paйoни Bopo-
незькoi ryбepнii, в oсщoгoзьIотй пoвiтl, .ц€ З ЦpyДI{я 1920 poкy
BиpyBaЛo ПoBсTaння МulхнoBсЬКoгo lraпpяМКy. Bpaнцi 31 сiчня
1921 poкy бlля c. Пi.цкoвзине Мaxнo рзбив ПoЛK <gIеTючQгo)> Кop-
гryсy Heстеpoвичa i гнaв йoгo 10 вepст, алe в сeлi нaшIтoB)fl{yBся нa
зaсaДy i стiнy KyЛeMeтFIoгo вoгню. oднaк чepвoнa кiннoтa, щo
зaсiлa в селi, вiдмoвилacяtrrи'в бiй, бoянись бщи пopфaнoю.

l oсщoгoзьк - y ХVIII сToлiтгi пoлкoве мicтo 1кpaiнських слoбiдсьrсlx кo-
зaкiв.

1 лютoгo l92l poкy мaхнoвцi пoBеp}IуЛися в Укpaiнy, де
Фpyнзe B)ке ПpигoTyвaв iм чеpгoвy ПaсTКy cИЛaNl,И 2-i кавдивi-
зii. Бiля с. Kaм'янкa мaхнoвцi знoBy бyли oтovенi i зновy, виxo-
дячи З oToченн;I' poзбили чaсTини нaпiвoбмopoxенoi дивiзii.
Aлe, нaскovиBIIIи нa лiнiю 45 кyлеметiв, мaxнoвцi вiдстyпили.
Kiннi чaстини, кoщi кинyЛися iх Дoгaняти, BiдсTаЛи, зaвoлo.цi-
BtrIи MaхFIoBсьKим oбoзoм. Бyдьoнiвцi Пoчzl,'Iи гpaбрaти обоз
i тpyпи махнoвцiв' iм бyлo не .цo Пеpeслiдyвaння.

I{им скopисTaJтv|cЯ мaхнoвцi, вiдкpивtши пo пеpеслiдувavaх
кyлеметний Boгo}IЬ. CкоpистaвшисЬ гyстим тyМaнoМ' Boни
КoнTpaTaКyвulи, вiДбиыши y вoякiв <(ЛeТЮчoгo> кopпyсy бyдь-
якe бaxaнrrя пеpeслiдрaти. Hе.цiезДaтний кopпyс Hестеpoви.ra
пiсля цьoгo бою бyв poзфopмoвaНиfit, a КoMДиBy 9-i дивiзii Kap-
тaшIoвy Фpyнзе винiс сyвopy.цoгaнy. Лyгaнськ, .цo яKoгo нaбли-
зИлvIcЯ мaxнoвцi, бр oгoлotшений бiльlшoBиKaми нa вoеннoйy
стaнoвишIi'

Biдipвaвrшись вiд пepeслiДyвauiв, Мaxнo сПpяMyвaв сBoю
apмiю, КoTpa Чеpeз BTpaTи нapaхoByBzl,'Ia вxе тiльки Tисячy шa-
бель тa бaгнетiв, нa вiдпoчинoк Дo бaзoвoгo paйoну - в зoнy
лiсiв мix Iзюмoм тa ЛиcичaнсЬКoМ. Maхнoвцям нa кopoткий
ЧEtс BДzlЛoся ЗaхoПиTи ЛисичaнсьK i Бiлoвo.цськ, де бyлo здoбy-
тo BrлиКy кiлькiсть HaбoiB, щo пpaKтиЧнo BpяTyBалo apмiю
Мaxнa, бo вiдсщнiсть нaбoiв HaДaJIa вi.цoмoстi Пpo Te' Щo y
Maxнa 4 7иcяlt lшaбель, тoбтo вчeтвepo бiльtше, нi;с нaспpaвдi.

5 лютoгo 1921 poкy, poзгpoмиBlllи кaва.ltеpiйськy бpигaду,
мaxнoвцi зaхoплюютЬ 4 гapмaти тa 6 кyлеметiв' пiсля чoгo п'ять
Днiв вiДпoчиBaюTЬ в лiсaх бiля Ciвеpськoгo Дiнця. Taм мaхнoв-
цi зyстpiли кiлькa тисяч мiсцeвиx пoвстaнцiв.

Зa цi днi (6-|2 лютoгo) Мaxнo пoпoвнЮe свiй кiнний сKJIaI,,
зFIaхo.цитЬ нroбхiдне пpo.цoBoлЬсTBo Ta нaбoi' Дo склaдy йoгo
apмii ввiйшли пoвстaнцi зaгoнiв Пapxoменкa, Caвoнoвa, Kaме-
нсвa, Мapyсi, Фoмiнa. Пapхoмeнкo нeЗa.цoBгo .цo цЬoгo пiшroв
вiд oтaмaнa Aнтoнoвa uepез пoлiтиннi poзбiхнoстi, пoзaяк не
пoдiляв есеpiвськy пpoгpaМy oтaМaнa. У сiчнi 1921 poкy зaгiн
Пapхoменкa бр сильнo пoIIIapПaний .repвoними i скopoтився
дo l00 шraбeль.

{3 лютoгo \92I poку, poзгpoМиBlllи lнтеpбpигa.цу, мaxнoвцi
вийrrrли нa Зaпopiltокя. 3aкiнчився 50-денний pейд Мaхнa, пi'ц
чaс яKoгo бyлo пoдoлaнo 2500 КМ тa BиTpимaнo близькo 40 бoiв.

Хapaкгеpизyrovи нaсщiй свoеi apмii BЗиМKy 1921 poкy, Мaхнo
IIИcaB.. <.II{oденнi бoi нaстiльки BтягЛи людeй y }IexTyвaнrUI cвo.
iм lкитгям, щo вi.цвaзi тa геpoiзмoвi нe бyлo мex. Люди з Bиry-
Koм <dKиTи вiльнo aбo вмepти y бopoтьбi!> KИДaJII4с,Я нa бyдь-
яI(y чaсTинy i oбepтали ii нa вте.ryu.
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ГJIABA B ГЛABI

Бyльoнiвцi тa щoнlштaдгцi

Cроpa зимa 1920-192l poкiв. Зaчинeнi й зpyйнoвaнi зaвo-
ди й шaxти. Biдсyгнiсть нaдii, шtiбa тa лpoв' Tpупи ПoMepлиx
вiд гoлoдy нa вyлицяx мiст. Меrшкaнцi, aби нe пoмepти з гoлo-
дy, втiкaloтЬ y сеЛa' щoб хoч якoсЬ пpoxapчyBaTися.

Гpoмадянськa вiйнa зaкiнчилaся щe y лисToПaдi 1920 Poкy.
Але пpoстi лю.ци пеpeМoги FIe вiднyли. Haвпaки, мaтеpiahьне
стaнoвище бiльtцoстi нaсеЛенrrl сTaBaJIo ще гiptпим. Пеpeмoгa
oбеpнyлaся в ПopaзKy, ПoзtUIK opгaнiзрaти eкoнoмiкy нa oсHo-
Baх <<вoeннoгo кoмyнiзмy,> бiльrпoвиKи нr Moгли. Bсе, щo вoни
oбiцяли в I9I7 poцi, вилилoся B жopсToKy КpиЗy Ta ToтzlлЬ}Ir
нaсилЬстBo..Boни oбiцяли Зaвo.ци' зеМЛЮ' xлiб, миp TpyДящиМ,
aле зa Tpи \ли}Iyлиx пiсля Хoвтня poки Flapo.ц нivoгo, кpiм стpa-
ХцaнЬ' нe oтpиМaB.

Бaгaтo хTo BBaxaB' щo всi тpyднoщi пов'язaнi з Гpoмa.цян-
сЬКoю вiйнoю, i вapтo ЛишIr знищиTи <<кoнТppевoлюцiйнy гa-
диtly)>' як нaсTaнl .цoсTaтoК, щaсTя' спoкiй. Але в кiнцi 1920 poкy
i ця iлюзiя бyлa poзвiянa. Пoчaвся Пpoцeс' цiлкoм дiloтилеж-
ний pевoлюцiйнoмy енryзiaзмoвi. Haсщoi пoвнoi aпaтii aбo вiд-
Kpитoгo непpийняття pе)KиIиy, вiдсyтнiсть бy.ць-якoi вipи y
вvoparшнix кyмиpiв - це бyлo хapaKTepнoю oЗIIaKoю uaсy. Екo-
нoмiчнa Kpизa пepeпЛeЛaсЯ з пoлiтичнoю. Ленiн нepвyвaв i пo-
пepедxaв' щo poзBиToк i пoглибленFtя Кpизи мoхе мaти фa.
тaльнi нaслiдки ДЛЯ paДЯHcЬкoi влaди, ч9дц <<дpiбнoбypясyaзнa
стихiя'> змете свoш <.блaгoдiйникiв>. I cтихlя ця пiднялaся. Bесь
Cибip' Пoвoлхя, Taмбoвщинa ПaJтaJIИ сел'lнсЬKиМи пoвстaн-
lIяMи. B бiльrпoвицькiй пapтii пoсTaв poзBaJI: кpiм щouькiстiв,
З' ЯBуIЛlzlcЯ <<дrМoKpaTшIнi центpшriсти>, <(нaцioн aJI-УхиIJIЬНИKу|>>,
гpyпa <poбiтничoi oпoзицii>l. oстaннiх Ленiн нaЗBaB aнapxo-
сигlдикалiстaми i лютo сBapиB' a <.зaлiзний Фелiкс,> нaвiть пpи-
гpoзI,tB ж poзстpiляти яК <(пpи]KoBaниx МaхHoBцiв,>, яКиt4и Bo}tи
нaспpaвдi нe були.

1l лютoгo 1921poкy Пoвстaнськa apмiя мaхнoвцiв oб,e.цнa-
лacя iз зaгoнo]v{ oTaмaHa Бpoви Ta пoBсTzuIoю бpигaдoю бyдьo-
нiвцiв.

Чaстини l-i Kiннoi apмii з пoЧaTl(y свoсi opгaнiзaцii виpiз-
|IЯIIуIэЯ вiльнoлюботвoм, не пiдI(opeннJIM .циктaTopсЬкиМ нaKa-
зaм' Бaгaтo кoмaн.циpiв чaсTин бyли нaтxненниКaми piзниx

I Cеpел lхнiх кepiвникiв бyлa дpylкинa Пaвлa.{ибенкa - oлексarrдpа Кoл-
лoнтaй, кoтpa кiлькa paзiв нaвеснi 1919 poкy вiдвЙ}ъалa Мaхнa у Гyляй-Пoлi.

<(неПopoзyМiны i з ПrpeстopoгoЮ сTaBltЛися ло TpоuькoГ{j] [i0_
мiсapiв з I{ентpy тa пoлiтпpaцiвникiв y свoж ЧaстИнitх.

Бiля Mелiтoпoля зafiн iз 200 кiнйoтникiв l-i Kiirноi anшril
пpи 8 цyлeмeTaх ГpoМиB paляilськi ycTaнoBи. У зве.ценнях ,.u,i'-
пpqцiвникiв Kiнapмii чaсTo BKaзyвzrЛoся нa яBиЩa бatцитизму,
alrTиpaДяI{ськoi aгiтaцii в чaстинaх. нa <пoлiтичнy безгpaрtг'уг.
tIiсTЬ,>' нa <безвiДпoвiД.zutьttiс.гь коlitатtдиpiв>... fТitсьltенtтl,l lс Бз.
бель' побyвaBПIи B Kiнapмii, Писaв' щo будьoнiвцi схoжi на
<(кo[IдoTЬrp!в aбo мaйбщцix 1,зypпaтopiв>.

У xовтнi 1920 pокy, пiД чaс ПrpеКиДallня чaсTиl{ l-i Kiнap-
мii з ПoльсЬкoгo Ha BpaнгелiвськиЙ фpoнт, кoли jl ЧaсTиItи
З}taхo.циЛися в Kиiвськiй ryбеpнiТ, в 6-й кaвДивiзii l-i Kiнrroi
apмii стaвся стиxiйний бy.нт, пiд чaс якoгo бiйцi poзiгнaЛи Пo-
лiтlтчний тa oсoбливий вiддiли дивiзii i вбили кiлькоx КоМaн-
диpiв дивiзii, кoмiсapiв тa чeкiстiв. Cтиxiйне неBдoBoЛення вiд.
бувaлocя пi.ц гaслoм <.Геть Tpoцькoгo! Хaй хиве Мaxнo!,> Cилaми
oсoбливих чaсTин Чepвoнoi apмii бiльlшoBиKaМ вДzlЛoся iзо.ltю-
вaти пoBст€Lлi бpигaди Kiнapмii' ПеpегopoДиTи lI]Лях пoBсTzUlиМ
пaнцepниMи ПoTягaMи.

Пoвсталим з 6-i кaв.цивiзii не да.ltи з'еднaтися iз невДoвoле-
ниМи 3 4-i кaвдивiзii 1-i Kiннoi' .цr TaКoж бyли знavнi aНT|4б1лЪ-
шroвицькi нaсщоi. oпинивпrись пoвнiстю oToчениМи, кiнap-
мiйцi пiдцaлI4сЯHayмoBJIJIнtUl Бyдьoннoгo i сюlали збpoю. Пiс.rtя
poззбpoен'ня пoBсTЕUIих бpигaд бyлo <<виявлено>> бaгaтo <пiлбy-
pювauЬ>>, KoTpих негaйнo poзстpi.пяли, Дeякt ЧaсTи}lи бyли poз-
фopмoвaнi тa.вlЛ.цaнi пiд сyд pевтpибyнaлy.

B пoДальrпoмy бaгaтo бyдьoнiвцiв пiд кеpiвництвoм свoiх
кoмaндиpiв Зaxapvенкa тa Koлесoвa без oсoблиЁoгo спpoтиву
ЗДaBaЛуIcЯ MaxнoвцЯМ aбo пеpехoдИЛ|4 Дo ixнiх зaгoнiв. У гpy-
днt 1920 _ сiчнi 1921 poкy в 9-tт, кaвДивiзii 3-гo КaBKopпyсy
фiксрa.пoся пoсилеFIItя aнтибiльrшoвицЬKих настpoiв Ta .цезrp-
ТиpсTBa.

Ha ПoчaTKy лютoгo l92l poкy пpoTи ДI,IKTaTypи бiльrшoвикiв
пoBсTuшa l-rпa бpигaдa 4-i кaвДивiзii t-i Kiнapмii. Ця бpигaдa з
гPУдrш l920-гo ПoBин}Ia булa вести бoi цpoти 3-i гpyпи Пoв-
стaнськoТ apмii мaxнoвЦiв.

Пеpшa бpигaдa бyлa oдrrieю з Kpaщих у Kiнaplrii, aJIе череЗ
безпoсеpеднiй кoнтaкг з MaхнoBцями тa мiсЦеBI,Iill нaсrле}{Flям
вoна вiдмовvlЛacЯ BесTи кapаЛьнi aкцii пpOTи мaхнoвцiв, пеpe-
йrшoвtпи нa бiк KoMaндиpa 3-i гpyпи oTaМaнa Бpoви, якllЙ cтaе
нaчzulЬrtиКoм Iптaбy кaвбpиraДи. 8 лютогo |92| poку кoмбpиг
Мaслaкoв зaKЛиKaB мiсцeве нaсеЛеHHя дo ПoBсТаHll't, до ttiд-
TpиМKи Maхнa i нaкaзaв бpигaдi BиоTyПaTи нa !.он.
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opгaнiзaтop пoBсTaнн;I - кoмбpиг Maслaкoв (Мaслaк)' бр
yслaвrений в poмaнi Бaбerrя <.Kiнapмiя>.

Бюлетень PBP пoвiдoмляB' щo <.Maслaкoв е дoбpим сTpaTe-
гoм i бiйцем. Здaтний пoвесTи бiйцiв iвиЙти пrpеMoхцеM' zl,1r
pевoлюцiйнoi дисциплiни не BизHa€, нeдoбpoзиu ливий .цo Ko-
мiсapiв i мae нaxил.цo сaмoстiйнoстi,>.

Ha пovaткy 1920 poкy Мaслaкoв був кoмaндyBaчеМ 14-Т кaв-
дивiзii, a B ЛисToПaдi - 4-\ кaвДивiзii l.i Kiннoi apмii (пiс.lя
FIьoгo циМи з'еднaнняМи KoМaн.цyвали Пapхoменкo i Tимo-
пrенкo). B листoпaДi |920 poКy зa ПpoяBи нrBдoBoЛеtIrUI Ta нr-
Пoкopи в 4-ЙкaвДивiзii Мaслaкoв бyв пoниxений дo кoмбpигa.
Ha пbvaткy ЛЮToгo 1921 poку БyДьoнним i K" бyлo виpiпrенo
вi.цДaти Мaслaкoвa пiд сyд pевщибyлалу, сфaбpикрaвш]и сПpaBy
нa зpa3ок сПpaBи [уъленкa.

Maслaкoв }Ir сTaB oчiкyвaти виpirшeнrrя свoсi Дoлi чеpBoниM
щиб1ншloм. Biн зaюrикaв бiйцiв бpиraди BисryПити пpoTи бiЛЬ-
шoвикiв. Мaслaкoв видaв листiвкy, в якiй бyли тaкi слoвa: <<Mи
нr йдемo ПpoTи PaДянськoi BJItlДИ, a бopемoся зa нei,> пpoTи <<.цик-
T urypИ ПaПepoBих кoмyнiстi в'>, <.ПPoTИ .циIсaTy Згopи тa .цикTaTo'-
piв>>, <<гIpoTИ Пpo.цpoзЮIaДKи)> <<зa вiльнi paДИ>>' <€a сПpaBxнIo Pa-
дяHсЬIry влaлy без кoмyнiстiвo.

З 11лютoгo 1921 poкy Maслaкoв oпинився <(пoЗa ЗaKoнoМ)>.
Мaслaкoв пpивiв .цo Maxнa свoю бpигaдy y склaдi 600 шa-

бeль, 100бarнeтiв, 18 кyлеметiв, 2rapмaт. Ile пiвтopи сoтнi
бyдьoнiвцiв з 4-i тa 6-i кaв.цивiзiй теx IIpИeДHaJIИcЯ дo ПoBстa-
лих. [o склaДУ Пoвстaнськoi apмii бiля Пaвлoгpa.ца пеpeйrшoв
тaKoХ зaгiн Бpoви (300 шraбель), .raстинa зaгoнiв Ciмки тa Ko-
ЛесниKa (200 бiйuiв).

Aле пrpебyвaнгrя бpигaди Maслaкoвa в Пoвстaнськiй apмii
Мaхнa бyлo недoвгим. Уxe 16 бepезirя 1921 poкy Мaслaкoв з
бpигaдoю тa Бpoвa i. Kouyбей зi свoiми ЗaгoнaMи пirпли вi'ц
Maхнa нa Пiвнiчний Kaвкaз для opгaнiзaцii тaм <.Kaвкaзькoi
пoBстaнсЬKoi apмii мaxнoвцiв'>. Ha цю aкцiю бyлa дaнa згo.цa
Мaхнa. Мhслaкoв спo.цiвaвся ПеpеTягTи нa свiй бiк.raстинy бy-
Дьoнiвцiв тa бiйцiв 2-i Kiннoi apмii Миpoнoвa. Близькo пiв-
poкy зaгiн Мaслaкoвa (вiд 1 лo 4 тlцcяч бiйцiв) вiв пoвстaнськy
бopoтьбy ПpoTи BJIa.ци }Ia Дoнy тa B к'ulМицьKиx стeпaх. Biн

I Mautакoв ГpuzopiЙ Cовeлiйoвuч (|8,1.1_|921) пoхo.циB з бiдняцькoi сiм'i зi
C.тaвpoпoльц.ц,tни. BiДзнaчився пiд чaс свiтoвoi вйни B кoзaчIo( кiннlо< .lастинах,
стaв вalсиiсщoм ' З |917 poкy _ KoМa}Iдиp чrpBol{oгo кiннoгo зzlгoнy з дoнсьKro(
кoзaкiв, y 1918 poцi _ кoМaЦциp чepBoних пapТизaн, якi вorовали з бiлoкoзaкaми
в Cа,rьсью,tх стeпaх. Pазoм iз.(yменкoм бр oдним iз opгaнiзатopiв Kiнapмii, кoм-
бpигoм l-i бpиraди 4-i дивiзii, бpaв у{aсть B apешrгi Ф. Миpoнoвa. Kaвалеp,Цвoх
op,ЦeнЬ Чеpвoнoгo Пpaпopa. [eяruЙ.raс koмarцрав 1-м кiнним кopпyсoм.

TиМчaсoBo зaхoIUIюBaв кaлмицькi мiстечкa Елiсry, Чa,'lгap, Ян-
I(yЛЬ'

Hезвaxaючи нa нoвий спa,Taх ПoBсTaHЬ y ЛЮToМy l921 poкy,
Фpyнзе ЗaПеBняB IJентp, щo ЗaBдяKи йoгo зyсил.ltяМ пoBсTaн-
сTBo <(йДе нa спa.ц)). Хoчa в бopoтьбi ПpoTи Мaхнa Фpyнзe тaк i
не бyлo сTBopенo )Koднoгo yспilшнoгo нaДiЙнoгo зaсЛoнy, сKoМ-
бiнoванoгo з ефективним зyсщivниМ уДapoМ.

З сеpедини люToгo 1921 poкy, KoЛи сyBopa зиМa, гoЛoД' Ita-
сиЛЬсTBo i пiдсryпнiсTЬ BЛaДи пoзбaвили бaгaтьox стpaхy тa iн-
сTинKTy сaмoзбеpехенtl'I, B ПpoМисЛoBих цrHтpaх ПoЧuIИcЯ c.tИ-
xiйнi висryпи poбiтникiв, сщaйки-<(BoлиtIKи)>.

Cильнoi Ta BIIJIиBoBoi пoлiтичнoi oпoзицii всepединi paДян-
сЬKих pеспyблiк yт<е не iснyвaлo, i poбiтникaМ Дoвo.цилocЯ сa-
мoopгaнlЗoвУBaTуIсщ Пpoявляти з.цaтнiсть .цo пoлiтичнoi твop.
чoстi, дo opгaнiзauii пpoтестiв.

Poбiтники pядy зaвoдiв Пeщoгpaдa, MoсKBи, Tyли пovали
стpailки i xopoбpo виtllllли нa ByЛицю з BиМoгaМи свoбoди i
хлiбa. CтaнoBиЩe сталo небезпечним дЛя дrpжaBнoi влaди. .{o
poбiтникiв |lpИеДНaJlacЯ iнтелiгенцiя. Ha Пiвднi Укpaiни в Хap-
кoвi, Микoлaевi, Хеpсoнi, oдесi, Mapiyпoлi, B ШaхTapсЬKиx
мiстечкax loнбaсy BИHocуUIуlcЯ pезoлюцiТ пpо нeдoвipy бiльш.Io-
BицЬKoМy ypядoвl' пoчинuulися стpaйки. 24-27 лютoгo 192l poкy
ЧK тa ij вiйськoвi пцpoздiли пo всiй кpaiнi пpoBeЛи пrиpoкi
apеШITи Bсlх l{евдoвoле}tих pе)иMoM. oсoбливo мaсoвими бyли
apeПITи poбiтникiв тa iнтелiгенцii в Пeтpoгpaдi.

28 лютoгo l92l poкy пpoTи бiльuioвицькoi диктaтypи пoB-
сTаJIи Мopяки Kpoнпrтaдтa. Це бyв вистyп y сaМoMy <<сepцi'>
peвoлюцii ii пpетopiaнцiв - нaдii тa oпopи цiei диктaтypи. Пpе-
тopiaнцi пpoзpiли iлlДняllиcя ПpoTи бpеxнi, злиДнiв Ta HaсиЛЬсTв.
30 тисяч мopякiв З BеЛичeзнoю кiлькiстю apтилеpii, нaбoiв y
нrПpиcTyЛнiй фopтецi сTaJIи удapнoю силoЮ <.тpеTЬol pеBoлю-
цii'>, сoЮЗниКaМи Мaxнa.

I{iкaвo, щo сеpr.ц пoBсTЕUIиx мopякiв Kpoнпrтaдтa бyлo
10 тисяч нoвoбpaнцiв iз ЛiвoбеpеlкнoТ УкpaТни, ЗoКpеМa i' з мaх-
нoBсЬKих paйoнiв. !i вuoparшнi селянськi xлoпцi пpинесли iз
сoбoю дщ вiльнoлюбних степiв. ..Pa'ци без кoмyнiстiв!>, <.!jд6-
нi Pa.ци!> - цi гaслa oб'сДнaли мaхнoвцiв i мaтpoсiв. У Kpoн-
rштa.цтi Bжe нa ПoчaтI(y пoBсTaнHя oДpaзy >к з,явиЛисЯ aНap-
xiсти, кoтpi й oчoЛиЛи Bистyп мopякiв. I{е бyли МaTpoси
Пeщиvенкo, Якoвeнкo i Пеpепьoлкiн. Cтепaн Пещиvенкo влiт-
ку |920 poкy пoбyвaв y вiдпyстцi вДoмa нa Пiвднi Укpaiни i,
МoхllиBo, мaв зyстpivi з Мaxнoм aбo йoгo iдеолoгaми, мorк-
ЛИBo, Й стaв емiсapoм <<батькa'>. ПeтpиченКo' щo сЛy,Kив нa
флoтi стapшиМ писapе.М' KopисTyBaBся BrЛичrзнoЮ ПoПyЛЯp-
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нiсl'ю сеpеi{ ПoBсTzulих, бyв oсвiненoЮ ЛЮ.циFIoю' ЦеoЛoгoМ IIo-
всТa[Iня. I i

З пoчaткoм пoBсTaнtш нa Балтицi'.цio Maхнa бyлo вiдпpaвле-
LIo пре.П'сTaBникa мopякiB Д,JIя Koopдинaцii спiльниx дiй. У свoix
IlpoМoBaх. листiвкax Тa гaзеТaх лiлеpи noвсTzlЛих мaтpoсiв Hе paЗ

BKaЗуB€uIи, щo МaхнoBськиЙ pщ - це гoЛoвний сoюзник Kpoн-
шITa/{Ta в бopor.ьбi пpoT}I .ц.иКTaTypи.

6 беpезня l92l poкy Мaxнo Дiзнaвся IIpo ПoвсТaннJI Мaтpo-
сiв y Kpoнrптaдтi. Ця звiстка BселиЛa в HЬoгo нaдiЮ нa близьку
пеperrrогy <сprTьoi pевoлюЦii>. Пoльoвa paдioстaнцiя Maхнa
пoвiДoм;rялa пpo пiдтpиМKy мaxнoBllяМи ПoBстaнн'I МopякlB нa
Бaлтptцi' <[IаблихaетЬс,{ чaс 3'еднaння Biльних кoзaкiв 3 Кpoн-
штaдТсЬКиi\tи гrpoяМи в бopoтьбi ПpoTи нeFlaвисFtoгo ypядy ти-
paнiB'>, - BигoЛolшyвaв Мaхно. Biн poзpaхoByрaB' ЩQ Пoчинa€
здiйснювaтися Йoгo мpiя пpo пеpехiл дo тaбopy пoвстaнцiв pе-

ГyЛяpних чaсти}I Чеpвoнoi apмii, Щo бyло тoдi гoЛoBнoю нa-

Дiсю iIля мaхнoвцiв. Pевкoм Kpoншlтсt,цтa, ЗaЯBцB' щo tIиM зa-
кjlaДeнo <(пеpIшийI кaмi,ttь тpетьoi pевoлюцii>.

Pозвiдкa Петpoгpalськoгo вiйсьKoвoгo oкpyry пoвi,п.oмлялa,
lцo lloвсТzшi мaтpoси BBDKZLтIи' щo.З.цaBaTися нe слiд, бo (fioчне

дiяти Мaxнo тa Aнтoнoвl>. '
o.п,нак oстpiв Koтлiн.KpoнIl]Tа.цT бyв нeгaЙнo i3oл.ьoвaний

вi.Ц кpaiнlt чеpl}oними вiйськaми, вipними Ленiну. Aпapaт бiль-
tпoвltцькоi Пpoпaгa}Ци пoчaB poЗпoBсюд)q/BaTи Bигa.ц'ки пpo
сoЮЗ Maтpoсiв-aнapxiстiв з бiлoгвaPдiйцями тa iнтеpвентaми'
Чaстини oмськoi дивiзii, якi вияыlяли симпaтii дo ПoвсTiLIIих,
бyли poззбpoенi. l8 беpезня Kpoнurтa.Цт бр зaxoпЛений uеpвo-
HиМи rlaсTи}IaМи, тисячi мopякiв бyли негaйнo poзстpiлянi aбo

пoвi.llьнo ЗrrищyBaJlися у кoнцтaбopi нa Coлoвкax.
Ленiн, ТpoЦький, ЦK PKП(б), Paдянський ypяд BкaзyBaB

Фpyllзе нa неoбхiднiсть якнaйrшBидllloгo зHищeннJI Maхнa, 3Bи-
нyBaчyBaB Koмa}Цyвaчa в нез.цaТнoстi спpaвитися з <.бarЦитoМ'>.

HеДoоцiнкa мaхнoвцiв дopoгo обxoДилaся paдянськoмy КoМaн-

ДуBaнHю, якr BияBиJIoся безсилиМ пpи.цytllити нapo.цний pyх.

Hебезпека йoгo д.пя BЛaди ПoJrягaлa y зв'язкy мaхнoвцiв iз сe-
JUIнстBoNI' яке втpaтилo лoвipy.Цo бyдь.якoi Bлaди.

Ha кapту бyлo пoстaвлeно пpoфесiйнy вiдпoвiднiсть Фpy.н-
зе, .який yмiв пepeклaдaти пpoвинy нa МoЛo.циx кoмaн.циplB.
Знiмaючи з себе вiдпoвi.цaльнiсть, ФpyнЗe BKaзyBaB, щo пoлi-
тичllиЙ бarЦитизм )киBлять пoMиЛKи y внyгрiruнiй пoлiтицi.

Ленiн Писaв Cюrянськoмy (зaсryпникy гoлoBи PBP), вимa-
гaЮчи eксТpeниx захoДiв шoдo Мaxнa: <.HaпIе вiйськoве КoМaн-

.цyBaHFIJl гaнeбнo Пpoвir,Iю€тЬся, не вмiюни poздyll]иTи )кМeньКy
бaндитiв. Зaмoвте менi кopoткyдoпoвiДь ГoлoBKoМa (з кopoткoю
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сxeМoю бaнд i вiйськ) Пpo Tе' щo poбиться. Як викopисТoвyrтЬ-
ся .цoситЬ нa.цiйнa кiннoтa? Пaнцеpнi пoтяги (vи paцioнaльнo
poзтaшIoBaнi? Чи нe Кypсyю.тЬ цapoM'. вiдбиpaюuи хлiб?) _ пaн-
цepниКи - aеpollЛa}rИ - ЯK i скurьки lх виКopисToвyeться? I шiб,
i.Цpoва, Bсе гинr uеpез бarЦи, a ми мaсмo мiльйoннy apмiю' тpe-
бa пiдтягнyп,t Гoлoвкoмa з yсix сил'>.

Глaва 31
IиAхIIOBсЬKA тAкTиIG

!вa з пoлoвинoю porс,I пapTизaнсЬКoi бopoтьби, нескiннeннi
бoi тa пoходи стBopили yнiкальнy тaктиKy мaxнoвцiв i пеpетвo-
pилиМыrнa. ЯK|лtl нr мaB жo.цнoi вiйськoвoi oсвiти, B тzшaнoBи-
тoгo пoлKoBo.цця, з.цaтFloгo вивoдити свoе вiЙськo з безнaдiйниx
cитуaцiйl, цiлкoвитlл< oтoче}IЬ' oтpимyвaти неймoвipнi пеpеМo-
ги. Maxнo мaв хopoбpiсть i талaнт зaB.цaBaTи вiдvщниx Улapiв
величезнiй мaruинi тoтaлiтapнoi дepxaви, якa Mzula щимiльйoн-
нy apмiю, aпapaт пpидylIIеtIнЯ, мiльйoни чинoвникiв тa пpoпa-
' гatцистiв, нeoбмeженi peсypси тa Beличeзну пpoмислoвiсть.

I{e бyв бyнт Дyxy пpoти мaтеpii Ta peаJIЬнoсTi. I{e бyлo шoсь
фaнтaстиvне тa нrПoвтoptlе.

Biйнa пpoти всix ypядiв стBopилa чyдoвy кaвaлepiю Пoв-
стaнськoi apмii, щo пpиMyшyBaЛa.цo втечi кpaшi чaстини вopo-
гiв. ПoстiЙнa небезпeкa' пoхiдне ХиТтя' KoЛи мaxнoвцi цiлoдo-
бoвo не злiзали з кoней, пpoBo.цили peйли пo l00 веpст нa.Цoбy,
щoДеннi бoi тa близькiсть смеpтi - yсе це пopoдиJlo ядpo Мax-
нoBоЬKих бiйцiв-пpoфeсioнaлiв, смiливих i витpившlих, кoщi
вipили тiльки y свoi сили, бeзМexнo дoвipяли свo€Мy <.бaтЬкo-
вЬ тa пi.цкopЯJl|4cЯ лиrшe йoмy.

B кiнцi 1920 poкy зaмiсть BeЛиKиx З'r.цнaнь (коpпyсiв, бpи-
гaд) Мaхнo стBopЮr невеликi мoбiльнi кaвшеpiйськi i тaчaнкo-
вi зaгoни (пoлки). Гoлoвнoю сиJIoю Пoвстaнськoi apмii стае
кaвaлеpiя. Пixoтa внaслiдoк пoстiйниx пеpeслiдрaнь тa pей.Цiв
пеpeсyBaстЬся тiльки нa тaчaнКax.

MaxнoвськиЙ кaвпoлк сlLIIaдaBся 3 TpЬox ескaдpoнiв aбo
500 веpurникiв. Kyлемeтнo-тaчaнкoвий пoлк apмii Maхнa сKцa-
.цався iз 100 тaчанoк з 80 кyлeметaми i 400 бiйцями. Koxнa тa-
чaнКa зaПpЯГulacЯ тpiйкoю-нeтвipкoю кoнeй. Kpiм тoгo, в ap-
мii Maхнa N:€.лИcЯ oсoбливa <(чopнa.сoTtlя> (дo 200 rпaбель) _
oсoбистa oхopoнa Мaхнa, rштaбний вiддiл Пoвстaнськoi apмii з
кiннoю poзвiдкolo тa вi/U{iлaми пpи urтaбi (opгaнiзauiйниМ' пo-
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сTaчzшЬFlиM' КyЛЬTПpoсвiтнiм) - (100-150 voлoвiк), кoмaнДa
oбoзникiв, Лaзapeт, кaнцeляpiя (paзoм 150-200 нoлoвiк) Ta Де-
кiлькa <(ЛеTIoчих)> легKих бaтapeЙ !6:29 гapмaт). oсoбливим
BПЛиBoМ KopисTyBaBся l.yЛьTПpoсвiтвi/t,цiл, кoтpиЙ BиКoнyBaB

фyнщlт пoлiтвiццiлy i poзpoбляв пoлiтичний змiст мaхнoBсЬKo-
гo py;(y. CюДи Bхo.циЛи знaчнi aнapхiсти-тropeTиKи - Aptпи-
нoв, Pибiн, АлиЙ, Емiгpaнт.

B бoю МaхHoBсЬKa кaвалеpiя нaлiтыla ЛaвoЮ нa вopoгa i
aTaКyBаJIa в .тIoб, ПpичoМy pезеpBи в нei були вiдсyгнi. B бoю
З Boporкoю кaвa,rеpiею BиKopисToвУBaЛacЯ лoбoвa aTaKa З Пpи*
KpиTTяМ флaнгiв КуЛrМrTниM BoгнеM' Пiд чaс бoю oбoз i кaн-
целяpiя apмii вiлвoлиIЛИcЯ з ltеЗнaчнoю oхoporroЮ зa 5-10 веpст
вiд мiсця бoю.

Дo тoгo >lс з oбoзoм ЗzulиrшaBся o.цин лиЦIе vepгoвий rштaбy' всi
iншi мaхнoвськi чиновниlоr безпoсеpе.цнЬo бpали щaсть y бoю.
Улюбленим МaнrBpoМ Мaxнa бyв yдap кiннoтoю y флaнги i шrл
Bopoгa, щo пpиЗBo.циJIo.цo BеЛиКoi пaнilоt в Лaвax сyIIpoTивниKa.

Baxливa poЛЬ B ПoвстaнськiЙ apмii вi'цвo.цидaся тaчaнцi з
KyЛеМеToМ. caмe Мaхнo щe влiткy 1918 poкy.BПepшIе винaЙ-
шoв цей нoвий вид oзбpoення. Лiнiею КyЛеМeTнoгo вoгню iз
50-200 кyлeметiв Ha ТaчaHKaх мaxнoвЦi сTBopюBaли <.мepтвий
пpoстip,>, зpиBaю.lи i пpидyrшyючи tшаленi aTaКи с}ДIpoтивниКa
aбo змyrпyюvи пepeслiдyвaчiв вiдмoыrятися вiд гoниTBи. Kyле-
МеTи не paз pяTyвirЛи мaхнoвцiв, zшe o.Ilнoчaснo BиМaга,'III BeЛИ-
кoi кiлькoстi нaбoiв, y яKих мaхнoвцi вiдuyвали пoстiйнy гoст-
py нeсTaчy' aДxе y tIих не бyлo нi свotx пaтpoнниx зaвoД'iв, нi
мox.llивoстi tх oтpимaти з apсeнaлiв aбo tgrпити. Bсi нaбoi мax-
нoвцi здoбyBЕUIи B бoю, як тpoфеi.

ПoxiдниЙ пopядoK Пoвстaнськoi apмii являв сoбoю фopмy
хpесTa iз збеpеxеннJIМ yДapнoгo яДpa в центpi. Це ядpo слyllш-
Лo Пpи нaстyпi aBaнгapДoм , a ПpуI вiдстyпi - ap'еpгap.Цoм. Мaх.
нoвцi не вiднyва,rи сTpaхy Пеpeд oToчrI{н'IМ' нaBпaKи' lFIКoЛи
нaвiть ПpaгнyЛи B нЬoгo ПoтpaпиТи, зaBД,aЮчи сyпpoтивникoвi
сеpйoзнoi ПIкo.ци i залиrпaючи Йoгo <(B Дypн'lх)>.

Генеpaл Cлaщoв-Kpимський Писaв: <.Мaxнo не бoiться oтo-
ченн'l' a нaвiть сaМ y нЬoгo нaПpoпIyстЬся, дiю.lи B TaKoМy Bи-
ПaДKy свoiми вiльними вi.ц oтoчення зaгoнaМи кiннoти Нa TишI
вopoгa ПapTиЗaнським спoсoбoМ>' яКIцo x цe нr B,цaBuUIoся'
Maxнo нaПa.цaB нa oДиtl iз нaйслaбrпих загoнiв y лa}IцЮry oTo-
Чeн}Iя (кopистyюuись вiдмiннoю pозвiдкoю) i всiмa свoiми си-
лaми пpoбивaв пpoxiд y <.мirпкy'>'

Ha вiдМiнy вц peryлrяpнoгo вiйськa ПapTИЗa:нИ нe були ci-
poЮ Мaсoю' ЗдaTFIoю лиПIe нa виKoнa}ItUI нaйпpoстitпих.нaKa-
зЬ кoмaндиpiв. flисuигшiнa нe пеpeтвopЮBaлa мaxнoвцiв B oтapy.
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Boни збеpiгaли irцивЙyaльнiсть i poзpaхoврaJlИ lla сBoю сиЛy
тa винaхi.цливiсть. Koмarтднo-кaзeннi сToсyнKи y мaхнoвцiв бyли
виняTKoМ' BJIaДa oтaМaнa бyдyвалaся нa oсoбисToмy aвтopитетi,
пoвaзi i нaвiть сxиляннi пepел oбpaним зa свoi якoстi KoмatЦи-
poм. oтaмaн сTиМyЛЮвaв aкгивнiсть бiйцiв, ви'IBJUIЮЧи BисoКy
oсoбисry iнiuiaтивy i aктивнiсть.

Iндивiдyшrьнiсть пapтизaнa бyлa oснoвoю мaхнoвськoi стpa-
тегii. Iнoдi неBеликi зaгoни aбo oкpемi пoвстaнцi дiяltи пoвнiстю
сitМoсТilfoIo' кep1rovись тiлЬlсt зltГiutЬI{иtlшl вказЬкaми Maхнa' Kшrнa
Лaвa в aтaцi пеpeдбaчаJla шIиpoКy aBToнoм}Iy бopoтьбy Ko)Kнoгo
вrp[IниКa. Maсoвий, oтapний пiдхiд uepвoних чaсTo зMyIryBaB
чaсTиЕIи Чеpвoнoi apмii дo мaсoвoi втeчi aбo зДaчi в пoЛoFI.

Пpи невдшtoмy pезyльTaтi бoю МaxнoBсЬKa apмiя poзпopo-
IIIyBаJIaся нa ДeсЯтKи aBTot{oМних гpyП i oКpeМиХ бiйцiв, кoт-
pиМ Лrгllle бyло втiкaти вiд пrpеслiдyвaння' пpoхoдити кpiзь
вiйськoвi, зaгopoxi тa лiнii ЛaHцеpниx пoтягiв пooдинцi.

Мaхнo BКaЗyBaB циМ гpyПaМ МapшIpyг' мiсцe i vaс збopy, дa-
ючи iм мorglивiсть сaMим BkIpBa"ГИсЯ З oToчeнtUI. Униtсyвrпи
poзгpoМy, гpyПи Зrroв oб'еднyва-пися в Пoвстaнськy apмiю. Ус-
пiхи г.ДибoIgx pейдiв мaxнoвцiв бyли нaслiдкoм вiДмiннoгo зB'яз-
кy з мiсцевиМи ПoBсTaнськими зaгoнaMи' сеrUlHсЬKим пiдпi.luшм,
lllиpoKoгo зaсToсyвaнrш poзвiдyва,rь}Iиx lpyП i нaпoвнення тилy
i чaстин сyпpoTиBниКa BJIaснoю aгенTypoю. Cтепoвoю Укpaiною
у |9|9-|92l poкaх снyвzrли дpiбнi зaгoни кiнних мaхнoвцiв (пo
10-20 бiйцiв), кoщi бyли <<T}LтIoм> Пoвстaнськoi apмii. I{i зaгo-
ни збиpulи вiдoмoстi в пoвiтaх, poзПoвсЮДхyвали мaхнoвськi
листiвюr Ta гЕtзети' гoTyвirли iзбиpыlи нaбoi, кoней, ПpoдoBoЛЬ-
ствo, веpбyва.ltи дoбpoвoльцiв Дo apмii Мaхнa.

Cтeпoвими LIIЛ'IхaNIИ BoЛoчI,UIиcя xебpaки, веш-tталися л iтнi
xiнки, дiти, <,збиpaюvи poзвiдкy для Maiнao..Bеличrзнa кiль-
кiсть дoбpoвйьниx aгентiв Maxнa булaв Ko)КнoМy пoвiтi. У вo-
лoсTях бyли пyнкги збopy,цotlесеtlЬ' зa яКиМи пpиiздили гiнцi
вiд Мaхнa. B селax дiяли пiдпiльнi мaxнoвськi гpyпи' кoщi веp-
бyва.llи Мoлo.цЬ i пеpioдиvнo гpoМиJIи мiсцевy BлaДy Ta гapнiзo-
ни пo селaх. oсoбливo сиЛЬними бyли тaкi ГpyПи в бaзoвих
paЙoнaх МaхнoBсЬKoгo pyxy' .це Boни ЯBЛЯЛkI сoбою свoсpiднy
<(TiнЬoвy ыroДУ>>. Це бyв нeвvтДимий МaхнoBсЬKиЙтил, якиil, Двa
polо{ виlllyКyBали i нaмaгalИcЯ знищиTи чекiсти.

MaхнoBськllttl тил нaстo oбеpтaвся B oфiцiйнy тa 'цiлкoм
ЛoяJIБFIy мiсцевy paДy, peвKoМ' KoМнeзaМ. Пiлтpимyючи iлюзiю
paдянськoi BJIЕI,ЦИ, cxoBaвшисЬ Зa pаДянсЬKиМи гaсЛaМи' МaхнoB-
цi викopистoByBаЛи ..цю BЛaДy як зaвiсу дЛя IIIиpoKoТ aгiтaцii
пpoTи бiльrrтoвикiв. ixнi гpyпи ПepеTBopЮвuIИcЯ B зaгoни Mес-
никiв, a миpнi хrriбopoби виTяryBaЛи пpиxoвal{y гвинтiвкy, щoб
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yнoчi лiквшyBaTи пpибyлиx KoМyI{iсTiв, a нa paнoк знoвy пеpе-
TBopЮвaЛися Ha <(MиpHих сеЛЯH)).

.Цpiбнi гpyПи мaхнoвцiв зaмикaли'ё\ нa Декiлькa .цесяткiв
теpитopiа,rьниx зaгoнiв, lllo дiяли в бaзoвиx paйoнaх i свoiм
TrpopoМ пеpеlxKoдxaJlи fгBеpдxенtlЮ BЛa.ци бiльlrloвикiв. Ta-
кий зaгiн нapaxoByBaв Bi.ц l00 Дo 2 тисяч чoлoвiк i являв сoбolic
свoсpiДний prЗrpв, зaПaснy чaсTиHу МaхнoвсьKoi apмii. Cтвo-
pЮючи oбстaнoвкy пaнiки в пoвiтax, мiсцевi зaгoни зpиBaли
ПpoДpoзКJraдКy' ПеpelrlКoД)кaЛ и peквiзицiям, HaПaДаJTи нa дРiб.
нi vepвoнi чaсTини. Пpи' пoявi apмii Мaхнa в iхньoмy пoвiтi цi
зaгoни ПpиrД'нyBaJII4cЯ Дo нei, збiльrпyючи Пoвстaнськy apмiю,
a KoЛи Мaxнo йшoв Далi, зaлИЦIaлИcЯ в пoвiтi.

Iнoдi цi зaгoни os'еднyвaлися i зДiйснювали cпiльнi pefiши
Укpaiнoю. ПеpесрaюнисЬ IIo Укparнi, Мaхнo ЗaB)qДи нaвiдy-
BaBся в бaзoвi paйoни, знaюЧи' щo TaМ йoмy Дoпoмoxr/гь i
щo тaM вiн зaвxДи пoПoBtIиTь свoю"apмiю pеЗеpBaМи; Якщo
ядpo Мilхнoвоькoi apмii y |920-|92| poкax стaнoвилo 3_10 ти-
сяч чoлoвiк, тo тaкi мiсцевi зaгoни мzl,'Iи чaс8М бiЛьtшy чисеЛЬ-
нiсть.

Бaзoвими paЙoнaми мaхнoвцiв бyли великi сeлa, звiдки пo-
хo.циJIa бiльrпa чaстинa кoмaндиpiв i pялoвих 

'2x1193rliв. 
Haсaм-

Пrpr,ц цe були Гyляй-Пoлe' Hoвoопaсiвкa, .[iбpoвкa' Бaсaнь,
Полoги, Toкмaнкa, Успeнiвкa,' Kiнськi PoзДopи, Hовoryпa,'Iiвкa,
Iвaнiвкa, Cтapoдyбiвськa, Hoвo. Mlжaйпiвкa, Hoвb- Koстянтинiв-
кa, Hoвo-Микoлaiвi<a, Бiлoцepкiвкa, ПoПiвкa, Kapaкyбa.

Kpiм сiл oлексaндpiвськoi гyбepнii Ta пpиaзQв'я, бaзoвi
paйoни Maхнa iснyвали в селax пoблизy мiст Мapiупoль, Юзiв-
кa, Гpишине, Boлнoвaхa, IЗIoМ, Лимaн, Cтapoбiльськ, Бiлo-
BoдсьK, Kyп,янськ; y лiсaх BздoBx piк Ciвеpський Дoнець' Деp-
кyл, Aйлap.

У Kaтepинoслaвськiй ryбеpнii мaxнoвцi Мurли Пpихильникiв
y HoвoмoскoBсЬKoМy, BеpхньoднiпpoBсЬКoМy, Пaвrroгpaдськo-
мy пoвiтaх (селa Koпaнi, Kpишrтoпiвкa, Пpищепине тa iнrшi).
Чaстo-ryстo pятiвним дДя Пoвстaнськoi apмii бyв великий лiс
Bз.цoBx piки Caмapи.

У Пoлтaвоькiй ryбepнii бaзoвими .цJUI Мaх[IoBцiв бyли селa
нaBKoлo мiстeчoк Зiнькiв, Heдpигaйлiв; Koбеляки, KoстяAти-
нiвгpaл.

У стoсyнкax MaхнoBсЬкoIo TиJIу й apмii веЛиКy poль вiлi-
гpaв вiл,цiл ПoсTaчa}Iня i сoцiа,rьнoгo jaбезпечення' }Ia кoтpиЙ
ля|aJIa BLцПoBЦuuIЬнtсть зaбeзпеченн'l мaхнoвськoi аpмii, не пo-
pуlllуЮчи Пpи цЬoМy iнтеpeсiв'мiсцевoгo сeлянсTBa. Пiд чaс
свoix нaскoкiв нa мiстevKa, вiйськoвi сКJ]a.ци' цyкpoвi зaвoди
Ta BиHoI(ypнi, пoтяги мaхнoвцi ЗaxoПЛюBЕtли BеЛиKy кiлькiсть

пpoмисЛoBoi пpoлyкuii. (i тpoфеi сПpяМoвyвiulИcЯ Дo BщДiЛy
ПoсTaчaння, кoтpий BеЛиКy чaсTинy тpoфeiв вi,цпpaвляв дo бa-
зoвих paйoнiв, opгaнiзyBaBIIIи oбмiн ПpoMисЛoвиx тoвapiв нa
пpoB1aнт.

Сeляни oтpиMyвzulи цyкop, cTIуIpT, мaнyфaктypy, сiльгoсп-
iнвентap. Зaхoгutюючи бaнки тa Кaси, pеквiзyюни гpoпroвi сyми,
МaхнoBщ чaстo poЗpaxoвyвajlися з сеЛЯнaМи тpoфейними гpilш-
ми зa кoнeй, фypax i пpoдoвoльствo. Taкi стoсy}lKи з сеJUIнaМи
зaбeзпечили Мaxнoвi IllиpoКy пiдщимкy тa спiвч}rггя yкpaiн-
сЬКoгo сeЛa.

Maxнoвськi есКa.цpoHи aбo бaтальЙoни сКJIaДuUIися iз oДнo-
сeльцiв, кoтpi дoбpe ЗFftlтИ oдин oд}loгo' I]е нe .цoзBoЛялo yКo-
piнитися в чaiтинaх чrpвoниM aгеHтaМ aбo ж вести сеpeд Мaх-
нoвtцiв пЦpирнy пpQпaгaнДисTсЬKy.pобoтy. Bсi бyли нa oЧaх.
Пpинuип зrмляцTBa сTBopюBaB y мaхнoвцiв aтмoсфеpy Bзa€мo-
пiдтpимки Ta.ToBapиства. Бoягyзтвo, нa пoлi бolо мoглo BИКJIИ-
кaти oбypенЦ8 .сеp9д oднoсельцiв.

Мaхнogськa apмiя мaлa й pяд сyггсвих неДoлiкiB' Щo чaсTo
зBoдили нaнiвець ii успiхи.

Чaсто y Мaхнa 1a йoгo rштaбy бр вiдсщнiй зaгальний плaн
дiй aбo пoстaыlенi зaвдaннЯ бyли нездiйсненнi. B Пoвотaнськiй
apмii вия9лддaся нrз.цaтнiсть вести цiлеспpямoвaну бopoтьбy,
'oTpиМyBaTи вiд свoix пеpeмoг сщaтегivнy пepеBary.

Бiй y мaхнoвцiв звoдився дo зtlиЩeння >кивoi сиЛи вopoгa'
щo бyлo неeфекгивниМ Пpи вeличезнiй чисельнй пepевaзi Чеp-
вoнoi apмii. 3дебiльlпoгo Iиiж}IoBцi не poзвивuulи ПoчaтКoBoгo
yспiхy i пiсля пеpеь{oги Ухl4ЛЯЛИcЯ вiд бoiв i пepеслiдyBaнHя
Bopoгa' нaМaгaючись вi.цпoчити. Це дaва;ro мoxltивiсть сyfipo-
тивникoвi пpиBeсTи.цo лa.цy свoi ЧacTИ:ну., зaнoвo oзбpoiти poз-
збpoсниx сoJЦaт тa вiдпyщених MuжI{oBцяМи пoЛoнених, .цoче.
KaTkIcЯ пiдкpiплeнь i влapити Ha IIoBстанцiв зновy.

Bцсyгнiсть pеzulЬt{oгo тилу булa Boднoчaс IUIЮсоМ i мiнy-
сoM мzlхFIoBщинц' Hg мaюvи пoстiйнoi тepитopii.цля вi.цпoчин-
Кy' пoпoBнення, лiIqyвaн}UI тa виpoбництвa нaбoiв, мaхнoвцi не
М:UIи щo зaхищaти' !1lя них y)ке He бyлo вaжливиМ' .цl BoЮBa-
ти. Boни лrгKo зzuIиIIIaли бaзoвi paйoни, якi стaвали зДoбиччю
кapшIЬ}rиx зaгoнiв, Щo ToПиJIи бaзoвi сеЛa B кpoвi. Пoстyпoвo
<<невидимий T}Ul>> ffiд11lд pyйнyвaвся. B |92l poцi мaxнoвцi нa-
сaМпrpe.ц ЗaхищaютЬ iснрaння свoei apмii, a не свoбo.цy <.вiль-
ниx .paйoнiB)>, .щo пo3}Iaчилoся нa.зMeнПIеннi пpитoкy дoбpo-
вoльцiв y Пoвстaнсьцy apмilo.

Пoвстaнцi-Дoбpoвoльшi бiльrпe iшlли Дo мiсцевих зaгoнiв,
кoтpi мoгли 6 зaхиcтllти мiсцeвi iнтepeси, нix дo-Мaхнa' KoT-
pий вoювaв ДiUIеKo вiд piдних мiсць.
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Главa 32
КPиBABиЙ ЛЬo.Inoхul

(13 люmoеo _ 13 квimня 1921)

Apмiя Мaхнa, знoвy увipвaвшисЬ FIa Tеpени Зaпopiзькoi ry-
беpнii, o||vIНИЛacЯ в гyлaвинi Чrpвoнoi apмii' .raстини якoi зa-
пoЛoнPlJIи ПpиaзoвсьKi стeпи. Ha шляxy мaxнoвцiв B|4uTaBIIЯIIуI-
ся пoтyxнi зaгopoxi чrpBol{их З чaсTин 5, 7, 2,9-i кaв.цивiзiй,
Двi стpiлецькi бpигaди. Алe пoвстaнui пpopyбyвaлиiх вoгнeм i
Мrчем i pвa,'Iися в piдний кpaй, дe пpи нaблиr<еннi <.бaтькa'>
сПaЛaхнyлo tIoBе ПoBсTaн}ш.

B сiчнi - FIa ПoчaTКy'ЛЮToгo l92l poкy мaxнoвський pщ
нa Зaпopi;оlti не згaс, неЗBzDКaЮЧи нa вiдсщнiсть Maxнa тa йoгo
apмii. B пЛaBняx flнiпpa, бiля oлексaндpiвськa, бyв ствope-
ний центp Мaх}IoвсЬКoгo PУхУ, який кoop.ЦиHyBaв дii oкpемиx
зaгoнrB.

У пoлiтзведеtItUIх бiльrшoвикiв зими 1920_1921 poкiв мiс-
TИIIИQЯ пoвiдoмлeння пpo Te' щo Зaпopiзькa ryбеpнiя ((киllIиTЬ
бarЦитизмoМ>, щo в ii пoвiтax <сyцiльний бarЦитизм> i в кoж-
нoмy пoвiтi oпepyютЬ мaхнoвськi зaгoни вiд 300 дo 1000 чo-лo-
вiк. KaтepинoслaвсЬKa та oлексarЦpiвськa гyбepнii бyли oгoлo-
шreнi бiльrшoвиKaМи I{a сTaнoBищi фpoнтoвиx. Tисячi poбiтникiв
i paдянських слyжбoвцiв були мoбiлiзoвaнi нa бopoтьбy пpoти
мaxнoвцiв. Бiля Мapiyпoля з пiдлiткiв 15-16 poкiв бр opгaнi-
зoвaний МaхFIoвсЬKий зaгiн <.Cини oбpaxeниx бaтькiв,>. B oлеrп-
кax бyлa сTBopенa TaсМнa МaTpoсЬKo-МaxнoвсЬКa гpyпa <Якip>,
КoTpa дpyIryBiUIa пpoкJlaмaцii iз зaкликoм стBopюBaти <.вiльнi
paди> i пiдтpимувaти IToBстaння в Kpoнштaдтi. Haвiть B KoМу-
нiстичниx oсepeдкax тa oфiuiйних paдax, Зa.цaHиМи пoлiтopгa-
нiв, зpiлa <<MУЖИЦЬKil oпoзицiя'>.

oкpемi ПoBсTaнсЬKi зaгoни бyли здaтнi викoнaти,цoсиTЬ
сеpйoзнi ЗaB.цaння. Taк, y сiчнi l921 poКy oKpeМий зaгiн Бiлaпra
зaвoлo.ц'iв нaДoбy Беp,Цянськoм, a Зaгiн Ча:toгo - opiхoвoм.

Пpи нaблиxeннi Мaхнa лo Гyшй-ПoJUI B сepr.цинi лютoгo
1921 poкy мiсцeвe бiльlшoвицьке кepiвництвo бyлo oхol1пенr Be-
ЛиKoю пaнiкoю. l3, 16 тa 18 лютoгo вoнo щинi eBaKyюBilJIo BJIа.ц-
нi сщyкгри з Гyляй-Пoля' нeзвtuкaючи нa нaявнiсть y Гyляй-
Пoлi великoгo чepвoнoгo гapнiзoнy. Kiлькa нaскoкiв Maхнa нa
Гуляй-Пoлe Нe ДaIw.rхo.цних peзyльтaтiв, бo 6ули вiдбrгi 3-м кiн-
ниМ KopПусoМ ЧepBoниx, щo тaбopився y сeлi.

14 лютoгo мaхнoвцi oToчили неpвoний лoлк, яruЙ виpiшrив
кaпiryлювaтуI' aIIe KoЛИ мaxнoвцi Пoч:UIи цей пoлк poззбpoювa-
ти тa вiдбиpaти кoнeй, неpвoнi сollдaти ПoЧzUIи сщiлянинy i вi-

дiгнaш мaхнoвцiв. Biдвiдaвши fliбpoвкy i poзбивrпи тaм пoлк 42-i
дивiзii; мaхнoвцi з€lxoпиJlи 4 rapмaти i пo.ца-ltися дo Hoвoспaсiв-
ки. У.цoвиченкo нaпoлiг нa пiвденнoМy нaПpяМКy pщу Пoвстaн-
ськoi apмii, нa з'сднaннi iз зaгoнoм Бiлaшa, щo pейд}ъaB у paйoнi
Бepдянськa. Maxнoвцi ПoПpяMyBаЛи Мap[IpyToм Успенiвкa-
I{apeвoкoстянтинiвкa- Hoвoспaсiвкa, вiдбивaюнись вi.ц ЧaстиH
3-гo кiннoгo KQpПyсу' який висiв y них нa IUIeчaх.

B нiч з |9нa20ЛЮToгo |92|poку, KoЛи МaхHoвЦi, стoмленi
BzDКKиlvI пepeхoДoм' ЗУПИHvIл|4cЯ нa нiч y селi БеpесToBoМy' нa
сПЛячиx пoвстaнцiв нal]zшa 7-мa кaвалеpiйськa дивiзiя чеpBo-
них. KpивaъиЙ бiЙ зaв'язaBся нa вyлицi селa. Мaхнoвцi зa вiд-
сщнoстi €Динoгo КoМaнД.yBaнI{я Лr.цBe BсTигЛи BискoчиTИ З oTo-
ЧеFIн,l' BTpaTИЛ|t пpи цЬoМy 2rapмaти тa 6 кyлеметiв i близькo
тисячi чoлoвiк yбитими й пopaненими. Чepвoнi пoвнiстю виpi-
зaли сaнiтapний oбoз iз пopaнeниМи ПoBсTaнцяМи'

Пiсля piзaнини в Беpeстoвoмy Пoвстaнськa apмiя poзПzrлa-
ся, ii vaстини, pяTyЮЧись вiд пеpеслiдрaння, poзiйtuлися в piз.
I{их нaпpяМкaх. IJе бyв oдин iз нaйкpитичнiших днiв Для мaх.
нoвцiв. Caм Мaхнo' }IеЗBaхaючИ Ho ХoЛoД; бeз вepхньoгo oдягу'
Bеpхи нa кoнi, щiкaс в paйoн HoвoспaсiвКи' Кyди paзoМ З ниМ
лpибули кiлькa сoТrнЬ пoвстaнцiв нa чoлi з УДoвиченКoМ Ta
Га-пинoю Кyзьмeнкo.

Бaчaчи пoвний poзгpoМ чaсTини свoеi apмii, Мaхно дyМar
пpo пepexiд y пiдпi.тurя Ta пpo oстaтoчний poзПyсК apмii. oл.
I{aК ЧeprЗ кiлькa днiв мaxнoвцi вiДнoвили свiй бoйoвий дц,
бo Дo зaгoнy Maxнa пpи€,цнaвся зaгiн Бiлaпra' нoBoспaсiвськi
пoвстaнцi Ta чaсTиFIa псlвстaнцiв, щo poзбiглиCя ricля бoю бiля
Бepeстoвoгo.

2|-24 люToгo 192l poкy мaxнoвцi oбrззбpoiли кaвДивiзioн
3-гo кopпyсy' ЗaхoПиBIIIи 6araтo кoней тa 20 кyлеметiв i poз-
ГpoМиBlIIи у Cтapoлyбiвцi неpвoнy бaтapeю - ЗaxoПиЛи 4rap-
MaTи.

Пiд виглядoм бyдьoнiвцiв з poзгopнyгиМ чepвoниМ Пpaпo-
poм в'ixшlи мaхнoвцi .цo нiмецькoгo xyгopa Фpiдpiхстaль (пo-
близу Гуляil-Пoля) i без бoю poззбpourи vеpвoiий кaвДивiзioн
зzUIoги' У сeлi Залiзнoмy ця iстopiя ПoBTopилaся З TpЬoмJI ПoЛ-
кaми |24 -i бpиr aди 42 -i дивiзii, П oл oнeнi - кoм бp иг l 24 - i Блюм -
бepг тa бpигaднi кoмiсapи були poзстpirшнi. Taкox були знм-
щeнi тpl,tлuяTь мaхнoвцiв, якi пepейruли у Чepвoнy apмiю.

3гoдoм yнo.ri мaхнoвцi пoлoнили пoлK 42-i дивiз1i Ta пoЛК
30-i дивiзii i зaxoпили ще 16 гapмaT. Tиcячa мaхнoвцiв зaхoПи-
Лa y пoлoH близькo 5 тисяч чеpBoHих' npичoмy близько тисячi
пoЛoнениx чepвOнoapмйцiв дoбpoвiльнo пеpейrxЛи Дo Пoвстaн-
цiв i з них бyлo сфopщoвaнo нoвий пixoтний пoлк.
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Чoтиpи тисячi пoлoHе}lих бyли poззбporнi, з них бyли знятi
шrинелi й чoбoти.| I{i пoлoнeнi були кинщi B сTeПy ptlзoМ з oбo-
Зoм, бo :нaП,ЯTИ МilxtloвЦяМ y)I(е нaстyЛaJlи-3-й кiнний кopпyс,
1919-тa i7-мa кaвдивiзii. 3aгoни У.цoвиченкa тa Бiлaцra зaпиIlIи-
лися пiд Беp.Цянськoм, a Мaхнo (1300 rпaбель, 100 кyлеметiв,
8 гapмaт) 23 лютoгo 1921-гo знoвy спpoбyBaв зaхoцити Гуляйт-
Пoлe, а.llе i ця спpoбa бyлa вiдбитa ЧepBoнoю заJIoгoю.

Пiс.lш невдaчi бiля Гyляй-Пorrя Мaхнo ПoПpямyBaB нa зaхiд
Дo oлексaнДpiвськa, нaвo.цячи сTpaх нa ryбеpнськиx Чинoвни-
кiв, якi oгoлoсLUIи мiстo нa стaнoвищi oблoги i пoчa.пи гoTyBa-
тися Дo eвaкyaцii. B тoй xe vaс oкpемi зaгoни Kypиленкa, Ka-
ЛeНИKa, МaЙбopoли ЗaJIу|IJIИЛ|4:Я в paйoнi Гyляй-Пoля.

Махнo руxaвся лиlпr йoмy сaмoмy вi.цoмими llulfl(aМи' знищy-
roчи мiсцевi гapнiзoни тa paдянськi yсTaнoBи. 25 лютoгo мa,хнoвцi
пo ЛЬoДy пrpeпpaвJlяЮTЬся uеpeз flнiпpo нa Пpaвoбеpе>Iокя УщaТ-
rпa в paйoн Aпoстoлoвoгo, пpяMyюЧи дo Хещoнa, в paйoнi яKoгo'
зa вi.цoмoстяМи <.бaTЬКa,>' сП€ulzlхllyлo сrЛ,I}lсЬKе пoвстaння. fuie в
!нiпрвсью,rх шIaBнfl( зyсщiв Мaхнa лиIlIе I{rBелию,rй (150.loлo-
вiк) зaгiн Пaв.пoвськoгo, якl41 Пpи€днaвся дo мaxнoвцЬ.

Ha Пpaвoбеpехо<i Мaхнo нaulтoвх[IyBcЯ Ha чaстини 45-i
сщiлецькoi дивiзii, яKa Haв'язалa йoму вaxкий бiЙ б1ЛЯ oлек-
сaндpiвськa. Kiлькa paзiв, шIoб вiдipвaтися вiд пеpеслiдyBaння'
мaxнoвцi Пеprхo.цяTЬ {нiпpo Пo лЬoдy з бepегa нa бepeг. Ha!ешrтi
1 беpeзrrя 1921 poкy Мaxнo ПoBеpTarTЬся нa Лiвoбеpеюr<я i пpя-
мyr дo Гeнiveськa, пoблизy яКoгo дiялa MелiтoпoлЬськa гpyПa
мaхнoвцiв - KpиМсьКий пoлк МaхнoBця Kрилeнкa (250 rшa-
6eль,75 тaчal{oK' 3 гapмaти).

6 беpезня 1921 poкy Мaxнo знoвy poзбиBar сBoю apмiю нa
кiлькa мoбiльних гpyп. Пaвлoвський з 300 пoвстaнцяМи Bиpy-
ПIa€ дЛя opгaнiзaцii гpyПи в селo Bеликa Лепeтихa. 3агiн Koхi
нaПaДar нa кoнцтaбip' дe yгpиNryB.rЛися HеBД,oвoленi pa.ця}lсЬKoю
Bлaдoю цiqr{eвi ceЛЯH|4. Kypиленкo зi свoiм зaгo}Ioм BиpyIIIиB
лo paйoнy Мapiyпoля, Moскшtевськиilтa Kшlеник - дo paйoнy
Юзiвки. Глaзyнoв зi свoею сoT}tеЮ ЗaIwШIII4BcЯ, y !нiпpoвських
IUIaBняx.

Бiля АпoстoлoBoгo М.lхнoвцi зaxoпили пaнцеpний пoтяг vep-
BotII,D(' aбiя c. Poгaник poзфoМиJlи кaвбpигaцy 7-i кaвдивiзii, якa
BJIaшITyвiUIaся нa вiдпoчинoк; Пpиvoмy мaхнoвцi з.lхoпLUIи yBесЬ
пrгaб кaвбpигa.ци paзoМ з KoМaндиpoМ тa l(yлrМeтaми. Бoi Мaхнa
з чеpBoними вiдбра.ltися TaкoХ бiтя clл Меняикyp тa Яrо,rмЬкa.

l Poздягненi сoлдaTи нa бйьrп тpaвымit vaс вибрали з ладy, бo лицIo poз-
збpoенi тa вiдпyrценi сoлдaти B)кr нaстylтнoгo дня' oтpиМ.lвlllи гBинтlвки' мoгли
викopистoByвilTися пpoти Мaюra.

Paдяfiськe KoМaндyвaнrЙ poзpoбилo нoвий гшaн лiквiДaцit
Мaхнq .Bиpirшeнo бyлo'влtarштрaти пaстцу ДЛя ПoвсTal{цiв мix
Aзовським MopеM тa сrJtfioм Мoлoчним, BТис}tyBши ж сюди i
сКин),ъшrи B Мope. Для здiйснення ЦЬoIo I]Лaнy .tеpвoнi вiдкpили
МaxнoBЦяМ lIJЛJIx Дo мopя i ЗaчИIIИлИ ПaсTI(y з пiвнoчi ЧaсTинaМи
apмii Бyдьoннoгo; 30-i, 4-i дивiзiй. Зa пepесранням мaxнoвЦiв
слiцкyвшIи 3 aеpoп,raни, iнoДi сK}Iдaючи нa KoЛoI{и пoвстaнцiв
бoмби. Мaхнoвцi бyли зhгнaнi в <<Мiuloк> бшя oзеpa Мoлoчнoгo.
Haлii пеpеIhи oзеpo ПO лЬoДy нr сПpaB.циJIИcя, бo кiлькa TaчaнoK
пpoBаЛиЛися пiД тoнIсай лiд' Здaвa;roся' Цr б}ъ кiнець. Але...

oсь як сaм Maжlo зГaДyвaB тi пoдij: <Бiля Мелiтoпgля кoмрri_
сТиЧHе KoМaHДyвaнI-Ul BJIaшТyBaЛo мeнi ПaсТКy (...) Тoмy мeнi
сaМol\,ry дoвeЛoся сiсти нa кoня i KеpyBaTи MaHeBpoМ бoю. Я }о<и-
лився вjд бoю з oднoю ЧaсTинoю' iнштy своiми poзвiдрaльними
чaсTинaМи зМyсиB сToяTи poЗIop}IyгI4М фpoнтoм в oчiк}ъaннi бoю
i цим uaсoiи зДiйснив пepехiд в 60 веpст, poзбив нa свiтaнкy TpеTю
vaстинy бiльйoвикiв' щo сToяЛa бiля МЬлoчнoгo oзеpa, тЬ дзoв-
сЬKим Мopеtt,t вийrшoв нa пpoстip в paйoнi Bеpxньoгo Toкмaкo.

B пoвнiй бeзвихoдi, кoлй все висiлo нa вoЛoсИlli, Maхнo не
втpaтйв сaмoBЛaДaFIFI'I' a з.цiйснив блискaвичнy i нa.цзвичaйно
з}xBiUIy oпеpauiю. Poзбивши зaгopoжi ЧеpBoHиХ' мaxнoвЦi вyзь-
кoю i дoвгoю сфiлкbю (22вepcти.цовxини тa 10 сaхнiв IlIиpи.
ни), нaяl4ii без ocoбливиx тpyДнoщiв усi вони МoгЛи бyги зни.
ruенi кyлемeтним i ГapмaтHИМ вoГHeМ, BИpв.шИся iз влаштoвaнoгo
oUIЬllIoBиKaМи ПеK.IIa.

. Чеpвoнi нaвiть нe пepедбavzulи Мo)Ю'lиBoстi тaкoгo Пеpехo.цy,
a Нa ДeЯKуж' вiйськoвIж МaПax ця кoсa нaвiTь нe бyлa ПoЗнaчrнa.,9. 

'-10 беpeзня 1921 poкy мaxнoвцi mB'ЯЗaЛИ бiЙ б1ДЯ с. Hoвoспa-
сiвкa, Де ж чеKzUIa пiдмoгa в 500 чoлoвiк. Cпovaткy Boни poЗГpo.
N|IlЛИ l<aвa7epйськy бpигадy, шtе сaмi ПoTpaПи,'Iи B чеpгoBе oTo-
чен}l'l чaс'TинaМи Ipкщськoi дивiзii. 400 мaхнoвц\в зaллaтили
)to{Г,гяМ Зa ПpopиB з цьогo oToЧеHFUI. 12 беpезня в бoю з вцpoдке- .
нoю чepBoнoЮ гpylloю Heстеpoви.ia з.arинули ще 180 пoвстaнцiв.

Hезвaxaючи нa вTpaTи' Мaxнo зBaJКyrTься нa нoвиЙ I]]TypМ
Гyляй-Пoля. Пoлoненi чеpBoнoapМiйui (мaбщь, спeцiа-ltьнo пi-
лiслaнi) пoвiдoмили Maxнa, щo в Гyляй-Пoлi знaхoдиТЬся лиШе.oДин 

кiнний пoлк чrpBoних' бiйцi якoгo спiвvyвaють Maхнoвi
i гoтo.вi пepeйти нa йЪгo бiк.

Успix,пoвстaНHЯ У Kpoнштaдтi ПaМopoчиB Мaxнoвi гoлoвy.
Здaвaлocя, Bxe пoЧ€ЦIaсЯ<<ТpeTЯpеBoлюЦiЯ,>. 14 беpeзня l92l poкy
<<бaTЬКo>> без пoпеpедньoi poзвiдки з xoдy BpиBarTЬся.цo ПrpеД-
мiсть Гyляй-Пoля, дe йoгo зaГoни oдpaзy ж ПoтpаПиЛи y кiльuе
чaсTин 3-гo кiннoгo Кopllyсy. Хopстoкe pyбoвище, зДaBzUIoся'
ПpизвeДе Дo ПoBнoгo зниЩенFUl махнoвцiв. Tiлцки ПepеT}tyBll]и
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pi'lкy Boвнy Ta ЗaКpивlllи мiст KyлеМrTниМ Boгt{ем, пoвстaнцi
ЗМoгЛи ЗyпиниTи пеpесЛl,цyючиХ.

Пiд чaс бoю бyли вбитi aбo схoпленi B Пoлoн oTaмaни Пpaв-
.Ц'a, Мapoвський, IЩенкo. Мaхнo бyв вa;ккo пopaнений пoстpi.
ЛoМ yПpиTyЛ. oднa з KyЛЬ зaсiлa в стoпi, iнпroю вiн бр пopaне-
ний y стeгнo й xивiт. Maхнo BпaB З KoHя нa снiг, Щo ПoсЛy)киЛo
ПpиЧинoю пaнiки сеpe.ц Пoвстaнцiв. Kpики <..Бaтькo вбитий!>
ПpизBrли дo с1rм'яття сеpeд Пoвстaнцiв. Iм здaвa.пoся, lцo Boни
BTpaTlиriIИ не ЛишIe Bo)I(.ця' але й меry бopoтьби, a гoЛoBнe - нa-
Дiю нa пopятy}IoК. 3 цiсi хвилини Мaхнoвцi пoчшtи BTечу.

12 веpст пopaне}Ioгo Мaхнa вrЗли нa тaчaнцi, не пеpев'язyюvи
paн, i'вiн сIIЛиBaB Кpoв'Ю, FIe пoвrpTaючись Дo свЙoмостi. Bесь
Чaс ТpиBiUIo пrpеслИрaнtшl тaЧaнKи Мaхнa, Hад гoЛoBoю Мaхнa
свистiли lryлi. 3 пoля бoю нa pyКilх йoгo винiс Льoвa ЗaДoвl'

B нiч нa 15 беpезня |92|-ro, вiдipвaвrшись вiд пepeслшyвa-
viв, мaхнoвськi кoмaн.циpи зiбpaлиcя бшя лixкa свoгo пopaне.
нoгo вo)<д.я. IIIтypм Гyляй-Пoля КoIlITyвaв l50 пoвстaнuiв yби-
тиМи Ta l00 пoлoнeними. Tpебa бyлo oбгoвopиTи сTaHoBищe
Пoвстaнськoi apмii тa iJ з.цaтнiсTЬ д.o Пo.цiЦьшroi боpoтьби.

Кoмaндиpи pозyмiли, lцo, HезBzDKaЮчи Ha шиpoкi пoBстaH-
н'{ Пpoти бiльtпoвикiв y Cибipy, нa Taмбoвщинi, в Kpoнштaдтi,
нa Пiвднi Укpaiни, Maх}IoBсЬКa apмiя не мoгЛa ПepеЛal\{aти си-
тyaцiю нa Гуляйпiльщинi чepез BeЛичeзнy кiлькiсTЬ чepBoHих
вiйськ нa Зaпopixxi. Cтвopення в Гуляtrт-Пoлi плaнoBaнoгo
<<вiльнoгo paйoнy> тa йoгo oбopoнa бyли нapaзi нeМoжJIиBиMи.
Kpивaвi бoi oстaнньoгo тиjкI{,l знeкpoBl{Ли Пoвстaнськy apмiю'
Boнa вTpaтилa мafuке пoлoBинy свoгo скJIa.цy. Baжкe пopaненIUI
<.бaTЬKa'> знaчнo yсKJIaднIoвzUIo зaгaЛЬнe кepiвництвo pyхoМ.

B тoй xe чaс Bиpzlхyвaвшrи бaзoвi paйoни мaxнoвцiв, KoМaн-
дyвaнI{я Чеpвoнoi apмii нaмaгuuloся нe ДoпyсTиTи Ty.ци ПoB-
сTaнсЬKy apмlю.
. Hupuдu кoмaндиpiв виpitшилa TиМчaсoBo poзпyсTити веЛиKy
Пoвстaнськy apмiю, irЛe пpo.цoB)ryвaти Дiяти дpiбними зaгoнa-
ми y 100-300 rшaбель. Ha нapaдi булo зaзнaueнo' щo бopoтьбa

| 3аdoв Левкo (|893_1938) _ з бiднoi poдини еврйськrп кoлoнiстЬ. У 1909_
1912 poкaх _ poбiтник нa зaBoдaх loзiвки. З 1910 poкy анapхiст-теpopист' еK-
сист. У 19l3_19l7 poкaх _ нa кaтopзi. У l917 poui _ poбiтник, .шен Юзiвськoi
paДи, чеpBoнoгвapлiець зaгoну Чеpняка. У l918 poцi y Чеpвoнiй apмii -. нaчuIта.
бy бoйoвoгo вщдiлкa, бpигaди. У хoвтнi_листoпaдi 1918 poкy _ y пiдпijlпi в
Юзiвцi. 3 .pyдn" 1918 poкy в MaxIloBських зaгo}I.ж: кoмaндиp пoлкy, нaчaлЬниК
кoнтppoзвiдки .{oнськoгo Kopпyсy' кoмендaнт' Kpимськoi гpyпи, vлeн штaбy,
члrн кoмiсii aнтиМaх!loвсьKиx спpaв, a'ц,ютaнт Мaxнa. З |921_|92з poкiв _ нa
eмiгpauii y P}T"[yнii. Пoвеprryвся дo сPсP. з |925_|937 pqKiв _ пpaцiвник oде-
ськoгo lo гпУ_нKBс. Pепoесoвaний.

нe пpипшrяlTься' a Пrpexo.цитЬ y нoвy фaзy (<нoвa TaKTИКZ}>).
Зaв.цaння бoйoвиx гpцr бyлo тaке: pyйнyвaнrul тилiв Чеpвoнoi
apмii, нищеньtя <iнститщiB нaсI,IЛЬсТвa i теpopy>, ПoшKoджeн_
ня залiзниць, poззбpoснн,t чеpвoниx чaсTиtt Ta нaKoПичення
збpoi, защnrrнHjl сeлян Ta чrpBoнoapмiйцiв дo МilxнoBсЬKoгo p}Dry.

Мaxнoвськi KoМarЦиpи Bв€txzutи' Щo Bxe незaбapoм зa iншoi
ситyaцii зМo)qTЬ швиДКo вiдpoдити Пoвстaнськy apмiю. Булo
виpilшенo BиBезти ПopaнеI{oгo Maxнa B <<TИХИй paйoн> нa лiкy-
BaнHя' З.lлиlllиBlllи.цля йoгo oхopoни кiнний пoлк iз 300 бiйцiв.

Пoвстaнськa apмiя длилacя нa 4чaстини' Пpичoмy кoxний
пoBстa}IецЬ МaB ПpaBo oбpaти сoбi кoмaнДиpa i зaгiн. У зaгiн 3a-
бyдькa Ta Щyся рiйпrлo 200 пoвстaнцiв, y зaгiн Гarrхi - 300, у
зaГiн Лисrнкa - l00, y зaгiн Пeщeнкa _ 300, штaб Пoвстaн-
сЬKoi apМii i paдa (50 нoлoвiк) ЗaJIИlIIaJIИcЯ iз зaгoнoм Петpенкa.

Гpyпa Зaбyдькa-ЩyсЯ }IaпpaBЛЯIIacЯ Дo [iбpoвки, гpyпa
Гaнxi _ дo ЮзiвкуI,'ЛИceшКa - дo Мrлiтoпoл'I, Петpeнкa _
дo paйoнy Беpдянськa.

fuie нaсцrпнoгo д}Iя, 16 бepезня l921 poкy, ще не poЗ'сднaHa
apмiя Maxнa I{аIlIToвхнyЛaся нa 9-ry кaвшepiйськyдивiзiю i змy-
IIтенa бyлa 180 вepст yгlKaTи вiд неi. Koли пеpeслiдyвaчi вxе мaй-
xe нaздoгllzши мaxнoвцЬ, Бiлaш, .цo сiДлa якoгo бyлa IIpИB'ЯЗa-
нa МaхнoBськa скapбниця' пoЧaB КИДaTИ гpolпi, МoI{еTи' зoлoтi
pенi з нei пiд Koпитa пepеслiдрauiв. Це зyПиниЛo yсЛaBJIених
чеpBoниx кiннотникiв, Boни пoзлaзиЛи з кoнeй i, зaбршrи пpo
мaхнoвцiв, ПoЧaли збиpaти гporпi. Мaxнoвцi вiдipвшlися.

Aлe нaстyпнoгo .цнJI бi;rя Hoвoспaсiвки зaгiн Пeтpенкa-
Мaxнa HaсKoЧиB нa чaсTиIlи 9-i кaвaлepiйськoi дивiзii. Мaхнoв-
цi пiдпyстили Чеpвoних oсoбливo близькo, вBaxaючи' щo цe
зaгiн Kypиленкa. Koли мaхнoвцi пoбaчили свoю ПoMиЛlry, iМ
зzlJIиllIиJIoся тiльки втiкaти. Чrpвoнi |lнaлИcЯ зa змщеними й
нrз.цaтниМи .цo спpoтиBy Мaxнoвцями 25 вepсT' B с. Пoкpoвцi
неpвoнi нaзДoгtIаJIи пoвстанцiв.

oсь,як Мaxнo згa.цyr пpo цe: <.[I]o poбити? B сiд.llo я сicти
не Mo)Ky' я нaвiть нa тaчанцi Hl сидХy, я ле)Кy й бauy, яК ПoЗa.цy
зa 40-50 сaxнiв Й.це взaемнa нeбaченa pубкa. Люди нauri вми-
paютЬ тiльки чеprз Мeнe' тiльки ЧrpеЗ Tе' Iцo нr xoчyгЬ 3zl,'Iи-
IПити ме}Ir. A;Ie кiнець кiнцeм зaгибeль oчeви.цнa i для них, i
дJIя мrнe. CyпpoтивниK чисeлЬHo в 5-6 paзiв бiльrшиil, i б1ilцi
йoгo все свixi й свixi пiдскa.КyютЬ. Бaнy, - дo Мeнe нa тaчaнКy
чiгulяються <(лЬIoiсисTи>'... Iх бyлo П'яTЬ чoЛoBiк пiд кoмarцу-
вaI{rUIм Mиrцкa з с. Чepнiгiвки БepДянськoгo пoвiry' Пpиuiли.
BIIIисЬ' Boни пpoщaютЬся зi мнoto i тщ xе КaxyTЬ: <,Бaтькy, Bи

| Льюicuсrnu _ кyлемrтники з pyчниМ кyЛrмеToм маpки <.JIьюiс>.
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ПoTpiбнi спpaвi HaПIoi сrЛянсЬкoi opгaнiзaцii, ця спpaBa.цopoгa
нaм' Mи зapaз пoМpеМo' zUIе смrpTЮ сРorю pяTy€Мo Baс i всiх,
хтo вipний Baм i Baс беpеxe, не зaбyдdib пepeДaTи нaшrим бaть-
KaМ Пpo це>>. Хтoсь з них MеIlе пoцiлyвaв, i бiльrше я нiкoгo
з них бiля себе не бачив. Meне в цей vaс Льoвa Зiнькoвський
}ra pyКax ПepeнoсиB з TaчaнКи нa селянсЬКi дpoги, якi дiстали
пoвстaнцi. Я нyв Лиlllе KyЛеМeтний, TpiсK Ta вибци бoмб, то
..ЛЬЮiсисTи'' пpoжа-ltи 3-4 веpсти i пеpебpaлися чepeз piveнкy.
A ..ЛЬЮiсисTи'' тaМ ЗaгиHyЛи}).

I-{eй геpоiнний вчинoк TaК нaДихнyB <<бaTЬKa'>, щo вiн' Лrxa-
vий хвopий, paптoм o.цyжyс, сiдaс нa кoня i зaB.цяKи цьoму втi-
кaе вiд пеpеслiдyвal]}и. B тoмy бoю мaхнoвцi BTpaTиЛи Пoнaд
200 пoвстaнuiв. Чеpвoнi зaxoпили весь oбoз i кaнueляpiЮ' лa-
зapеТ' apТИJlеpiю Пoвстaнськoi apмii.

З 20 беpезrш Дo l квiтня 192l poкy Maхнo, Галинa, Бiлarш
(нavальник штaбy), кiлькa штaбiстiв i членiв paди пеpехoByBa-
лися лoблизy Iзюмa B <(гoсTяx> y oTaт\daнa Caвoнoвa. Пoтiм, пiс-
,rя l квiтня - Fra xyгopaх i в flнiпpoBсЬKих IUIaBн'Iх oлексaн,ц-
plBсЬкoгo ПoвlTy.

Чepвoнi <.сЛiдoпити'> BTpaTиJIи слi.ц Мaхнa, i пpесa зHoвy poз-
тIaTяKaЛacЯ Пpo сМеpTЬ <.бaTЬKa'>. liзнaвшись пpo пpиПинeннJI
.цiй Пoвстaнськoi apмii, пoстiйнa нapa.цa пo бopoтьбi з бarr.цитиз-
мoм виpitшилa ДoсTpoKoBo пpoBесTи ПpoдpoзK;Ia.ц'кy нa Гуляй-
пiльщинi, Щo BиЮIиКzшo нoBy xBилю сeЛянсЬкиx вистyпiв.

Дiйoвa HaTypa Мaхнa пiд чaс лiк}ъaння в пiдпiллi llI},КaЛa aK-
тивнoi пpaцi. <.БaTькoo poз}лмiв, lцo ПoBсTaнцям Укpaiни пoтpiб-
нi чiткi пoлiтичнi opiентиpи i нoвa Пpoгpaмa лiй. Тoмy вiн сiдaе
Зa нaПисaнн'l нoвoi <..!.еклapauii мaxнoвцiв,>. У цiй нoвiй <..Цeшa-
paцii> Мaxнo вiдхo.цить вiд пpинципiв безшaДдя, кoтpi бaгaтo в
uoмy бyли нездiйсненними. HaсaмПеpeд нoвy влaдy вiн бavив y
вигля.ц,i peBкoМy незалежнoi Укpaiни 3 ypя.цoвиМи фyнкцiями,
Щo сyПrprчилo aнapхiстсьюrм теopiям' B oчевиднy сyпеpevнiсть
3 ниМи BхoдиJIa й тезa пpo <<.циIсaTypy пpaцi>, якy тpeбa бyлo
BсTaнoBиТи пiс.пя зaxoплeння МaхHoвЦяМи чaсTини Укpaiни.

I-{я <диктarypa пpaцi> уЯBЛЯЛacЯ Махнoм як пepexiдниЙ cтaн
дo aнapхiстсЬKoгo кoмyнiзму. o.цнaк Щя <(диIсaТypa пpaцi> пe-
pедбaналa пIиpoКe нapo.цoпpaBствo, свoбoдy сЛoBa' a гoЛoBнe -
гpУПoBy (aсoцiйoвaнy) влaснiсть з федepaтивним yхилoм' Bлaс-
нiсть, якa не пoв,язaнa з.цеp)KaBoю. Prвкoм пеpeдбavaвсЯ ЛИ|IIe
яK Koopдинyюvий opгaн' котpий не ПoBинен BTpу{aтися B еКo-
нoмiкy paйoнy. Hoве суспiлЬсTвo М€L'Iи сПpяМoByвати пpoфспiл-
KJ^ Ta paДИ, кеpoвaнi aнapхiстaми.

oднaк aнapхiстськ a paДa т a шт aб кoмaндиpiв не пiдтpимaли
<.Дек.пapaцiю'> Maхнa. .(еякi aнapхiсти нaвiть зBинyвaтиЛи йoгo

в <.бoнaпapтизМi'>, пpaгненнi в.пaснoi .циKтaTypи, нaзивЕUIи Пo-
лiтичним бaнкpрoм. Maхнo дyяte ПepexиBaB }Irpoзylltiнrrя свo-
iх кoмaндиpiв, кoтpi вxе нe xoтiли жoднoi пpoГpaМи, a BBDKa-
Ли' Цo гoлoвнe B МaxнoBсЬКoмy pусi - цe зaхисT сеrrянствa вiд
бiльrпoвицьKoгo нaсилЬсTвa.

Пiсля нев.цaчi з <.[eклapaцiеto> \,tд1go ЗaMKнyBсь i стaв пи-
сaти вiptпi Ta pевoлIоцiйнi чaстiвки. Пoзa oчi впливoвi кoмaн-
диpи пoBсТaнцiв пi,цсмiювaлися нa.ц Мaхнoм i нaзившtи <.бaть-
кD> <(нalrl Пytшкiн>.

B тoй чaс, Кoли <.бaTЬкo,> лiкрaвся, йoгo мaневpoвi гpyпи
пpoДoD{ryBаJIи бopoтьбy. Гpyпa Щyся_Зaбyдькa pейдyвaлa пo
Хapкiвшинi тa Пoлтaвщинi, Kaтеpинoслaвщинi, пo 3aпopiх-
xю i нaмaгaлaся з.lхoПити ГуляЙ-Пoлe. 4 rвiтня l92l poкy rц
гpyпa oб'едHuIacЯ iз зaгoнaми Koxi i Caвoнoвa. Фpyнзe вi/u(aв
}IaKaз KoМaндyвaЧy Хapкiвcькoгo oКpyry Ейцrмaнy тepмiнoвo
знищиTи зaгoни [I]yся-Зaбy.ц,ЬKa' oдHaк цi зaгoни yспitшнo
BI4хoДу|ЛуI з oToченЬ' pyйrryючи aПapaT paдянськoi BЛaДуI'

Зaгoни Kypилeнкa, Мoскa.певськoгo Ta Мapyсi змyпreнi бyли
пiти з пpиilзoBсЬких степЬ нa Чepнiгiвщинy Ta ХapкiЬщинy.
Пoвстaнцями з циx зaгoнiв нa кiлькa днiв були зaxoгшенi Cлo-
в'янoсеpбськ тa Cтapoбiльськ.

Iнrпi пoвстaнськi мaхнoвськi зaгoни Дjяли нa Хеpсoнщинi
(зaгoни Cвищa, Чopнoгo Bopoнa, Пaвrrовськoгo - 300 чoлo-
вiк), y Пiвнiчнiй Taвpii (зaгiн Глaзyнoвa - | тиc*la voлoвiк), y
loнбaсi (зaгiн ПapхoМrнкa - 300 voлoвiк), бiля Kaтepинoслa-
вa (зaгoни Чалoгo _ 700 voлoвiк), бiля Koстянтинiвгpaдa (зaгiн
Iвaнюкa - 500.roлoвiк), бiля Cтapoбiльськa (зaгoни Kaмeню-
кa, Tеpеxoвa, Зoлoтoгo Зyбa, Cпiлiнoгo, Cipoбaби - Дo2тиcяч
voловiк). Зaгiн Caвoнoвa (l TуIcЯЧa пoвстaнцiв) лiяв мiж Bеpх-
ньoднiпpoвсьKoМ тa Hoв.oмoскoBсЬкoМ.

I{iкaвo' Щo недaвнi Bopoги мaхнoвцiв, нiмцi-кoлoнiсти в
1921 poui нa.цaBUIи пцтpимr<y Maхнoвi пpo.цoвoлЬствoм тa кiнь-
Ми, пеpеxoвУBaЛИ пopaнених мaxнoвцiв. oчeвиДнo, нiмцiв дo-
пeIстIa диKтaTypa пpoлетapiary.

Pa.цa пo бopoтьбi з бaн.цитизмoМ' сTBoprнa пpи PHK УсPP,
визHzUIa стaн боpoтьби пpoти мaxнoвцiв незa.цoвiльним i виpi-
IJIlигiIa T1qуITЯгги BиtIних y бездiяльнoстi .цo сyДy prвтpибyнaлy.
Tepop i нaдалi ЗzUIицIaBся нaйбiльlш yлюбленим зaсобoм бyдi"-
ництBa <(свiтЛoгo мaйбщньoгo>.

oсь ленiнськi зaKJIуIKIII дo Фpyнзе (l8 тpaвня |92I p.), щo Пi.ц-
llIтoвхyBzUIи дo пoсилeнrш тepopy тa пoгpaбрaнHя сeЛ'Iн в Укpa-
iнi: <Toв. Бщapiн к.Dке' щo вpoхaй нa пЬднi чyдoBий. Hинi гo-
лoвн9 ПvПaННЯ всiei Pa.цянськoi в.шaди, ПvПa:нНя>КуITТЯтa смеpтi -
зiфaти з Укpaiни 200-300 мiльйoнЬ пУДrв>. Taк, oлексaндpiB-
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сьKa ryбеprtiя ПoBиHнa бУлa дaти 30 000 пyдiв юriбa, аJlr З BеЛиKoю
кpoв'ю вJIадoю бyлo <вибитo)> з сeЛ'lн тiльlоt 4000 riyдiв.

Heспo.цiвaнo для uёpвoних y)Ке пiсля од1rкaнrrя Maхнa мaх-
новськi Зaгortи шBидKo вiдpoдxyються. Bxе 6 квiтня 1921 poкy
Maхнo зi свoiм ПoЛKoМ (тисянa rшaбель тa 30 тaчaнoK З KyЛrМe-
тaми) зaявиBсЯ y с. Hoвoселiвкy пoблизy Гyляй_Пoля' гoTyЮ-
чисЬ Дo ЗaxoПЛенFUI piДнoгo селa. o.цнaк vеpвoнi чaстини вiдi-
гн.lJIи Maxнoвцiв вiд Гyляй-Пoля Дo сeЛa Bеликa Янiсoль. Пpoти
Мaхнa бyли видiленi 7_мa тa9-тa кaв.цивiзii, дивiзiя вiйськ ЧK'
Зaгoни чoнiвцiвl.

10 квiтгrя 1921 poкy Мaхнo зaхoПЛюr ст. Хеpебець, поpyбa-
BШIи TaМ yсiх мiсцевих кoмyнiстiв. l2 квiтня зaгiн <.бaтькa>> бuтя
Mелiтoпoля з'r.ц'нaвся з KpимськиМ ПoЛKoМ мaxнoвцiв, пiсля
чoгo Мaхнo BиДa€ нaKaЗ пpo нoвий збip Пoвстaнськoi apмii для
ПoxoДy н a .цoПoMoгy ПoЛTaBсЬКим пoBстaнцЯм, кoтp i BИcTУ ПvtЛvI
пpoTи пpo.цpoзKjla.цКи.

Глава 33
ПOЛTABсЬкI PЕЙДи

(14квimня _ 6лuпня 1921)

Це бр oотaннiй стpибoк пopaненoгo звipa.
Haдiя нa.циBo, нa свoю фopryнy, зaгuulЬнa невiдвopoтнiсть

сBoгo шJUIхy в xиттi. Cтapi пapтизaни' спpaBxнi <(сTrПoвi вoB-
Ки,>, яKi ПpoTягoM тpьoх poкiв pубыти вopoгiв, вiдвиклtи opaти
зeмЛЮ' iм бyлo ДoстaTнЬo TиlкнеBoIo вiдпovи.нкy, щoб вiднoви-
TII cИЛvI i знoвy зaнyДЬryBaTи пo нeбeзпецi. Iхнiй ентузiaзм зa-
хoпЛюBaB зoвсiм Ще Юtlих ruiстнa.ццяти-сiмнaдrЦтилiтнiх Дoб-
poвoльцiв, якlilltlлиДo Maхнa, Щoб пoмстиТLlcЯЗa вбитих у бoю
ни poзотpiляниx бaтькiв.

Kiлькa Tисяч Мaхнoвцiв' oзбpoених y бiльrпoстi лиtпе шaб-
ЛJ{Mи чepеЗ вiдсщнiсть нaбоiв, KИДaJIИ BикlIиК сTpaП]нoМy Мo-
лoхoвi ДиKTaTypи' який пi.цминaв пiд себе мiльйoни, цiлi нapo.
Дут, якиiц BиMaIaB yсr нoBих i нoвих xеpTB.

Ti, хто вiдмовилися 6уи paбaми, oгoлoЦIyBaJIися пoзa зa-
кoнoМ i не ма,rи ПpaBa нa ЖиTТя' бo не пpийняли пpaвил цiсi
KpиBaBol гpи.

Здaва,toся' Цr бyлa бoppтьбa бeз}ъ,rцiв. Але Мaхнo вipив y
cvIЛУ сeЛЯtlcькoгo гнiвy' y мoжЛиBiсть пpoдoвжeнtrl бopoтьби

' чoI]I _ pадяHсЬKi чaстини oсoбливoгo гlpизнaчrнi{я

зa свoi iдеали. I{я бopoтьбa B)Ке нaгa.цyBzula ЦI'lЛ фaнaтикiв pе-
вoлюцii, aле сеpе.ц пoвстaнцiв не бyлo фyrypoлогiв, тa й iнфop_
мaцiсю Пpo Te' нaскiльки мiцнoю r нoBa BЛaДц Boни нe вoлоДi_
ли. УкpaТнa шe бopoлaся, i це .Ц'aвaЛo Тм вipy.

ЛЦеpи УHР, i нaсaМПepе.ц C. Петлropa, у |92I poцi зpoбЙли
сTaBKy нa шиporий ПoвсTaнсЬKий pyх в Укpaiнi, щo MaB BеЛиКy
пoтенцiro .цlIя свoгo poзBиTKy. Пapтизaнськo-ПoBсTaнсьptй шrтaб
Пpи гoЛoBrтoмy oтaмaнi apмii УHP (ППIII) нa чoлi З геHepfu'loМ
Ю. Tютюнникoм iз ciчня |92I pOKy пoчинar гoTyBaTи ПoBсTaнн;I
в УCPP. Cпovaткy lrЛaнyBaЛoся ПoЧaTи ПoBсTaнHя 1 тpaвня
|92I poку, пpисToс}ъaBпrи йoгo.цo Збopiв ypo)Kaю i пpодpoзкл4ц_
ru. 18 квiтня 1921poкy Cимoн Петлюpa нaKaзaB свoiм пoвстaн-
tIяМ ПpипиниTи нropгaнiзовaнi .цii тa гoтyвaTИcЯ ДQ ЗaгЕulЬнoгo
ПoBсTaнrUl. Aле пoвстaння бyлo Пеpенесенr нa 1 неpвгш -1921 poкy.

У тoй хе чaс <.петлюpiвсьКi'' ПoBсTaнцi пеpейtпли'.цo нoвoi
тaкTиКи. Як yкaзyеться y зBr.ценнях ЧK, <..великi бaнДи poзби-
BaЛуlсЯ нa лpiбнi ГpyПи, Щo зaймaються aгiтaцiсю i пoсиленo
oзбpoюloться>>, <.бatци ПеpеTBopюЮтЬся y p1x.пивi aгiтпyltKги,>,
Boни yниKaюTЬ сyгичoK iз вiйськaми' чaсTo (BlдпyсKaюTЬ ПoЛo-
нeних чеpBoнoapМiйЦiв,,, <Pщкo BживaюTЬ збpoю ПpoTи чеpBo-
нoapмiйцiв, a нaМaгaЮTься rх зaгiryвaти>..{ii пoвстaнцiв фaхiв_
цi iз ЧK xapaKTrpизyЮTь яК <<oбмipкoвaнi i системaтиЗoBaнi>'
спpямoвaнi <<с.IIиHoЮ pyKoЮ дo oднiсi визнaченoi МeТИ>.

У квiтнi 192l poкy |Ioс74лI4ЛacЯ теrЦенцiя oб'с.д'нaння сил
пoвстaнцiв. oтaмaни пiвдeннoгo З'lxo.цy УCPP (Iвaнoв, Хмapa,
Зaвгopoднiй, Гpизлo, Koвaленкo, Хopoбpo) нa тaемнiй нapaдi
УКЛaJIИ вorнний сoюз пpo кoopДинaЦiю oпеpaцiй. oтaмaн Хo-
poбpo ПpaгH}ъ yКJIaсTи сoюз iз Мaхнoм, нaПисaB йoмy лист iз
пpoпoзицiсro спiльниx дiй. B тoй xе нaс Боpис Caвинкoв HaМa-
гaBсЯ ПepeTягнщи yкpaiнсЬKих oтaмaнiв нa свiй бiк' oтaмaн
Лихo-Хopoбpo ПolIIиpЮBaB сrprД селян вi'цoзBи З гaсЛoм: <<Bся
влa.цa УстaнoBчим збopaм!'>

Haвеснi 1921 poкy нa пiв.цeннoмy зaxoдi Пpaвoбеpgxнoi
Укpaiни aКтиBнo.цiють зaгoни МaхнoBських oтaмaнiв Cтapoдy-
бa (50 шaбrль) Ta МaхнoBця Пoпoвa (100 шaбель).

Мaхнoвцi ще не зFIzlJIи' щo нa ПoчaTKy квiтня 1921 poкy злa-
Лися пo aмнiстii кiлькa вIUIиBoBих 1кpaiнськиx oтaмaнiв з Чaс_
TиtIoIo свoж кoзaкiв. Cеpeд них бр oтaМaн ПoЛTaBсЬKI{x ПoBсTaн-
цiв Бiленький, }ra .цoпoмory яKoгo poзpaхoByBаЛи мaxнoвцi.

Boни нe знilли, щo Пoлтaвщинa ПepеTBopeнa бiльtшoвИKaNIИ
нa вiйськoвиЙ тaбip i в ненадiйнI/D( селzlх yxr poзсTaBJIенo великi
неpвoнi гapнiзoни, щo чекiсти безпеpеpвнo зaаpelilToB}Toть i зни-
lltyloTЬ нeзaдoBoЛеHих BJIa.цoю сеJUIн. З метoю ПoсI]LIIенн'I Tеpopу
нa Пoлтaвщинi з 15 lgiтrrя 1921 poкy BJIa-цoю бyлo oголotпeHo <<Мi-
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сячниK бopoтьби з бarЦитизмoМ)>, /цJUI voгo бyли змoбiлiзoвaнi
сoтнi кoмyнiстiв тa poбiтникiв. BЛa.цa ПoстaBvlлa Нa мeтi дo сepе-
дини TpaBHя 192l poкy <<виKopчyвaти бarЦитизм> в УКpaiнi.

Пеpeд пoхoДoМ нa Пoлтaвщиrry MaхнoBцi бyли сиЛЬнo пo-
п.Iapпaнi кiнapМiйцями й чaстинaми Typкeстaнськoi дивiзii.
B бoях 14 i 18 квiтня MElxнoвсЬKий пoлк втpaTиB тpeтину сBoгo
склaДУ. 18 квiтня l92l poкy пiд Бepдянськoм бyлa poзбита Aзoв-
ськa бpигaдa мaхнoвЦiв' y ПoЛoн пoTpaПиB пopaнeний y гoлoBy
кoмбpиг мaхнoвцiв УДовиченкo. I{i пoлii зMyсили Мaхнa Tpoхи
вiдклaсти свiй пoхiд на Пoлтaвщинy.

Cпovaткy y квiтнi l92l-гo гpyпa II{yся ПoпpяM}BаJla нa пiв-
нiч' 18 квiтня II]yсь зaхoпив Koстянтинiвгpaд, zlJIе чеpе3 кiлькa
гoДин бр звiлти вlцбитиЙ ЧepвoниМи ЧaсTинaМи' Пoтiм йoгo
зaгiн пoвз Гaдяч i Пpилyки виpylllиB лo Чеpнiгiвськoi ryбеpнii
нa з'сднaння з мiсцевим oтaМaнoш{ Галaxoм Ta зaгoнaми aнap-
хiстiв Мapyсi i Яценкa. Ha Чrpнiгiвщинi, зa poзpaхyнKaми Мaх-
нoвцiв, мaлo бщи н.ебaгaтo pеryЛяptlих чaсTиFI Чepвoнoi apмii.
Toмy мaхнoвцi poзpaxoByвaJlи змiцнитися нa Чеpнiгiвщинi тa
poзПrиpиTи ме>кi свoгo pyхy. Для ПoпoBнrння нaбoiв пJIaнyBa-
лoся ЗaхoПити Hixин з йoгo BeЛИKvIМИ вiйськoвими сКJIzuIaMи.

28 квiтня l92|-ro Щyсь пiдiйшoв дo Hixинa, poзбивrпи Hi-
rю,тнський кoмyнiстиvний зaгiн бllтя c. flopoгинкa. fuiе зaвoлoдiти
мicrом йoмy не Bдurлoся. Гyбкoм Hhогнa oгoЛoсиB мoбiлiзацilо
воiх кolvгyнiстiв Ta KoМсoМoльЦЬ, пiдтягнyв надiйнi vеpвoнi чaсTи-
ни' HасЦrпнoгo.цнЯ гpyпa ll]yся бyлa пoшapпaнaбlля с. CтепaнЬ-
кa. Hезвaжaючи нa кoнTpaтaЮl' МzlxнoвrlяМ ПpoTягoм ДBoх гoдин
не B.цzrлoся ПepeЛoмиTи хщ бoю. l щaвня 1921 poк1, мaхнoвф спр-
брыlи З.lxoпиTи мiстeчкo Hoсiвкy, aлe були вiдбитi чaсTинaМи
Bлaдимиpськoi дивiзii i пoда.гtися B нaПpяМКy MaйкЬки-Cвяти-
ни. Ha ст. Зaвopoти зaгiн II]yся зyпиниB пoтяг' y якoму 

.жали

Члени pаДяHсЬKo-пoЛьськоi .целeгaцii ДlIя пpoBeДeнlя дeмapкaцii
спiльнoгo Кopдoнy. Bсi Дeлегaти бyли пopфaнi шaблями.

B бoro ll]yсь бyв Baжкo пopaнeниЙ. 10 тpaвня зaгiн IIJyся
з€UIиIIIиB Чepнiгiвськy гyбepнiю i пoпpямyвaв нa пiвдeнь' щoб
з'€днaтися з apмiею Maхнa.

Зaгiн Koжi (300 rшaбeль) тaкox з.цiйонив Peйд зa МapПIpyгoМ,
сxoxиМ 3 МapЦIp}тoм Щyся: Пoлтaвськa-ЧepнiгЬськa-Kaтеpи-
нoолaвськa-Хapкiвськa ryбеpнii. Липre в 20-х чисЛ€lх lоiтня пiс-
.пя зaкiнчення сiвби Maхнo гa.Цaв зiбpaти Пoвстaнськy apмiю i
BиpylIIити нa Пoлтaвщинy. [o цЬoгo чaсy зaгoни IIJyся, Koxi,
Kypиленкa пoвиннi бyли пoвepнУтИcЯ З Чеpнiгiвщини'

.(o зaгoнy Maхнa пpиrдrraЛaсЯ ЧacTvlНa бyдьoнiвцiв iз пoв-
стzlлoгo в Гyляйпiльськiй вoлoстi 40-гo КaBПoлКy. B кiнцi квiт-
rrя l921.гo мaxновцi вeли бoi з oсoбливoю кaвбpигaдoю в paйoнi

Пaвлoгpaдa бlля cьц Bеликi Бyvки, Hеxвoщi, Пoпaснe. Biдпс-

нивП]и чaсTиFtи ЧrpBol{иx' мaxнoвцi пpoбивaються Дo мiстa Ko-
бeляки нa ПoлтaвшIинi'.де Д'iяв сiтaмaн Шeвченкo (сaмoстiйни-

цькoi opiентaцii), який пpoгoлoсиB себe гoлoвниI\4 oTaМaнoМ
ПoлтaвЦини.

29 квiтrrя 192l poкy Фpyнзе нaKaЗyr свoiм чaстинaм ПpиTис-
нщи apмiю Maхнa лo .[нiпpa i знищити cИЛa\Iуl 4-i кaвдивiзii
тa 3aвoлзькoi бpигaли, B жoДHoмy pазi не дoгryсTиТи мaxнoвцiв
дo Полтaви.

oтaмaн Левченкo1 зaпpoПoн}'Baв Maхнoвi oб'с.цнaтися силa-

ми yкpaiнсьKиx пoBстaнцiв, ствopивши <,BсеyкPaiнський pев-

кoмo ia oснoвi пeтлюpiвськoгo I{ентp€l,IIЬнoгo укpaiнськoгo
пoBсTaнKoмy. Ha l TpaвнJI l92|-ro I{yпкoм нaмiтив всеyкpaiн.
cьKе tIoBсTaння. o.цнaк чspез apешITи KеplBництBa пoBсTaнHяМ

нeдoсTaTнЬo ДлrЯ гiЗЯTTЯ Пoлтaви aбo Хapкoвa. Пoкpy,'клявшrи

нaKaзal\,fи, a вiйськoвoю мaйстеpнiотю. 2| тpaвня Фpщзе }IaKaзy-

вaв: <.HrЗваxaючи нa спpиятливi ДЛЯ I:в'c oбстaвини, |1pу| Яюry'

бar{цa Maхнa oII7lI7I4IIacЯ y paйoнi сKyrТчe}rH,I 3-гo KiнкopПУсУ, a

бaндa Щyся _ y paйoнi Зaвoлзькoi бpwaли i 1-гo виниш{зaгoну
т. Хyгiнa, _ TaY\a oбстaнов6a KoМaнДyBaнням ХBo не бyлa вuaс-
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I{o BиKopисTaнa, i бaFЦиTaМ BД.tJIoся МafuКе бeзкapнo вийги з-пi'ц
yдapy нaш]их чaсTин' Дo Тoгo x бarЦoю Мaxнa нa ст. Cryльневe
сПаJIeнo eIIIеЛotI з aepollЛaHaМи Ta шllllиМи BaнTtDKaми...>

Фp1тrзе ДиByBaBся' Щo KoМaндyЮvi Чеpвoнoi apмii не викo-
p|'lcTu|И BиtIиЩyBzL'IЬний зaгiн Жyгiнa t дыти мoхливiсть Maх.
нy ПoBеpнyгися в oлексarцpiвську ryбеpнiю.

Ha Зaпopi;rо<i нa Maхнa чeкаJIИ pеTеЛьнo пiдгoтoвленi пaст-
ки. Бiля Bеликoi Mиxaйлiвки мaхнoвЦi нaсКoчиЛи нa 9-тy кaв-
Дивiзiю. <.БaTьKo'> ЗнoBy poзПусKaс сBoIo apмitо i з oсoбливим
ПoЛKoМ (500 voлoвiк) виpyшraс нa Beликий Toкмaк. Щyсь
(500 voлoвiк) пirшoв нa Гpиrпинe, Koxa (500.roлoвiк) - нa
Пaвлогpa.Ц, Kypилeнкo (500 voлoвiк) - дo Беpдянськa.

B сеpединi ТpaBн,I 1921 poкy l_tпа Kiннa apмiя Бyльotlнoгo
нa сBo€Мy uuиxy з Пoльськoго фpoнry нa Kaвкaз oПИLlутЛaсЯ у
MaxнoBсЬKoмy paйoнi, де poЗпoчii,'ra бoйoвi дii пpoти зaгoнiв
Мaхнa' l8 тpaвня бля ciл Cтpем,яне тa Hoвa Гpигopiiвкa пoв-
стaнцi бyли oтouенi 19-ю кaв.цивiзiсю тa apмiйськиМи Пaнцrp-
tlиКaМи. Ha мaхнoвцiв з лiтaкiв ПaДaJILlбoмби. Ta вoни блискy-
чe вийrшли зi скpщногo сTaнoвищa, poЗгpoмиBlllи Tpи КaBПoЛКи
дивiзii (1200 ruaбeль) i стpiлецький пoлк (800 штикiв) i змyсив-
rши Д'ивiзiю пoспixoм вiдсг,rлити. Maхнoвцi зaxoПI{JIи тpиз 12 ap-
мiйських пaнЦepникiв.

[о зaгoну Maхнa пpис.цнyeTЬся зaгiн Щyся (300 нoлoвiк),
пiсля чoгo ЧaсTИIIa Мaхнa збiльшryсться дo 700 пoвстaнцiв. З цим
зaгoнoM Maхнo oToчye ст. Пoлoги.

20 щaвня 192l poкy бyльoнiвцi зaЛИLIIpIЛИ мaxнoвський pa-
йoн, Щoб бopoтися пpoTи МaxнoBcЬKoгo Зaгo}ly Maслaкoвa нa
Пiвнiuнoмy Kaвкaзi тa в Kaлмикi\, якиЙ сKJIaДaBcЯ з кoлиtпнix
бyдьoнiвцiв.

Toгo x 20 тpaвня Мaхнo знoBy oгoЛoсив пpo збip свoеi Пoв-
стaнськoi apмii vеpeз 5 днiв (мiсuе збopy apмii - лiс нa бepезi
p. Caмapи бiля HoвoмoсKoBсЬКa тaбilямiстa Koбe.пяки). Мaxнo
BидaB нaКaз Пpo яBКy дo apмii всiх кoлиrпнiх мaхнoвцiв.

25 щaвня 192l poкy.цo <.бaTЬKa,> }la oгЛяд чaсTин apмii пpи-
бyли зaгoни Kypиленкa (150 voлoвiк), Koxi (300 voлoвiк), Бiлa.
шa (200 voлoвiк), Зaбyдькa (120 voлoвiк), Зoлoтapьoвa (80 voлo-
вiк), Caвoнoвa (100 uoлoвiк), Бpoви (200 uoлoвiк), Kaмеtrюкa
(200 .roлoвiк), Mapyсi' Мaтвieнкa')Пещeнкa (paзoм 300 .loлoвiк).

Зaгoни Cпiльнoгo тa Глaзунoвaбулll poзбитi ЧеpBoними пo
дopoзi,цo МaхFIa, TaКoх бyлo poзгpoМЛенo зaгiн У.цoвиЧeнKa' a
вiн, пopaнений, пoтpaпиB y Пoлoн. Усьoгo oб'е.цнaнa Пoвстaн-
ськa apмiя HapaхoByвzlтa 2'5 тиcя'li бaгнетiв, 3 тиcячi пraбель
пpи 300 KyЛеМеTaх i |2rapмaтax. У нaкaзi пo Повстaнськiй ap-
мii гoвopилocя пpo нeoбхiднiстЬ ПoчaTи спiльний пoхiд пpoти

бiльпroвикiв, зaхbпити Хapкiв i poзiгнaти yкpaiнський paДfil-
cьK]4Й wЯД'.

Hu puдi кoмaнfiиpiв Пoвстaнськoi apмii бyлo oбpaнo нoBe
KoMarЦyBaнrrя apмii1 нaчzulЬниK rптaбy apмii - Tapaнoвсьюrй,
члени ruтaбy 

- floмaщeнкo, ПaвлинoB, нaчzulЬ}lик oпepaтивнoi
чaсTиtIи - Пещенкo' зaсЦДIttиKИ Maхнa - Щyсь i K1pи''leнкo.

Бyлo ствopенo.цвi мOбiльнi кiннi гpyпи. Пеprшoю КoMaндyвa_
ли lI{усьтa Зaбyдькo, .цpyгa Мuшa oб'сДнaне KoМalщyвaння у скltадi
Kypиленкa, Koxl тa TITg3чgцI€. Булo poзpoблrно спiльний плaн
pейдiв, яIс,rй мaв ПoBTopиTи pейди лiтa |920 poKy. 3 тисячi мax-
нoвцiв Bl;1p\T]1I4лI4 нa Пoлтaвщи}ry. A Зaгoни Бpoви, Maтвiснкa,
Пещarпa Зaлпl|]]WIИcЯ в бaзoвих paйoнax KaтеpинoслaвЩини.

Бiлarп iз зaгoнoм пitпoв y paйoн Hoвoспaсiвки гoTyвaTи нoBе
ПoПoBнeння. HевДoвзi йoгo зaгiн виpiс дo 500 rпaбель тa25тa_
чaнoK.

3l тpaвrrя l92l poкy мaxнoвцi зaхoПиЛи мiстeчкo Pешeти.
лiвкy, щo зa 7 вepcт вiд Пoлтaви, i ствopили зaгpoЗy ryбеpн-
сЬKoМy центpoвi. Алe Йти нa Пoлтaвy бyлo пoвним безглyзДям.
Maхнo вiдмoвився вiд цьoгo IIЛaнy' ToМy Щo в мiстi знaхo.циЛo_
cя Дo |'2 Tисяч чepBoнoapмiйцiв.

ПpoДpозк:raдкa, ЯKa ПoЧ'ulaся в Укpaiнi в тpaвнi 1921 poкy,
BикJlиKzLЛa нoвий пiдйoм ПoBстaHHя, шlo пoвнiстю зipвaлo план
Пpo.цpoзKJla.цки нa Лiвoбеpexнiй Укpaiнi. Пoвстaння знoBy oхo-
Пилo BoЛoстi пoблизy Гyляй-Пoля: Xеpебкiвськy, Пaвлiвськy,
Бepестoвськy, Paзiвськy, Hoвoспaсiвськy Ta Ще 50 вoлoстей
пoблизy Мелiтoпoля, Mapiyпo.пя, Пaвлoгpадa, KoстянтинЬгpa,Цa,
oлексarшpiBсЬKa.

2 vеpвня 1921 poкy п{axнoвцi зaХoПЛЮюTЬ Зiнькiв, .це дo FIиx
Пpис.цнyЮTЬся зaгoни МlсцeBих пoBсTzUIих сUUIн. J. 

Фpyнзе тa йoгo зaсTyпниK P. Ейдeмaн знoBy BЗяЛися зa здiЙс.
неннЯ Kp}iTlнoмaсштaбнoi oпеpaцii зaД?'tя ПoB}IoГo Ta oсTaToчнo-
гo зниЩенн'l МaхнoBсЬKoгo pyхy iз залщенням KpyПних вiйськo.
виx з'r.цнaнь, Пaнцep}Iих пoтягiв тa aвiaцii. Фpунзе ЗaсToсyBaB
тaKТи Ky пеpесл iлщаH tIЯ MaхHoBцi в <.лeтЮчим и > кiнн им и зa Гoнa.
Ми Ta Гp}Д]aми Пaнцеpникiв i ствopювaв зaгopoxi з на'цiйних чaс-
Tин нa IxЛяхy.цo бaзoвих, спiвuрaю'rиx Maxнoвi, paйoнiв. У цих
paйoнaх дiяли чекiстськi BиниlЦyBa,TЬнi зaгoни з MеToЮ ЗниЩен-
ня всiх нeпoкipнlл<. ф тaкгикa, зaстoсoBaнa влiткy |92lpoку,
ЗztхoПиЛa мaхнoвцЬ ЗнrнaцьКa i знaчнoю мipoю BиBrЛa lх з piв-
нoBaги. A.Цxе vepвoне KoMaн.ц1ъaн}I,I B)Kе пepедбavалo Mapшpy-
ти lхнiх pейдiв i гpoмилo <(сeKpeтHЬ) бaзoвi paйoни. Ейдемaн po-
зiслaв гyбеpнським вiйськoвиМ нapaдaМ пpиблизнi нaПpяMKи
oснoBtlих МaхнoBсьKих мapшpщiв тa бaз iз нaкaзoм <<BиПеprди-
ти l ЗниЩити)).

з64 36s



oсrloBl{их ПrpеBaг - МaнеBpенoсTi Ta,'щBиДKoсTi бyЛo виpiЦIенo
вiДгaняTи кoней з paйoнiB, ЯK14NIИ йтимщь мaxнogцi, a Taкorк
знiмaти телефoннi aПapaTуI' щoб зaпoбiгaTи ПpoсЛyхoByPaIIIrЮ
чepBoних нaкaзiв мaхнoBцяМи. tля poзвiдки й визнaчe'нЦя нa-
ПpямKy peйдiв пoвстaнцiв i з метoю бoмбapдрaнгrя жнix мap-
lI]oBих КoЛoн бyлo виpirшеI{o IlIиpoKo засToсyBaTи aвiaцiю.

7-16 лилня 1921poкy вiдбyвся пеptший етaп пoлтaвськoi
oпеpaцii. Мaхнo pейдyвaв ]rцix Пoлтaвoю, .Г4ддveм, ,}4иpгopo-
.цoМ Ta Зiнькoвoм, нaМaгaЮчись пiДняти сеЛян гIa бopoтьбy iз
BЛa.цoю. Bлaдимиpськa тa Ipцщськa Дивiзii, Kiлькa <dlqTЮчиx,>
чеpBoниx зaгoнiв нaMaгzUIися oToчиTи мaхнoвЦiв, але тi, нaue

зi свoгo штaбy в Пoлтaвi дslя з,яcрaння oбстaHoвки тa oцiнки
Дiй чaстин Чеpвoнoi apмii i MzUIo нe ПoTpaПили в мaxнoвсьtсIй

Bopoгa' KoЛи BoI{и' вiдxoДячи нa пiвдень, пeprПpaвляJlи4cЯ Чe-
peз Bopсклy. Знoвy Пoвстaнськa apмlя poЗПopolllyвыl,acя Й хo-
BuIacЯ B Лiсаx' a ЗaТИ,I{ oб'eднралaся.й гpoмилa виниlIIувальнi
зaгoни peвтpибyнaлy Ta чaсTини Bлaдийиpськoi дивiзii. Але нa
пiвдень MaхнoBцяМ ПpopBaTися нr вД'zшoся. Boни нaшToBхнy-
ЛИсЯ Ha зaгopo)ry 3 чaсTиH lpщпюькoi дивiзii тa 3-гo кiннoгo
Kopпyсy' якi стoяли нa p. opель

Ha paлi МaхI{oBсЬKиx KoМaндиpiв тa rптaбy' (16 uеfвня
1921 poкy) бyлo виpirпrнo: yПopядKyвaTи вi'цнoсини мix сeля-
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нaMи тa Mи' питaHн'I KlнсЬКoгo CКJIa'ДУ' не poз.цягaTи
)кo.цнoгo apeшIтoвa}Ioгo orЗ poЗгЛя,цy иoгo

спpaBи кoмiсiею a\тимaхнoвсЬКиx сПpaв' яКy oчoЛили Галинa
Kyзьмeнкo-Maхнo ф Baсилeвський.

Cтaнoвипlе нцiв дeщo пoлiппrив зaгiн lвaнюкa' яrutт
ПpиrД}IaBся дo <бaтькф 18 vepвня 1921 poкy. Пiсля цьoгo в ap-
мii Мaxнa нмi.ryъшoся\xe пiвтopитуlcяli пoвстaнцiв лpи72 ку-
ЛеМетах.

Мaхнo знoBy Bиpylпив нa пiвнiч сxiднitше вi.ц Пoлтaви Зa Мap-
lllpyгoМ KoстянтинiBгpaд*чyгoвe-Iскpiвкa-Cкoмopoxoве-
Kолoнтaiвкa_oхтиpкa. Фpщзe ви.цaв нoвий нaКzlз: мoбiлiзрa-
ти всi cилиi зaсoби й пoвнiстю знищиTи мaxнoвцiв Дo2лилня
1 92 1 poкy. Bиpaхрaвrши пpoсyвaншI пoвстaнцiв, кoМarЦyBaншI
Чepвoнoi apмii зaзлалeгiдь пеpеки}tyЛo KopПyс чеpBoF|их кoзaкiв
тa BлаДимиpоькy дивiзiю' пepeKpиBши Maxнoвi пrляx.

3нaчнo пorпapпaнi в бoяx, мaхнoвцi cтulи Дiяти poзПoрo-
IIIенип,Iи зaгoнaми' пepeйrпoвrпи .цo пaсиBнvтx дiiт. Boни pейдy-
вaли PoмeнсЬKиМ' Cрlським, Koнoтoпським пoвiтaмИ, ЗaЛУ-
чaЮчи мiсцeвих пoвстaнцiв.цo свoеi apмii, гpoмлячи paДянськi
yстa}Ioви тa цyкpoвi зaвo.ци' poздaючи щoфеi сeЛяFIaм.

27 uepвня 1921 poкy Мaxнo pylllив .цo HeДpигaйлoBa, щo сJry-
ryвaв пoвс'Taнrим бaзoвим мiсцeм' дe збиpытиcя Дbбpoвoльцi тa
сKпaДyBaJIaся збpoя. Чеpвoнe КoмaнДyBaнн'l сaМe нa цe i poзpaxo-
Byв:UIo' ствopивlllи бiля Hедpигaйлoвa неpгoвий <.мirшoк>. Kpiм
цьoгo' vеpвoнi спpoбрали oтoчиTи мaхrroвцiв нa лiнii Poмни-
Лoхвиця, сTвopиBIlIи бap'еp з Пaнцеpних пoтягiв тa пaHцеpникiв.

Увенepi 27 uepвня мaxнoвцi нaш]ToBxнyЛLlcЯ Ha зaгiн пaн-
цеpникiв тa вaнтaхiвoк з чepBotloю пiхoтoю, ЯК74|v1Krpyвaв сaM
Ейдeмaн. Kiлькa гo.цин цей зaгiн пеpеслiдyвaв пoвстaнцiB' iule
внoчi мaxнoвцi всe x вiдipвшrися вiд пеpеслiдрaнrrя i ria свoс-
Мy lllляxy poзгpoмили винний ЗaBoД'

Haсryпнoгo дня бlля HедpигaйлoBa lvIaxнoвцi були oтoченi
<(лeтючим)> зaгoнoМ чepвoних кoзaкiв тa пixoтнoю бpигa.цoю.
B зaпеклloмy бою пoвстaнцi вTpaтиЛи TpеTи}ry овoгo сKJIaдy' ulле
Bсe-TaKи B|4pBuIИcЯ з oToче}ItUI, Ки}ryвIllи 20 тaчaнoк oбoзy' .rим
i зyпинили oxoчих лo щoфеiв чеpBo}lиx кoзaкiв, якi пpипини-
ли гoнитBy i craли Дtлvlти здoбич. !o тoгo x мix чrpBoHиМи
КoзaкaМи тa сoJIдaTaМи 487 -ro пoлКy пoчалaся стpiлянинa ue-
peз oбoз. Цим i скopист'Ulися l\4ЕtxнoBцi, вислизнрurи iз pe-
тeлЬнo пi.цгoтoв.пенoгo oтoченн'l i poздiливlпись нa 2 rpщи 

-пiвнivнy тa пiвдeннy' Пiвнiчнa гpyпa, виTpиМaBIIIи щe двa бoi,
з'едHaлaся з пiвдeнHoю чepeз дBa днi бlля Гa.цячa.

Hезaбapoм мaхнoвцi знoвy бyли oтoчeнi бilя c. Бyдю,r. <.Бaть-
Кo> пoBiB пoвстaнцiв y лoбoвy aтaКy нa селo. Чеpвoнoapмiйцi
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'oкpiм МaxнoBсЬKoi Пoвстaнськoi apмii, в Укpaiнi ще Дiяли

y poЗПopяДженн,I HaДaBzLlacя 9_тa Зaвoлзькa дивiзiя.
Ha floнбaсi нaвеснi-влiтку |92| poкy нapaxo вршo|ся 46 зa-

гoнiв пoвстaнцiв зaга.ltьнoЮ чисeЛЬнiстю близькo 8 тисяч чoлo.
вiк (зaгoни Жиryлiнa' Гopдсевa, Милюшeнкa тa iншi). .IIля бo-
poтьби ПpoTИ циx зaгoнiв y floнбaс були нaпpaвленi ,[I,oнеЦькa
дивiзiя BЧK, BнУс, Tpи пaнцеpних пoTяги.

Згaдyвaний зaгiн CaвoнoBa' щo налivрaв 500 пoвстaнцiв'
P9Щрaв y paйoнi Iзюм-Koстянтинiвгpaд-Пaвлoгpaд. Bлiткy
I92l poкy зaгiн булo poЗГpoМлeнo, чaсТинa пoвстaнцiв здanuсi
зa aМнlсTrrЮ' чaсTинa пepеЙшrлa в зaгiн Щyся. Caвoнoв пoTpa-
ПиB y ПoЛoн i бр нeгaйнo poзстpiлtяний.

Tyт вi]tпovивallи лicля prйдiв Зaгoни зaгаJTЬнoЮ чисельнiстю Дo
2тисяч чoлoвiк oтaмaнiв Boлoxa, Гapкylпi, Гaйвopoнськoгo,
Чopнoi Мaски, Бyдaнoвa; Пaнvенкa, Зaйцевa.

Пoблизy KoстянтинiвГpa.цa дiяв бaзoвиЙ зaгiн lвaнюкa (дo
700 пoвстaнцiв), y яKoМy з}Iaхo.циBся ЛaЗaprT Пoвстaнськoi 4p-
мii тa вiйськoвий сюцa.Ц' Де iнoдi нaбиpыl'ocя.цo мiльйoнa нaбo.
iв. Tщ TaКoX 6ули Й зaпaснi кoнi. Пц чaс ПoЛTaBськoгo pеЙдy
Мaхнa зaгiн IвaнюKa пpисДнaBсЯ .цo ньогo i .цекiлькa тюt<нiв
дiяв нa ПoЛTaвш{инi.

Зaгoни Зoлoтoгo Зyбa, Мapyсi, Iвaнoвa, Caвчrнкa Ta ще дю-
>кини oTaМaнiв дiяли в |921 poцi нa всiй Лiвoбеpеxнiй Укpaiнi,
a TaKo)K нa Пpaвoбepе>lокi в paйoнi Kaтеpинoслaв-Mикoлaiв.
I{i зaroни нapaхoв}ъaЛи в цiлoмy Дo 5 тисяч пoвстaнцiв-МaxнoB.
цiв, iнo.цi Boни BхoДиЛи Дo сюцaДУ гoЛoвt{oгo зaгorly Maхнa,
ПoпoвнЮЮчи йoгo.

2лилня 1921 poкy мaхнoвцi бyли oтoveнi в paйoнi с' Beп-
pиК - ст. Kouyбeiвкa. З вeликиМи BTpaTaМи', лlд BoгнeМ КyЛе-
йетiв тa apтилеpii iм.цoвелoся ЛrpeПpaвЛЯТися Чеpез p. Bopсклy.
ПеpепpaвивllIисЬ, мaxнoвцi ПoTpaПиЛи пiд apтoбстpiл пaнцеp-
них пoтягiв. oднaк, poзгpoмиBlllи зaгiн KHC' вoни BИpBaJIИcЯ
З нoBoгo oToчrнtUI, КиHyBllIи oбoз тa apтшtеpiю' Зa ними KиFt}ъся
BиHищyBaJIЬний зaгiн Хapкiвськoгo вiйськoвогo oкp1гy, який
пеpеслiдрaв мaхнoвrliв бiльruе дoби (пеpеслiдрaння BеЛoся Пpи

.цoПoМoзl aepoПЛaнш,
Poзвepнрrп у|cЬ Ha 1 80.' мaхнoвшi пoвеpнyлися Дo сT. KoчубеЪ-

кa, внovi пepейшoвпrи дpiбними Гp}'ПaМи зaлiзницю Пеpе.ц HoсoМ
y ЧеpBoHих. ЗaвД.яIоr цЬoмy мaневpoвi мaхновцi вiдipвa.пися вiД
пepeслiдyвauЬ нa 100 веpст, збеpiтrши 300 веpшrникiв i 12 кyлеме.
тiв. Boни BуIpУLIIkтЛvlв бaзoвий Koстяrrп,rнЬгpaдсьIсдl пoвiт, y вoлo-

.цiнltя oтaмaнiв Iвaнюкa тa Бpoви i в <.бaзовi,> нoBoМoскoBськi лiси,
6 лилня 192 1 pокy зaкiнчився ПoЛTaBсЬKиtl peiш, мaхнoвцiв.

Зa77 дн\в цьoгo peйдy мaхнoвцi BиTpиMаJIи 69 бoiв, y яКих.Boни
BТputИЛ:ll BсЮ сBoю apтилеpiю, бiльtшiсть кyлеметiв, a гoЛoBнe -
4/5 oсoбoвoгo сKJIaДy Пoвстaнськoi apмii. Зaтинyли кpaщi мaх-
нoвськi KoMaI{Диpи' якi oчoлювaли гpyПи й зaгoни, -. I{yсь тa
Kypилeнкo, бyли вaxко пopaненi Мaхнo i Koxa. 3750 кiлoмет-
piв, якi пpoйпrлa мafuке бeз вiдпoчинI(y МaxFIoBськa кaвалеpiя,
неQкiнченнi бoi виснaxl,lЛи Мaхнoвцiв i пiдipвuтуl ixgiЙ бoйo.
вий дщ' пepeкoнaнiсTь y Мo)кJlивoстi пеpемoги. Bсe чaстirпе
мaхнoвцi зaМисЛювul,'I ИcЯ lнaД\ сrнсoМ кpoвi, не згoд' tlеpс пеKTи -
вoto бopoтьби в yмoвaх пpoTисToянrш мiльйoннiй apмii B yМo_
Baх, KoЛи GеЛ'lни Bxr нe TaK oхoче' як кiлькa мiсяцiв, тoмy
пiдщимyвали <.бaтьKa'>. Пiсля веснянoi Пpo.цкaМпaнii 192l poкy
Ha сrЛo пpийшoв HеП. lцo зHизиЛo iнтeнсивнiсть селянськoi
вiiхнlл. З лiтa |92| poкy Укpaiнy oхoITЛю€ стpaшний loЛoДoМop'
щo poбить }lеМo)кJIиBим iснyвaння великoi Пoвстaнськoi apмii,
якy дoбpoвiлЬнo гo.ц}.юTЬ сeЛЯн,И,

з68 з69



A.пе пoлтaвсЬKa oпepaцiя не пpинеолa oviкрaниx лaвpiв i
Фpyнзe. Biн тaк i нe змiг лiквiдyвaти oснoвнe ядpo apмii Maх-
нa' цeнTp тяя<iння Мaхнoвщинllt, вбити kбaтЬKa>>; Фpyнзe знoвy
ПoясI{ив овoi невдaчi нeвмiлими i нepirшщимл Дtямvт кoМaнди-
piв, вiдсщнiстю y ниx iнiцiaтиви, нeдбaльстBoм y викoнaннi
нaкaзiв, зaгaльItoю демopaлiзaцiею Чеpвoнoi apмii.

B кiнцi Пo;rгaвськoгo pейщy Mахнo бр близькиЙ дo щiйснeн-
н,l ПzlJlкoгo бaжaння - вбpпи TрЦькoгo. Ha cг. Caнxapи МzlхнoB-
цi наскoчlтlи нa пoтяг з Tpoцью,Iм тa делrгaцiею wtенiв Koмirrгep-
нy. Лшше вtшlадкoвicгЬ вpягyвaлa )киття пaщiйшл< вo)кДiв.

Bлiткy 192l poкy мzlх}loвцяМ дoвrлoся кiлькa paзiв зiткнy-
тися iз oсoбливими зaгoнaМи чеpвoниx' щo бyли нaвеpбoвaнi з
члeнiв iдейних KHC, poбiтникiв цyкpoвиx зaвoдiв тa кoлиrшнiх
aмнiстoвaниx мaхнoвцiв, кoтpi кpoв'ю сПoЦrryвaли свoi гpiхи
пrpeД pаДянсЬкoю вJIaдoю. Ifi aмнiстoвaнi з oсoбливolo зaвзятi-
cTЮ кидaIIися на свoix кoлиrшнiх пoбpaтимiв i були бeзхалiснi,
pяТyючи сBoю lllКypy.

У нaкaзaх oTaМaнaм oКpeмиx МaхнoвсьKиx зaгoнiв Мaxнo
пpoПoнyBaB Tеpop нe тiльки пpoТи ЧK, мiлiцii, пpoдзaгoнiв, шle
Й пpoти <<BлaсницЬKих paдянсЬКих opгaнiзaцiй,>, <.вiдпoвщаль-
ниx paдянсь-кйх слyхбoвцiы. Biн зalсrlикaв pyйнyвaти кoмiтети
незaМo)книx сеЛяI{ тa Koмсoмoльськi opгaнiзaцii.

Maxнo тoдi кaзaв: <....i нe стpaЦI}to' щo бiльtuoвиKи BиКpy-
чyюTЬся тa бperпщь, сц)aЦIнo' щo iм бaя<aють вipит;,t. Bтoми-
ЛvIсЯ ЧИHИTи oпip люди' a цей гoлoд зaкpiпить бeзpoздiльнy
влaдy бiльшroвикiв, I бyд. тaкиЙ poзгyл HacwIЬcTBa, якoгo свiт
Щe нr бaчив. Cxaмeнeться Hapo.ц' але бyдe пiзнo'>.

Глава 34
oсTAIIнIЙ ПoхЦ yкPAIIIOЮ

(6 лaпня _ 26 cepnня 192I)

oстaннi 53 днi пеpебyвaння Heстopa Мaxнa нa Бaтькiвщинi
бyли пoвнi бeзкiнечних бoiв, кpoвi тa вiдчaю. 3a цей чaс йoгo
Зaгoнoм бyлo пpoйдeнo2700 км i витpимaнo 4l бiй. Фaкгичнo
мaxнoвцi вxe вiдмoвилиcя вЩ бyДь-яких сIIлaнoBaниx тaктич-
ниx ДiЙ, a пpaгIryли лишre збеpeгги свiй невeликий зaгiн, виlки-
Tи' pяTyючись вiД пеpeолiдyвaviв. ПepспeкTиBи ЗaЛkILII|lTvIcЯ
>КИBиINIиI дJUI кoЖнoгo I\{axнoBЦя piвнялиcя tlyлIo' хo.t бyлo б
лrгшIe сxoвaTися в лiсax aбo в пoгpeбi y спiвvyвaючиx.

нaJIaгolиTи Bлaсне гoспo.цapсTBo'
Iз сили пoлiтичнoi МaхнoBсЬKий pщ пoстyпoBo Пеprxo.циB y

poзpя.ц невeЛиKoгo кoчoвoгo зaгoHy; не здaтнoгo дo lxиpoKих
вiйськoвих'дiй нaстyпалЬlloгo хapaКTеpy.

6 литlня'l92l poку мaхнoвцi pyxlиЛи нa Гyляй-Пoлe' 3a ними
пoгнaBcя .,летючййo зaгiн Гpигop'сBa, Чaстини Ipцnськoi дивiзii.

Pyхливi зaгoни Чеpвoнoi apмti в oчiкyвaннi Мaxнa зaftняlти

BаJtЬ}IpD( зaroнiв. Пpийнявшrи бiй, мaxнoвцi пpopвaли цю oбopoнy
i poзпopoш.tlши свй зaгiн... 8.липня Boни ПpopBaлися Чrpез чеp-
вoнy лiнiro вiйcьк.пo p. opелЬ нa пiвдень. Haстщнoгo ДI1я бу
ст: МечебилoBe' пpoвiUIиBся Щe.oДин IIЛaн oтoченryl МzlхнoBЦ1B'
якi зaхoпили ст. Зaйцевe i зниЦlulи тaМ poTy неpвoнoapмiйцiв.

l1 липня 1921 poкy Maхнo пiдiйrшoв.цo ГyЛяй-Пo.пя. B йoгo
зaгoнi тoдi нapaxoЪyBaJloсЬ 500 шaбель, 30 кyлемrтiв i близькo
100 пoвстaнцiв пiхoти }Ia TaчaнКax.

3aгiн Maхнa збiльшився Зa paхyнoK пoвстaнцiв, шlo пеprxo-
ByBаJIися в лiсi бiля HoвoмoскoBcЬкa. Зi сxoдy.н.a З'€дHaння ,цo
йaхнa pyxaBся зaгiн Mapусi тa 3oлoтoгo'Зyбa (500 rшaбель), з pa-
йoнy Kpивoгo Pory - зaгiн lвaнoвa (400 rпaбель).

Пepeд чepBoниМ KoМaн.цyвaнн'{М BиникЛa зaГpoзa нoBoгo
oб'еднЪння МaхHoBсЬКих сил i пoпoвHeння iх мiсцевими <(Bo-
Do)KиМи eлlмeнTaМи>.^ 

Бiй зa Гyляй-Пoлe бyв,цJIя МaхнoBцiв нев.цалим. Tpитися,r-
ний .repвoниЙ зaтiн вiдбив aтaкy кiннoTи пoBсTaнцiв, пiсля voгo
тi poзсiялися пo Зaпopiзькiй ryбеpнii нeвеликими мoбiльними
зaгoHaМи'
, To4i ;< poсiйський зaгiн пoвстaнцiв пiд кoмaнДoю Глaзyнo_
вa (200 си6ipякiв) з.UIиllIив ,Мaхнa, щoб з бoями пpoбивaтися
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лo Cибipy. B сеpпнi 192l poкy гaзеTИ ПQвi'цoМЛяЛИ' Щo цей зa-
гiн дiяв ПpoTи чеpBoних y Caмapськiй тyбеpнii. B 

,тoй 
нaс у

Cибipy Пoчалoся зaxiДнo-сибipське сelUIнсЬKе ПoBсTaнн'l ПpoTи
ДиIflaTуpи пpoлетapiary. Kiлькiсть повстaнцiв ДoсягaЛa 100 ти-
сяч' BotIи зaxoПиЛи Toбoльськ, Cypгщ, oбдopськ' Пoвстaння
бyлo пpидylшeнr Ли[Iе y жoвтнi-листoпaДi 1921 poкy. Пiд чaс
бoiв y Зaхiднoмy Cибipy ЗaгинyЛo близькo 30 тисяч пoвстaнцiв
тa 20тиcяч ЧеpBoнoapМiйцiв i <(paДяHсЬКих aктивiстiв,>.

3 13 липня 1921 poкy y Махнa ПoЧинaюTЬсЯ пoстiйнi бoi з
дoбpе opгaнiзoвaнoюpyхлиBoю ГpyПoю ГеpмaнoвиЧal, якa скЛa-
ДaЛaсЯ з 2 кiнних ЗaгoнiB, 8 пaнцеpних пoтягiв, 2 мoтoцикltiв,
2 вaнтaxiвoк з пixoтoю. Гpyпy пiдтpимрaлa 7 -мa кaвДивiзiя i
кaвПoЛK lpкщськoi дивiзii. Чеpвoне КoМaн.цyвaнrrl, BpaхoByЮ-
чи ПoПrpеДI{i невдavi, пеpeйшлo дo нoвоi TaKTиКи - пoстiйнo-
гo пеpеслiдyBaння Мaxнa pyхllиBиМи зaгo}IaМи З BиKopисТaI{-
н,IМ ПaнЦеpнoi тexнiки.

Пеprпий бiй вiдбyвся бlля ст. AнaДoль пoблизy Мapiyпoля,
пiсля якoгo vеpвoнi, зaгoни Гepмaнoвиva пoстiйнo <<BИa1JIИ Нa
xBoсTi> Мaхнa, не .цaючи МaхнoBцяM вiдпovинкy нi в.цeнь, нi
внovi, зpiзaюvи KyЛеМеTниМ BoгнеМ пaнцеpникiв пoвстaнцiв,
lЦo BiдсTaЛи Bl'ц яДpa Зaгoнy; Пoвстaнцям зaгoнy Мaxнa, щоб
вiдipвaтися вiд пepеслiд}ъaнlUl' .цoBeЛoся знo вy po здiл уIT -|4cЯ Нa
дpiбнi Зaгoни. 3aгoни Гpoмовa (70 uoлoвiк) i Зoлoтoгo Зyбa
(80 voлoвiк) ПoПpяМуъшlи.дo KщейниКoвoгo' зaгiн Kypилrнкa
(60 uoлoвiк)'пoвepнyBся дo Mapiщlоля. Мaхнo iз 250 пoвстaн-
цяМи Bиpylпив.цo Taгaнpoгa з МеToю З'eдНaтисЯ З пoBсTaнЦяMи
Kaменевa, яКих' Зa ДaниМи МaхнoвсЬKoi poзвiдки' бyлo близь.
кo 2тиcяч' Але з'еДнaтися з KaмeI{rBиM Мaxнoвi не BД'LIIoся.
ПoзaяK.цo цЬoгo .raсу Kaменeвa булo poзбито i вiн iз зшtиurкa-
Mи сBoгo Зaгoнy (l00 voлoвiк) пoдaвся.цo стaницi Bепrенськoi.

15 липня 192l poкy мaхнoвцi бyли зaтиснщi гpyпoю Геpмa-
нoBичa y бaлцi бiля p. Мiyсy i щiльнo oтoченi. 250 мaхнoвцiв
orIИHvIIII4cЯ y пaстцi пiд кyлеметHиM BoгнеМ 8 пaнцеpникiв, iм
дoBoдиЛoся xoBaTися Зa кaмiння, спilпyвaтисЯ, Bo}Iи не Мoгли
нaвiть пiднятися B aTaKy, i вiдсщiлrpвaтисявiД,пaнцepникiв бyлo
.цapeМнo. Aле нiхтo з мaхнoвцiв нaвiть нe пpипyсКaв ДyМKи Пpo
зДaчy B ПoЛoн. Tpи гoдини Пal{ЦrpниКи BиIUIьoByBаЛи BoгoнЬ'
аJIе чepeЗ вiдстaвaння пixoти нr МoIЛи <<BИКypиiи>> мaхнoвцiв з
бaлкл. oдин iз пaнцepникiв Bсе Х зyпtiв в'ixaти в бaлкy i дaти
сигFIzЦ paKеTнИI{еIo, мaxновцi виpiлlили, щo цr сигнuLЛ .цo Зa-

| Гepманoвuu Mаpкiян Якoвua (1895-119з7) - кoлиlпнiй штaбс-кaпiтaн цap-
ськoi apмii. У ЧеpвoнiЙ apмii з 1918 poку, в 19l9 poцi - кoмбpиг, y 1920 poui _
кoмДив 52-i дивiзii, y 1921 poui - пoмiчtrик кoМaнд}'вaча Хаpкiвськогo вйсько.
Boгo oKpуry.

гальнoi aтaки чepBoних, киtlyЛIlсЯ Ha вц.laЙдуrшниЙ ПpopиB,
зtuIиlIIиBlПи в бaлцi oбoз (53 TaчaHKи, 33'кyлемети).

130 пoвстaнцЬ зaгиrryли B ToMy бoю' iнtпi мaхнoвцi вiдipвали-
ся вi,ц пеpеслiдyвaння, aJIе чrpеЗ 2 днiбilя с. Haгoльне, кoли зaгiн
Maхнa вiдпo.lивaв, мaxнoвr{iв }I'lздoг}IaB зaгiн Геpмaнoвичa. B нo-
вoмy бою маxнoвцi вТpufш|уr щr 20 чoлoвiк. Дo бaзoвlд< paйoнЬ
мaхнoвцi тaк i не зМoгЛи пpoбитися чеpез сTвopе}ry чеpBoниМи
rll]елoнoBaнy сиоTrМy зaгopox. Черз бeзпеprpBне пepеслiдрaн-
FI'I З МеToю вi.цipвaтися вiд пepeслiдyвaчiв мaxнoвцi пoчинaють
сиJIoЮ Зz}xoIUIЮBaTи y сeJUIн змiннlл< Ko}Ieй, пiсля чoгo вo[Iи вxе
6oялися ПoBrpTaTися дo paйoнiв, де <,oбpalкшtи> сеЛ'Iн.

Пoсщa i нeвpoxaй l921 poкy нa ПiвДнi Укpaiни, ПpиМyсoвe
BиЛуIe}Iня х.пiбa пpoдзaгoнaМи ПpизвеЛи дo сиЛь}Ioгo гoЛo.цy,
oсoбливo в Зaпopiзькiй ryбepнii, Де з Bеpесня 1921poкy щo-
дeннo ПoМиpаJlo 100 сeлян. B ryбepнii Зaгиrryли \ були з,lденi
близькo 40тиcяч кoнeй.

Пo Укpaiнi гoлoдyBiulo близькo 4 мiльйoнiв ЛЮ.цей, oсoбли-
вo в ii пiв.ценнo-схiдниx paйoнaх. У Toй хе чaс xлiб з Укpaiни
aKTиBнo BиBoзиBся в Мoсквy. Kpiм тoгo, poсiйськe кеpiвницт-
вo зaбopoнилo .цoсTaBJIяTи зaКop.цoннy .цoпoМory ДЛя гoлoдниx
сеrин Укpaiни. Якщo Пoвo.lш<ю в цeй чaс сяк-тaк ДoПoмaгzulи'
тo Укpaiнy виpiшrили зa,цylllиTи IIITyч}IиМ гoЛo.цoМ, зaдylШиTи
ПoBсTaнсьKий сеrtянський pyх, якиЙ. вecь.raс вiдvрaв пoщeбy
в пpoвiантi. Письмeнник Boлo.цимиp Kopoленкo зaЗнaчaв' Щo
гoлoд пpoBoК}ъa Bся <,гipIIIиM и еЛeMeнТaМ и,) KoМнезaМi в.

I{oб нe пoгiplrrуъaш TЛКKe сTaнoBищe ceЛЯlя, Мaхнo видaс
нaКaз Пpo ПеpoBe.цeнrш свoж нaйбiлЬlll чисJIrннrо< зaгoнiв (зaгoни
Мaхнa, Зaбyдькa, Пeтpенкa) нa.(oн .цля oб'сдн4}Iн'I з ПoBсTa}{.
сЬIanМи зaгoнaМи Пapхoменкa, KaMeневa, Tеpeзoвa, Maслaкoвa, з
пoBсTiUIиМи .цoнсЬKиМи KoзaKaМи. Ha floнy мaхнoвцi poзpaхoBy-
BaJll4Нaвiдпoчинoк тa лiкyвaння, бo пoлoвинa члeнЬ зaгoнy Maх-
нa MzuIи пopaнrн}ш. Зaгiн Koxi BиpyIlIиB нa Чepнiгiвщинy.

З 2t лилня 192l poкy мaxнoвцi peйдyюTЬ пo.{oнy (пo Пiв-
нiчнo-KaвкaзЬKoмy вiйськoвoмy oКpyry). 2I липrlя в селi Iсaiв-
кa пoблизy Taгaнpoгa вiдбyлися oстaннi збopи кoмaндиpiв тa
пoвстaнцiв Пoвстaнськoi apмii i pa.Ци, якi мали виpitпити пo-
.цaJlьlxy .цoлЮ МaxнoBсЬKoгo pyхy.

Maхнo як вapiaнт пo.цzulЬlllих дiй пpoпoнрaв пoхiд свoгo
Зaгolly y Гaлининy з MеToю пiдняття TaМ ПoвсТaFIня пpoти пoль-
сЬKиx ol(yПaнтiв, ствopеHHЯ BeЛикoТ apмii iз селян-гaличaн i
ПoBepне}rня з нeю y сTeПoBy Укpaiнy, .це HoBa apмiя вiднoвить
бopотьбy ttpoTи чepBoних. Maхнo poзpilхoByвaв' щo IUIaнoМ yKpa.
iнськoгo IIoBсTaнн,I в Гa,rичинi Мoxнa бyлo б зaцiкaвити Йбьlъ-
пIoвицЬКих кеpмaниviв, кoтpi |rapИлИ свiтoвoю pевoлюцiсю,
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oTpиМaти Bi.ц ниx збpoю, гporшi, свoбoду Манeвpy, а пoтiм yсе
цe BиKopисTaти B бopbтьбi ПpoTи чrpBoНих. Мaхнo ПepеКo}Iу.
BaB' щo Га.пичинa бyнryr i yспiх там ouёЬидний.

oДнaк бirьrпiсть кoмaнД,tpЬ xoтiли ПpoДoDg/BzITи бopoтьбу нa
бaтькЬщинi. Деякi KoМaHдиpи нaвiть пpoПoн}ъаJl И IIoгoДИTИaЯ
нa aмнiстhо, яKy oгoЛoсkIJтa BЛaДa' Бiлarп HaгaДaB збopaм Пpo .цaB.
нIo.цoМo&llенiсть з чеpBoниМи пpo пoхiд мaхнoвцiв Дo Typен.lини i
нaПoJUIгaB I{a цЬoNfy ваpiaнтi. Biн вист5тrив зa BсTaнoBJIеtlttя зв,яЗКy
з Хapкoвoм, ДЛя yKЛaДsнH'I нoBoгo пepемиp'я з paДянсЬKoЮ Brla-
.цoю. oднaк зв'я3aтися з бiльtшoвицьким кepЬниЦтвoМ Maхнoвцям
тaк i нe B.цaлoся. Зйшлися ЛиlIIе B oДнoьfy - Щo B Ущaшri бiльlшo-
BиKи Мaxнoвцям спoкiйнo iсrryвaти [Iе ДaД}тЬ.

Зa пpoпoзицiю Maхнa BИcЛoBИI:шrся 400 пoвстaнцiв, Бiлarпa
пiдтpимали 200. Пpoте збоpи нe лpиЙншrи спiльнoгo гшaнy дiй.
3aгoгги Бiлaпra тa Мaхнa poз'жaлися. Бiлarп ПoДaвся лo paйoнy
Беpдянськa' <.бaтьКo'> - нa !oн. oднaк i нa Дoнy Мaхнo не мiг
знaйти нaвiть TиMчaсoBoгo yKpиTTя вiд пеpеслiдyвaчiв. Hе зMoгЛи
мaюroвцi ПpиBeprryги нa свй бiк i знекpoвлений !oн. Ha Дoнy ж
aлaKУвiaлa 2-гa fl oнськa Дивiзlя i кoрryнiстичнllЙ бaтыъЙoн Poстoвa.

Koзaки з недoвipoю пoсTaBиЛися Дo зaixдxих пoвстaнцiв, a
мiсцевi пoвстaнцi нe КBaпиЛися ПeprхoДиTи п'д PУКУ <.бaтькa'>.
He знaйшroв Maxнo й свoiх oтaмaнiв Пapxoменкa тa Kaменсвa
бiля Bеrшeнськoi, бo вoни пiшrли да.пi нa сxiд. Hе знaйrшoвlши
пiдтpимки нa floнy, Maхнo Bиpylxaс .цo Boлги в нaпpямкy Ca-
paтoвa-Caмapи. 3a йoгo Дaними, ТaM Мiulи oПrpyBaTи oTaмaни
Cеpaфимoвиv, Caпoxникoв, П'яTaкoв, Пoпoв. Але гoлoд нa
Boлзi змyсив йoгo ПoBepнyги нa зaхiД,.

3 сepпгtя l92l pокy мaхнoвцi Дoхo.цяTЬ дo кopдoнiв Укpшни
бiля Чopткoвa' o.цнaк шлях iм загopoДиJlи floнецькa дивiзiя BЧK
Тa гpyПa Koсенкoвa. Poзгpoмивпrи зaгoни кoмнезaмiвцiв тa мiс-
цeвi пpoдзaгoни, Maxнoвцi зaxoпили ст. Bеruенськy. [o pе.ri, в
ПoЛoFI .цo них ПoтpaпиB Ш[oлoхoв, якиЙ був чЛенoM пpo.цзaгo-
нy. Деякi paдянськi ЧacTИHИ 6-i тa |4-\ дивiзiй з нaблюкенням
}IеЗнaчI{oгo Зaгoнy мaхнoвцiв (200 rпaбель) пopoзбiгaлиcя. Лиlлe
в пiв.цrннo-зaxiднiй чaстинi Bopoнeзькoi ryбеpнii, Дe ПoшaД,70%
HaсrЛенtш бyлo yкpaiнсЬKиМ' мaхнoвцi бyли пiлтpимaнi мiсце-
виМи ПoвсTaЕцяМи. Ha кiлькa Днiв Дo Мaxнa пpисднaвся зaгiн
Cиvoвa, щo пpийrшoв iз Cальськиx стeпiв.

Пoвepнрrпись в Укpaiнy, Мaxнo pylllиB нa Cтapoбiльський
пoвiт' де бyли бoлoтa Й' лiси, нe булo залiзниць i де нaсeлeння
спiвvyвалo МaхнoBЦяМ. Але нa шIruIхy туди бlля ст. Cвaтoве мaх-
нoвцi нaштoBxнyЛися нa ПoЛк чepBoниx ryсаpiв, пoлк Бory-
vapськоi бpиraди, пaнцеpний пoтяг i кiлькa чеpвoниx пaнцеp-
никiв. Maxнoвцям yсe x B.цaJIoся Пpopвaтися i пpoниюryrив лicи

бi.тtя м. Iзюм. I-[е був бaзoвий paйoн, де дo }Iих пpис.цнaBся
зaгiн Iвaнюкa (l00 пraбeль).

Ha цей зaгiн, який ще мiсяць ToМy нapaxoвyBaB дo тисячi
voлoвiк, дyхе poзpaxoByвaB Мaхнo. oднaк Iвaнюк бyв poзгpoм-
лeниЙ пi.ц Koстя нтинi вгpадo м BиtIи ЩyBuUIЬHoю гp}iПoю Хapкiв -
сЬКoгo вiйськoвoгo oкpyгy' бyлo знищенo i oснoвний зaпac
пpo.цoBoЛЬсTвa тa збpoi, кoтpий Iвaнюк збepiгав Для Мaxнa пiд
KoстянтинiBгpaдoM.

10_18 сеpПrUI l92l poкy нa пiв.ценнoмy схoдi Укpaiни в xo.цi
lllиpoКoМaсштaбнoi oпеpauii Чepвoнoi apмii бyли poзгpoмленi
мiсцевi мaxнoвськi зaгoни Гpoмoвa, Федopoвa, Kаменюкa, 3o-
лoтoгo 3yбa.

1l-l5 сеpп}UI 1921poкy Мaxнo пoTpaпив пц зyстpiчнi тa
пеpехpeснi удapи зaгoнiв <.зaвiси'> 3aвoлзькoi бpиtaди, гpyпи
Гepмaнoвlт.ta' винищyBiuIьних загoнiв Kнс. У нiч нa 14 сеpп-
ня B с. Мiшypине }la мaхнoBцiв, щo сПaЛИ y хaтax' нaпaв зaгiн
KHC. Koмнезaмiвцi виpiзали в лiл<кax 30 пoвстaнцiв. Пopaне-
ний y цiй с}тичцi Маxнo зyмiв щeкги iз сeлa в сaмiй бiлизнi.
Чеpeз кiлькa днiв пoдiбнlцЙ нaпaц, кoмнeзaмiвцi зДiйснили нa
зaгiн TapaнoBсьКoгo' яКoгo Bo}lи cтIaЛIIлlrI )кивцeМ. У цей тяx-
кий чaс Мaхнo пpиймaе pirшeння TиI\,{чaсoBo пpипинити бo-
poтьбy i виiхaти з неBелиКиM зaгoнoм зa Kop.цoн дIя лiкрaння
КoNlaнднoгo ск;laДУ i кoнцeнтpaцii сил пoвстaнцiв.
. 16 сеpпня мaxнoвцi бyли oтo.reнi бiля Пеpевшloчнoi i пpи-
тиснyгi дo.Цнiпpa. Пiд вoгнeм кyлеметiв Boни пoчzUIи пepeпpaв-
IvITИcЯ нa Пpaвoбеpe)оl<я Укpaiни чaстКoвo нa чoвнax' чaстКo.
вo кiньми. Бaгaтo з }Iих нaзaBХди з.UIиIIIиJIися y вoдaх !нiпpa.
Caмoмy Мaxнoвi пepепpaвa кoпIтyвiUIa зyсилЬ. Сiм пopaнeнь
пpoTягoМ 3-х poкiв, з яКи)( oДнr тюкKe B нory, не дaвали йoмy
мox.ltивoстi iздити Brpxи' a ЛИlIIe нa тaчaнцi.

Алe й нa Пpaвoбеpе>lокi Укpaiни Maхнo нe знaйtшoв тoгo,
Щo IIIyKaB. ПеpепpaвивlllисЬ }Ia дpyгий беpег.[нiпpa, мaхнoвцi
6ули нenilнo aтaKoBaнi uepвoними' lцo пеpeслiдyвaли ix нa
пa}tцеpниKulх i вaнтaхiвкax.

У сеpпнi l92l ркy в УCPP пpoйшшa дрyгa хBиJIя aмнiстii.
Heзале>lший пoвстaнсЬКий pщ нa ПpaBoщy бepезi.[нiпpa знaЧнo
пopi.Щшaв внaслiдoк Toгo' щo нa пoчaтKy сepпнJI 1921 poкy згoЛo-
сиBся нa pадянсЬIry aмнiстilо Хoлoднoяpсьlсlй пoвстaнський кo-
мiтeгl (36 кеpiвникiв пoвсTaнKoшfy тa oтaмaнiв Хoлoднoгo Яpy, в
тoмy vислi i oтaмaн Пeщенкo), Щo KepyBaB численHиМи пoвстaн-
сЬКими зaгoнaми (нa липень 1921 poцy - дo 3 тисяu бiйuЬ) нa

| Хoлoднoяpський пoвстaнкoм кеpyвaв пoвстaнlylми, щo дiяли пiвнiчяirше
лiнii залiзницi ст. Бoбpинськa_ст. 3нaм'янкa.

з74

IA

з75



пЬднi Kиiвщини тa пЬнoчi Хеpсoнщини. Paзoм з Хoлo.цнoяp-
сьKиM пoBстzlнКoМoм ьraдi зДалoся дo 400 пoвФaнцЬ, vaстинa пoв-
стaнцiв poзiйrrшaся пo дoмiвкос. ПИ чaо xoлo.цнoяpсЬкoi кaмпaнii
нepвoнi вбуlли aбo зaхопили y пoЛoн дo l50 пoвoгaнцЬ. У paйoнi
Хoлoднoгo Яpу зыlиlлилoоя тiльrод 400-500 пoвстaнцiв.

Дpyгим yдapoм пo ПoBсTaнсTBy y сepПнi 192l poкy сTaB пoB-
ний poзгpoм чекiстaми нoвoгo пoBсTaнKoMy KaтepинoсЛaвщи-
ни, Хеpсoнщини i Taвpii. Toдi ж бyлa poзгpoмJllнa i пoвстaн-
сЬKa paДa Пoдiлля.

Мiсцeвиx <<лiBих> oтaмaнiв Чopнoyсoвa (Чopнoгo Bopoнa),
Iвaнoвa (Чopнy Бopoдy), Зaвгopодньoгol тaкo)к пepеслiдрали
нeв.цaчi. oтaмaн Чopний Bopoн, пpигнivений цiею пoдiею' y
сеpпнi 192l poкypoзПoчaB Пrpoгoвopи пpo сКлa.цilш{,I збрi. Tiльtс,l
yжoвтнi 1921 poкy пoвстaнськi oTaМaни paйoнy пoзбулися ruoкy.

He мaючи iнфopмaцii пpq poзгpoМ Хoлoднoгo Яpy, мaхнoв-
цi xoтiли сxoBaTися в глyхиx лiсax ХoлoДнoгo Яpy i знaйти тaм
сoюзникiв, ЕUIe Пшях дo Хoлo.цнoгo Яpy iм пepепинуrлa 25-тa
Чaпаeвськa дивiзiя чеpBo}Iих (кiннoтa, пiхoтa нa вaнтаxiвкaх),
KoTpa зМyсилa Мaхнa пoвepнylи вiд oлeксarцpii нa пiвДень
i пpoдoвlс}вшa пеpeслiдyBaн}Ul йoгo зaгoнy.

Бi.rш с. Hoвий Бyг мaхнoвцi, пiдсилeнi зaгoнaМи Mapyсi тa
Iвaнoвa, oTpиМaпи oстaннЮ фaнтaсти.rнy пrprмory.

Coтня зpaнeниx' змyчeниx мaхнoвцiв paптoМ нallа'цae rra
l-rпy бpигaлy 7-i кaвДивiзii, якa B.цrсяTepo ПеpeBil(iЦa МaxнoB-
сьlоrй зaгiн. Зaгальнa пaнiкa oxoпилa чrpBoнI,D( тiльlоt пpи пoявi
мaхнoвцiв. Maxнo, нeхтyloчи пrKeЛЬниМ бoлем вi'ц oстaнньoi
paни' веpxи нa кoнi oчoлиB лaBи aтaKyючих. Poзбив[Iи Кyле-
мrTцу Koмa}Цy' мaхнoвцi зaxoпили 25 тaчaнoк з 16 кyлeметa-
ми i вщкpили лlaлeниЙ BoгoнЬ пo тaбopy чеpBoниx.

oсь як oписyBaB це сaм <.бaтЬКo'>: <.Ha пrляхy пpoсyвarrня нa
пpaBoмy беpезi.{нiпpa ми зyстpivали бaгaтo нaП]иx зaгoнiв, яKим

| Чopнuй Bopoн (?_|92з) (Плaтoн Чеpненкo aбo Iван Чopнoуcoв?) - пoвстa-
}lець з листoпaдa 1918 poкy, бpaв щaсть y зaгoнaх oтaмaнa Гpигop'eвa, y сepпнi
1919 poкy пеpейrпoв дo apМii Махнa, дe бр кoмaндиpoм кiннoгo пoлкy Kpим-
сЬкoгo кopпyсy. Kеpрaв пoвстaнцями y paйoнi Kpивoгo Pory_€лисaветгpaДa,
мaв бaзи y Toвмaчевiькoмy, Шпoлянскoмy i HеpyбaйсьKoмy лiсaх. Пiд йoгo
кеpiвництвoм y 192l poцi бyлo вiд'200 дo 600 пoвстaнцiв. B6угтлit y бoю в лютoму
1923 poкy.

3авzopodнiй JIаpюн _ <.ГpoмoвиЙ> (|897_192з) _ пiдпpaпopщикy 1917 poui.
У пoвстaнствi з лисToпадa 19l8 poкy, вoюBaв пpoти чaсTин PCIIA i Дoбpoвoль-
нoi apмii. B 1920 рui пeщбрав y зaгoнaх oтaмaнiв.[l'oporuенкa, Kвaцri, П. Хмa-
pи, y Cтепoвiй пoвстaнськiй дивiзii. У 192l poui кoмarЦиp Хoлoднoяpськoгo
пoвстaнсьКoгo пoлкy (дo 300 6iйцiв' 5 кyлеметiв). У xoвтнi |922p, cтaв нaiт-
бiльш вrшивoвим oтaмaнoм Пiвдня УCPP' oб'еднaвrци пИ свoilи пpoвoДoм зato-
ни: Зaлiзнякa, Гyпа.пa, Лихa, Бorцapенкa, Tеpещенка, yгвopив сoюз iз Зaбoлoт-
ним. Зaapеrптoвaний ГПУ y веpеснi |922poку i зaгинр y в'язницi.
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висвiтлювшtи мeTy нallloгo виiздy зa Кop.цoн i вц yсix чyЛи o.цне:..IдЬтe, вилiкyйтe ..бaTьKa,' i пoвepтaйтeсь знoвy,цo нaс Ha .цo-
пoМory <'..>',

19 сеpпня зa 12 вepст вiд Бoбpинця Ми I{aПIтoBхнyлИcЯ Нa
poзтa[IoBaнy }Ia p. Iнryлець 7-мy .lepвoнoapмiйськy кaвaлеpiй-
ськy.шивiзiю. Пoвopoт Haзaд загpo)о/BaB }Iaм зaгибeллю, пoзЕt'IK
oДиH KaвaлepiйсьюIй пoлк пoмiтив I{aс сПpaBa i пpaгнyв вiлpi-
зaти HaМ шлJIх нaзa.ц, внaслiдoк чoгo я пoпpoсиB 3енькoвськo-
гo Пoсa.циTи мeнe нa кorrя. BмитЬ, oгoЛивlllи шaблi i з кpицoм..ypa'' KинyлИcЬ NIИ B сeЛo i вскoчили y poзTa[Iyвaння KyлeМrT-
нoi кoмarrди Згa.цaнoi Kaв.циBiзii. Зaхoпивrши 13 кyлeмeтiв ..Мaк-

сиМ'' i 3 ..Льюiси''' ми BиpylllиЛи ДiUIi)>.
Пiс.lи тoгo яК мaхнoвцi пpoД,oвжI,UIи свiй tш;шх нa зaxiд, vеp-

вoнi, oгoвтaBПIисЬ vtpeз кiлькa гoдин пiсля мaxнoBсьKoгo }Iaпa-
ДУ, IуIJIaNIИ кaвaлеpii opгaнiзyвa,rи пеpеслiдyвaнrи..Цo ниx пpи-
eДHaJIуIcЯ дBa пaнцеpниlс,I i двi вaнтaxiвки з пiхoтoю. Близькo
100 кiлoмeтpiв пеpеслiдyвNIИ Bo|1уI мaxнoвцiв i aтaкyвaли ж нa
пepeпpaвi чеprз p. Iнryл, .це зaгинyЛи 45 пoвстaнцiB' y тoмy чис-
лi oтaмaнrпa Mapyся'.

3aгiн lвaнoвa, щo нa пoчaTl(y сrpпrrя сКJIa.цaв 170 пraбель тa
бaгнетiв пpи oднoмy кyлеметi, сКopoTиBся дo 90 пraбeль. Чepез
кiлькa дiб пiсля пpиrднaн}rя дo зaгoнy Мaхнa Iвaнoв вiДхoдить
вiд Maхнa i нaпpaвлlяе свiй зaгiн y paйoн Hoвoмиpгopo.Цa.

Чepез 2 днi 90 мaхнoвцiв витpиМyюTЬ нoвий б1iтз7-ю кaBди-
вiзiею бi,rя мiстeчкa Гoлтa. B цьoмy бoю Мaхнo бyв пopaнений y
пoтиJIицю' кyля пpoйttшla кpiзь IцoKy нaBиJIiт. Пiс.пя цьoгo бoю
мaхнoвцi ПеprхoByBалися в Caвpaнських лiсaх, де вepбрaли cвoж
пpихильникiв. Мaхнo yKJIaдae yгoдy пpo спiльнi.цii з мiсцeвими
петлюpiвськиMи oТaMaнaМи Лю<oм тa 3aбoлoтним2.

I Mаpуcя Kалuвaйкo (Ceuькa?) _ Koлиш}Iя бiльшoвичкa, у 19|9-|921 pp' _
oтaмaншIa aнapхiстськoгo зaгoнy з ЧеpнiгЬшини' 3aгiн Мapyсi, щo мав вiд 30 дo
300 шaбель, у |920_|92L poках pеЙдрaв CхoДoм тa Пiвднем Укpalни.

? Sабoлomнuй Cемeн (|884_|922) _ кoлиruнiй пpaпopщик uaщькoi apмii,
дpiбний чинoBIlик УHP y Балтськoмy пoвiтi, opгaнiзaтop Caвpaнськoi сoтнi
Пoдiльськoгo кorпa вiльниx козaкiв. З лiтa 1918 poKy _ opгaнiзaтop пoвстaння
пpoти гrтЬмaнa Cкopoпaдськoгo' твopецЬ вeЛикoгo <<пapтизaнсЬкoгo кpaю>> в
Caвpaнських лiсaх. У |9|9-|9?| poкax вiн вoюс пpoTи чеpвoних i бiлих як сa-
мoстiЙний мiсцевий oт:rмaн. Иoгo зaгiн нeoДнopiЦ}oBo нaпa.ца€ нa Балry, Caв-
paнь, Aнaньев, Бipзylry. У 1920 poui <Чopнoмоpськa IIoвстaнська гpyпо Зaбo-
лoтнoгo налiтyваrra 5 тис. пoвстaнцiв. Зaбoлoтний нaле)<aв дo петлюpiвськoгo
пoBстаIlства' aле чaсoм не пiдкopявся нiяким <(ценТpaм>. Гyлий-Гуленкo хoтiв
цiлкoм пЙпopядЦвaти Зaбoлoтнoгo сBo€мy цггабoвi, aлe з цьoгo нiчoгo не ви.
йrцлo. 3aбoлoтниЙ сaм пpaгнyв стaти гoлoвниМ oтамaнoМ пiвдeннoгo зaxoдy
Укpaiни. <Гoстювaв> y Pрlyнii в @еpезнi 1921 poкy' де вiв сaмoстiйнi пеpегoвo-
pи. Iнoлi 3aбoлoтний poзпyсKав свoi зaгoни для пoльoвих poбiт i нa зимoвi
Kвapтиpи. Зaхoплений y пoлoн тa cщasений зa виpoкoМ peвтpибyна.lty.



Чepвoнi poб.пять yсe' щoб yпiйма.llи <.бaTЬKa,>. Caвpaнський
лiс oтovyeться чepBoними, якi гoтyюTЬся ЗaсToсyBaTи сЛЬoЗoтo-
чивиЙ гaз дlIя <(виКуpюBaнHfl>> nggg1дчцiв з лiсу. I]e бyлa шe
oднa ПaсTКa. Bщaтa сeMи Kpaщиx oтaмaнiв i тяxкi пopaненtul
пеpeKoнyюTь Мaxнa в нeoбxiдностi tшвиДкo втiкaти зa Kopдoн.

26 cepлня мaхнoвцi пpopиBaютЬся кpiзь Кopдoни Bopoгa нa
oКoлицяx Лiсу, aле в бoю гинe oсoбистий дpyг <.бaтьKa> - стa-
pиЙ пoвстaнець Пeтpенкo. Чaстини 45-i дивiзii кидaються вслЙ
зa вПKaчaМи.

28 сеpпня 1921 poкy, oбеззбpoiвrши чepBoнy пpиKopдoнну
зaстaBy зa 5 км пiв.ценнilле с. Kaм'янкa, мaxнoвцi пеpeПpaBи-
лися чeprз flнiстеp trтpуlлили в глиб pyмyнськoi теpитopii. Pa-
зoм з Мaхнoм пiшoв лo Pyмyнii зaгiн петлюpiвськoгo oтaМa-
нa Лихa.

Чеpез дeнь пiсля цЬoгo .цo застaBи нa flнiстpi пiД,шалo aвтo
Фpyнзе. Koмaндyвaн пpoвiв y дopoзi сoтнi кiлoмeтpiв, щoб"oсo-
бистo пеpекoHaTIIсЯ, щo йoгo зaюlятиЙ нeвлoвимиЙ вopoг пi-
шIoв зa кop.цoн. Фpyнзе зiтxнyв спoкiйнiпre, вiн yMивaв pyКи' З
ньoгo знiмa,тaся вiдпoвiдальнiсть зa всi пopaзки в цiй <(МaхнoB-
ськiй> вiйнi. Иoмy зДaв€UIoсь' щo Bсе-тaKи вiн пеpемiг' Чи знaв
вlH' щo чepш тpи poки вiн зaгинe пiл хipypгivним HoxeМ зa
нaкaзoM свoiх пapтiйниx бoсiв, тaк i нe ДoжиBIxи aнi Дo Koмy-
нiзмy, aнi Дo зaгибeлi Мaхнa.

Pyмyнськa nprсa нaзвaЛa Мaxнa, який пepетнр .(нiстеp,
<(гeTЬМaнoМ'> i <.стpaдникoм цивiлiзaцii тa Пpoгpeсy>.

B тoй .raс, кoли Мaхнo лiкyвaвся в Pyмyнii, в yкpaiнськoмy
стeпy йoгo iм'я ще збиparro.цoКyпи вiдчaйдyrшнi гoлoви. B кiнцi
IIИIIIIя 1921 poкy з pяЗaнськoi пoлiтичнoi тюpми BTеKJIa гpyПa
aнapxiстiв, y ToМy числi мaxнoвськi кoмaндиpи Бyдaнoв i Хo-
xoтBa. Boни пoвеpHУIIИсЯдo piдних стeпiв i зiбpшrи стo шaбель,
3 яKими дo Beсни 1922 poку <<ryЛЯ!Iу|>> пo {oнбaсy.

Ha пovaткy Bеpесня 1921 poкy вiйськoвi звеДeння З пoB-
стaнсьKoгo фpoнтy пoвiдoмлялИ' Щo B Зaпopiзькoмy пoвiтi пpo-
дoыкye дiяти мaхнoвський зaгiн зi 150 uraбель, y Мeлiтoпoль-
сЬКoмy _ зaгiн iз 60 rшaбель, БеpдянськoМy - зaгiн iз 50 шaбель
i 4тaнaнки, ГyляЙпiльоькoМy - зaгiн зi l00 чoлoвiк.

У дpyгit Пoлoвинi |92| - у |922 poцi B Укpaiнi збеpiгшtися
мaxнoвськi пoBстaнсЬKi зaгoни: Iвaнoвa бiля Kpивoгo Poгy
(150 шaбeль), Зoлoтoгo 3yбa i Мoскалевськoгo бiля Юзiвки
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лeметiв). З Bopoнезькoi ryбеpнii дo с. Петpопaвлiвки ПoBеpнyB-
ся oтaМaн Kaменюк (50.rпaбель).

Hезвaxaючи нa вifrcщнiсть <.бaтькa))' Boсeни 192l poкy мaх-
нoвськi Зaгoни в Paдянськiй Укpaiнi ЯBЛЯЛИ ще зHaчнy силу -
Дo 2тиcяч rшaбrль тa бaгнeтiв пpи 30*33 KуЛеМrTaх. o.цнaк,
yгрaTиBIlIи свiй кеpiвний центp, цi зaгoни ПoчzUIи trlвидКo Ta-
нщи. У вepeснi 192l poкy пo,aмнiстii здzUIoся l00 мaхнoвцiв.
Koмaндиp Зaбyдькo i йoгo зaгiн з 12 пoвстaнцiв зДалися, oтo-
ченi кaвалеpiйським ПoлKoМ.

Зaгiн Бiлaшa (100 шaбель) I]paгнУB пpoбитися нa Пiвнiчний
Kaвкaз, щoб з'еДнaтИcЯTa|{ з <(KaBKaЗЬKoю apмiсю мaхнoвцiвi>,
яKoЮ Kеpyвшlи Maслaкoв i Бpoвa. Aлe бiля Hoвoнеpкaськa Зa-
гiн traскoчив нa ПoТy)<нy зaгopo)ry i пoвеpнyв F{aзaД. У сеpeди.
нi веpесrrя цeй зaгlн poЗПaBся. 20 чoлoвiк пitплo у зaпiлля, a
Бiлaп.r i Дaвиденкo виpiпrили пpoбpaтися нa Kyбaнь, Дr Ще
збеpiгaвся ПoBсTaнсЬКиЙ ДУX,oДнaк-в кiнцi веpесня 1921 poку
вoни бyли схoплeнi чекiстaми.

<.Kaвкaзькa apмiя мaxнoвцiв> влiткy l92l poкy пoпoвнилaся
ПеpеКинЧиKaми з 2-\ Kiннoi apмii i Bиpoслa Дo 3 тисяч rпaбель.
oднaк знaЧнa чaстинa пoвстaнцiв Мaслaкoвa y веpеснi |92I poку
ЗДulaсЯ ЧеpвotlиМ пo aмнiстii. II{oб зaслуrкиТи Пoвнe пpoщrн-
tU{, гpyПa aмнiстoвaних, зa свiдvенням ЧK, ПoBеpнyЛaся.цo Зa-
гoнy i вбилa Мaслaкoвa i Бpoвy, чиi roлoви були пpед'явленi як
.II.oКaЗи лoяльнoстi.

Чеpвoний теpop нe слaбшaв Дo сеpeДини |922poкy. B Зa-
пopiзькiй ryбеpнii п' яTЬ нaдзвичaЙних <.тpiйoк,> ПpoДoB)ryBaJlи
КapaJlьнy poбory. Boни <.вибили> з сеЛяtI 4 тисячt гвинтiвoк,
30 кyлемeтiв, poзсщiлюючи Пpи цЬoМy пo 100 зapщникiв У Кo}K.
нoмy пoвiтi, aби сTpaхoМ зMyсиTи селян зДaвaти збpoю. Tим
чaсoМ гoЛoД сTpaхaв не гiprпе зa будь.яwrй кapaльний зaгiн.
У Гyляйпiльськiй вoлoстi з 55 Tисяч MеlIIкaнцiв пoмepлo 5 ти_
сяv. Гуляйпiльський paйoн зaл.ишaвcя ДJlя чекiстiв <<y.цapниM),
i кapaтелi BеЛи TaМ плaнoмipне винищеннЯ чoлoвiчoгo нaсе-
ЛeнI{,l' }la KoTpoмy бyлo тaвpo <(мaХ}loBця>.

Бopoтьбa мaхнoвцiв пpoдoвщва.liaся i'в |922 poцi, KoЛlr Boни
пepейп.tли Дo TaKтики pейдyвaння Дpiбними ЗaгoнaМи вщ 5 дo
50 чoлoвiк. Boни знищyвали кoмiсapiв, гpoмилLl сКJIaДИ й еrue-
Лoни' нaKoПIlЧУBaJII4 збpoю в oчiкyвaннi пoвepнення <.бaTЬКa,>.

У 1922 poцi вiдбрся oстaннiй сПu:raх Maxнoвськoгo pyхy.
oстaннi бoi вели зaгoни oтaмaнiв Iвaнoвa, Чopнoгo Bopoнa,
Koлiсничeнкa, Ko)кi, ЗалiзrrяКa, Гaйoвoгo.

Haвiть yдалекiй CмoлeнськiЙ ryбepнii PoсiТ вoсени |922 poку
дiяв пoвстaнський ceлянcькиЙ зariн, якиЙ oчoЛиB oTaМaн, Щo
BидaвaB себе зA Maхнa.
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ПepехoДяuи pрlyнський Kop.цoн' Мaхнo i йoгo oднoДyмцi
не пеpедбaнЦИ' Щo бiльtпе нiкoли нe пoбaчaть Укpaiни. Boни
спo.п,iвшlися ПoвepнyгисЯ' KoЛИ нoвий великий спaлax гнiву
пpoти бiльlшoвикiв oхoпитЬ всю Укpaiнy. Hестop Maхнo пitшoв
з iстopиvнoi сцени llopaнrниI,l' aJIr нe ПеpеMoженим, з нaдiею
нa IIIвидкe пoBepнeння. Алe нaмipи сeлa' FIeп тa yкpaiнiзaцiя не
Дyxе спpияЛи poзмipкoврalrнЮ Пpo пoBеpнeння Тa пoп,rсTy.

Глава 35
БAтьKo I\,IДG{O B PУlvIyнIi, пoльЩI; IIIMЕчIIиIII

(cеpпeнь 1921 _ вepecень 1925)

28 сеpпня l92l poкy, paпToвo нaпaBIIIи нa пpиКopДol{tly зaотa-
вy' М;lxнoBцi poззбpoюIoть pаДяI{сЬKиx пpиKop.ц.oнникiв i пеpe-
пpaBJUIютЬся uеpeз fiнiсгep нa pyfyнсью,Iй беpегy Бессapaбiю. II{е
з ЛюToгo 1918 poкy Бeссapaбiя бyлa oкyпoвaнa KopoлЬствoм $l-
мщtiя, пiзнiше ст:UIa чaстиHoю цЬoгo кopoлiвствa. Maxнo, бyпyuи
aнapхiстoм, lшyl(aв пopяTyнKy в дepxaвi, дe iснyвалa мoнapхiя,
пpичot{y пoprryнКy вiд кoлиIшнix дpyзiв - pевoлюцioнepiв.

Bзaгшri Мaхнo iз зшtишrкaми Пoвстaнськoi apмii нaпpaB,IяB-
ся нa пoлЬський кopДoн, Щoб, пpoбивrшись y пoлЬсЬKy Галичи-
нy, пiдrrяги тaМ пoвcтaнгrя yкpaiнсьKиx сeл,Iн пpoти пoлЬсЬКoгo
пaFryBaнI{я. fuiе сyцiльнa стiнa з чaстин Чеpвoнoi apмii пеpепи-
нилa N{ilкIoвцям шшях нa пiвнiчний зaxiд Укpaiни - .цo IIoЛЬ.
сьKoгo Kopдoнy. @динутЙ шJIяx дJUI втiкaчiв лexaB y Pyпlyнiю, дe
мaхнoвцi .цyI!{aJIи вiДпoчити вiд .цесягимiсячних Щoдeнниx бoiв,
пiдtiкyвaти пopa}Iених кoмarциpiв, пepeсидiти пiк пoлювaнrш
чepBoниx Ha пoвgгaнцiв i гoлoД y сiльськiй Укpaiнi l92l poкy.

Koмaндyючий вiйськoв|4МI1IИ]IaNIИУCPP i Kpимy М. Фpyн-
зe oбypювався. Biн тaк i нe oдep)<aв гoлoBy Maxнa, зa яKим
пoЛюBaB yxе дeв'ять мiсяцiв. Фpyнзе oсoбистo пpoшaв сoiнi
кiлoмeтpiв i вiдвlдaв poзгpoмлrrry зaстaBy нa.{нiсщi, щoб пepе-
КoнaTися, щo йoгo зaютятlцЙ Bopoг yxе пoзa дoся)кIIiстю. B iн-
тrpв,ю кopеспo}rДентy PATAУ вiн кaзaв: <.ФaKт Пepeхo.цy .цo
Бeоcapaбii мaxнoвськoi бaнди встaI{oBJIeHий мнoю ocoбистo цiд
чaс вiдвiдaнHя пpиКopдoннoi смyги,>.

Зa piзними ДanИ|vlvl, мaхнoвцiв, щo пеpeйrшли дo Pyпryнii,
нapaхoByBurлoся вiд 78дo |25 чoлoвiк. Бiльпriсть дoслiдникiв
охи;UIютЬoя лo uифpи 78, хoнa згoдoМ .цo МaxнoBцiв y Pyмy-
нiю мoгли пеpебpaтися щe кiлькa дeсяткiв tхнix пoбpaтимiв
з Укpaiни.

380 381

P.aзoм з Maxнoм лo Pyмyнii пilrroв йoгo сoюзниK - oTaмaн
Хopoбpo-Лиxol <<З ToqapиЦIaМи> y KiЛЬKoсTi близькo сoтнi шa-
бель, звi.цтiля, мaбщь,'i oсTaToчI{a uифpa - |25.

У Pyмyнiю з Мaхнoм пilпли Га,rинa Kyзьменкo, B..{aншtoв,
Я. floмaшeнкo, B. Лeпeтчeнкo, Х. Koxa, K. Чyпpинa' бpaти Зa-
дoви' бpaти IТTевченки, бpaти HeстepeHKи' бpaти TapaсенКи'
Ф. Kapетникoв, Пpя.пyн, Чеpняк, Д. Бaхaн, C. Tиxенкo, K. Бал-
KaнoB' A' Пoпoв, o. Cкoмський' C. Miporпник, B. Бщ, Ф. Kу-Iц,
o. [eбpий, B. Зaeць, Е. Бoйчeнкo, М. Якoвенкo, A. Шaнкалa,
Cepьoгiн, Бypeйкo, M. Шyляк...

ПеpeпpaвивIIIисЬ чеpез .(нiстеp, мaxнoвЦi orIИYIWfu|сЯ в Мoл-
.цoвi, щo з 1918 poКy BияBиЛaся в сюta.цi P1т,ryнськoгo кopoлiвст-
вa. Землi кoлипrньoi Бeссapaбii НaceЛЯ]IуI пеpeBa)GIo NloлДaBaни
й yкpaiнui. Maхнo спoДЬався зa ДolloМoгoю мiсцевoгo yкpaiн-
сЬкoгo нaсrЛе}Irш .IIoBесTи свiй зaгiн дo тисячi шraбeль.

Koли мaxнoвцi встyпиЛи нa зеМлю МoлДoви, pyмyнськi
ПpиKopдoнники зyстpiли lx стiнoю Boгню' Пpитиснyгi дo Днi-
стpa' N,IzlхнoвЦl виявилися в бeзвиxiДнoМy сTaнoвищi. Boни пo-
чaЛи КpичaTи: <(Ми не бiльrшoвики! Mи yкpaiнськi KoзaКи!'>,
pyмyни виpirпили, щo Чeprз кopдoн пpoбилиcя петлюpiвцi, з
ЯK|4|!|'И в ниx бyлa BизнaЧенa yгoДa, i пpoпустили мaхнoвцiв нa
беpег. Пiд чaс пrpexoдy Кopдoнy Мaхнo ЛrxaB непpитoмний,
сIIлиBaЮчи кpoв'ю пiсля oстaннЬoгo Пopaнrн}и.

Але Ьxе неpез кiлькa гo.цин Maхнo, пpийrпoвtпи.цo ТяMи'
бyв гoтoвий дo llеpегoBopiв з pрlyнсЬKиN{и пpиKop.цoнниKaМи.
Biн нaдaв pyмyнськiй ь'raдi дoкyменти, щo poзпoвiдали пpo
йoгo бopoтьбy пpoти чеpвoниx, i пoпpoсив noлiтичнoгo пpиryЛ-
кy в Pyмyнii. fuie цi Дoкyмeнти i зaпевнeння дpyхби'Hе Дaли
сПoчaTКy нiякoгo prзyлЬтaTy. Пiсля Пеprхoдy Днiстpa мaxнoвцi
бyли oтoненi, poззбpoенi i пpивeденi нa пpикopДoннy pylиyн-
сЬКy зaсTaBy' .цe oПиниЛиcя пI, apеЦlToМ y вoгкiй кoмopi.

У Мaхнa бyлo вштгщeнo близькo.цвox мiльйoнiB <<poМaнiB-
сЬКиx> кapбoвaнцiв яK зoЛoТoМ, тaк i пaпеpoвиМи I(yпюpaМи.

Ццнoвцi бyли вiдпpaшrенi в тaбip Для вiйськoвoпoлoнeних (бyли
iнтepнoвaнi pyN{yr,IсЬKиМи вiйськaми), щo знaxoдИBQЯ B мiстevкy
Бeльцi. Мaxнoвцi змyпrенi, бyли пpoдaти свoж кoнeй i .raстинy
свoж пoxиткЬ. Пpoлaв свoгo yлюблeнoгo KoHя Дiaнy i Maхнo.

А,ле вxе чеprз двa тиxнi Maхнo i йoгo нaйблюrсче oToчrн}Ul
бyли звiльненi, Мaхнo бр пpийirятиЙу Kиlлиневi pyмyнським

| Лuхo, aбo Xopoбpa (Бo}'дapyк Kиpилo) (1898-1922) _ вoяк apмii УHP, з
1919 poкy _ пoвстaнrцЬ. У l92l poцi нaМaгaвся oчoЛити пoвстaнствo i гoryвaв
пiлпйьнy меpеxy ohopy' Мaв зaгiн iз 200 бiЙuiв i гoryвaв селянсЬKr пoвсTaння B
pайoнi Гoлти-Бaлти. 3гoдoм Хopoбpo пoBep}Iyвся в Укpaiнy i бр yбитий y бoю
y сivнi 1922 poкy.



Heстop яIоlйсь чaс нaвiтъ yсTиг цoпpaцЮBaти нa pyмyнськй лiqo-

Пepебpaвшись в Pyпryнiю, Мaхнo ПoTpaпиB y виp пoлiтиЧ-
них iнтpиг i пiдгoтoвkи.цb Biйни.Pyмyнш-C|CP' Еaме Р Дpy-
гiй пoлoвинi |92| poкy piзкo зaгoсTpилися'вi.ц,нoсини <Paд'> з
Pplyнiею. Уpял гeнеpа.пa A. Aвеpeскy aЦpеoиBIIo стaBиBся .цo
<.PaД'>, пiд чaс paДянськo-пoлЬсь(oi вiЙни Pyйyнiя дpпoмaTалa
ГIoльщi i вiдхилилa. пpoпpзицiю <Paд> пpo пovaтoк щИpних
пеpегoвopiв.. Pyмyнiя з листoпaДa 1920 pqКy.дaBuUIa пpиТyJloк
збpoйним зaToнaм петлюpiвцiв, Щo 3,тepитopii PyNIуI{ii чzlсTo-
ryсTo нaпaдaJlи FIa УсPP. У Pyмyнii в тaбopax для iнтepнOвaниx
тoдi знaxoДилoся 155 yкpaiнських oфiцepiв i гeнеpa.пiв iдo 3 ти-
сяч бiЙцiв 2-i кyлемeтнoТ бpигaли УHP i 3-i дивiзii УHP. Тaм
хе знaхo.циЛиcя З4 <<бiлi'> oфiцepи i генepал l,t i tr ,5 тисячi сoл.цa-
тiв-бiлoгвap.пiйЦiв,, 37 пoвстaнських oтaмaгiiв i traртизанськi.Зa-
гoни Cipкa, Пшeникa' Гyлoгo-Гyленкa, Якyбvенкa, Хмapи, Xo-
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poбpo, Paдзiевськoгo, Keлeбep.Ци й iн. (800 нoлoвiк). Усi цi вiй-
ськoвi фopмрaння пiдгpимршlи зB'язoK з pyмytlськoю poзвiд-
кoю тa lптaбaми 2-1i 3-i pyiryI{сьКих дивiзiЙ.

P9ль y дoлi Мa,хнa' ToMy щo стaB Koxaнцeм Гaлини Kyзьмeнкo-
Maxнo. Гшlинa Kyзьменкo, poзпoвiдaючи пpo тi vaси, згaДyс
oлексy Хмapy, xoчa cпpaыKне йoгo iм,я бyлo _ Iвaн.

Koлиurнiй пop},чиK цapськoi apмii, y 1920 poцi Хмapa o.ro-
лив пoBстaнсьlоtй зaгiн Cпiлки мoлoдoi Ущaiни, Щo дiяв нa
Kaтepинoслaвщинi. Ha пoчaткy 1920 poкy зaгiн Хмapи бр зв,язa-
ний зi rштaбoм Петлюpи, oдI{aK з лiтa 1920 poкy пеpейrшoв пiд
пpaпop Bpaнгеля як Укpaiнський кaтеpинoслaвський пoвстaн-
ський кirц визвoлeнrи Укpaiни. Caме тaКy н:хtBy зaгiн Хмapи
збepiг i в Pyмyнii.

|.Iванa Mаplсoвa ()fuapy) не щебa IUIyгaти з iнrrrими oтaмaнaми пeтлюpiв-
ськoi opieнтauii, Цo мaли псевдoнiм <Хмapau:

Хмapa (ГoдзиЁвський lпoлaт) - (|876_|922). Haвеснi 1919 ркy oчoлив
пoвстaн}и в Hемиpoвi нa Пoдi.lиi, з l92l poкy _ oтaмaн Haдб}.жaнськoi пoв-
стaнськoi дивiзii, щo нaлiчyвалa дo 800 пoвстil}Iцlв;

Хмapa Пилип (|892_|922?) _ пoвст.rнсьKий oтaмaн з весIlи 1919 poкy, дцв
y paйoнi €лисaветгp4дa_Чигиpинa (Чopний лiс). Йoгo зaгiн iз 500 бiйцЬ стaв
склaдoвoю чaстиtloю Cтепoвoiпoвстaнськoi дивiзii. У l92l poцi дiяв сaмoстйнo
iз зaгoнoм з тисячi пoвстaнцiв, нaмaгaвся ствopити oлексarшpiвсьl(y пoвстill-
сЬкy дI{вt3tю;

. .Хмapa _ <Cемен Хap.reнкo> (Baсиль Cеменець) (1886_1924) _ кoлишнй
пiдпoлкoвник apмii У!P' нa IIoчaтI(y 1919poкy _ кoмaЦдиp Чеpвoнoi apмii.
3.тpaвня l9l9 poкy дезеpтиpyваB i ствopив нa Пoдi.lшi пoвстaнський зaгiн i.пiд-
пiльнy мspоxy.У 19|9_192з poках ovoлювaв сaмoстiйнi пoвстaнськi зaгoни в
пoвстilнськrо( гpyпaх Гшtьчевськoгo. Ha пoнaткy |924 poку, пiл vaс рйry в УCPP,
зaхoплений ГПУ i сщaнений.



Хoчa в листoпa.цi 1921poкy в Бщapестi H. Maxнo зусщiвся
з мiнiстpoм зaкopДo[IгIиx спpaв УHP,. BиЗнaBПIи' щo УнP <<Пpe,Ц-
стaBЛяс yкpaiнський Hapofl>, але тйьки y люToмy |922poку
Мaхнo зустpiвся з A. Гyлим-Гyленкoм. Мaхно бyв пpийнятий y
Kиrциневi pyМyнсьKиМ гeнеpi}JloМ Пoпoвичeм - КoМaн.цyЮчиМ
pyNryI{сЬКиMи чaстинaми у Moлдoвi.

У sтлyнii H. Maхнo стBopюr Зaкopдoнний цrнтp MaхнoвсЬ-
Koгo pyxy' з яКoгo вiн нaмaгaвся КеpyBaTи свoiми poзpiзненими
зaгol{aМи i пiдпiлrrям в УCPP. MеTa цеFlтpy - пiдгoryвaти всi
y]\{oBи ДЛя ПoItoBЛе}lнJI ПIиpoKoмaсштaбнoi бopoтьби пpoTи чеp-
вo}Iих' дЛя Пoвepнення H. Мaхнa в Укpaiнy. I{ентp opгaнiзрaв
<.вiКнa,> нa кopдoнi, vepез якi в УCPP пoстiйнo пpoниКaJlи Мaх-
нoвськi емiсapи. oцiнити сиЛy Maхнoвцiв i lxньoгo пiдпirulя в
УCPP (нa oсiнь I92| p.) мolшa в 3 тисячi людей, пoлoвинaЗ ЯКI4}{
ще Зirлишaлaся y бoйoвих Зaгoнzlx. У paйoнi Гyляй-Пoля-Kaте-
pинoсЛaBa нaпpикiнцi 192l poкy П{O <<ГtЛЯJlИ>> дpiбнi зaгoни MaХ-
нoвцiв зaгilIЬнoю чисeльнiстю.цo 500 rпaбель. Ha Дoнбaсi в п'я-
тЬox МaхHoвсЬкиx зaгoнaх бopoлoся близькo 400 чo;toвiк, нa
Хеpсoнщинi мaxнoвськi oтaМaни Iвaнoв, Cвищ i Пoпoв МаJIи дo
300 пoвстaнцiв, пpиблизнo стiльки ж мaxнoвцiB зHaхo.цилoся B
paйoнi Mapiyпoля-Беp.Цянськa, i щe .цo двoхсoт мaxнoвцiв бo-
poлoся в iнrпих paйoнaх Укpaiни. Ha пiвдeннoмy зaxoдi УсPP
мaхнoвцi мoглй poЗpaxoByBaти нa 300-350 бaгнeтiв i пraбeль i нa
кiлькa сoTенЬ wteнiв свoгo пiдпiлля' яКиM KеpyBaB гiiдпiльний
пrгaб (кepiвHик - !aнилoв), щo пoBинeн бр збеpeгги МЕ}xнoB-
ськi кадpи, веpбрaти нoBих дoбpовoльцiв, пpoникaти B aITapaT
paдянськoi BЛaДИ, У pЯДИ Чеpвoнoi apмii, кoмyнiстичнoi пapтii
цlя pуЙнувaння ш iзсepедцни.

Сеpeдинa лисToпa.цa |921. po1<у пoв'язaнa з пoхo.цoМ чaсTи-
ни петлюpiвцiв пoлкoвникa A. Гyлoгo-Гyленкa й oтaмaнa Пrпe-
никa (пoлкoBниК apмii УHP, oДин З opганiзaтop ПoBстaн}ш y
Tиpaспoлi y квiтнi l920 poкy' кrpyвaв пoBсTaнсЬКo-пiДпiльним
pyxoМ нa oДещинi) - Бессapaбськoi гpyПи (ybьoгo близькo
300 бiйцiв, яK чaстини lpщoгo зимoв0гo ПoхoДy apмii УHP) -
нa Тиpaспiль-oдесy. I хочa Бессapaбськa гpyПa тaк i нe зaхo-
лилa Tиpacпiль, зaзнaвrши пoвнoi пopaЗKи' нaпpyгa }Ia paДяI{-
ськo-pyмyнсЬKoмy кopдoнi }Ie сПa.цirлa лo 1923 poкy.

У пoходi Гyлoгo-Гyлeнкa нa Tиpaспiль y листoпaдi 1921 poкy
Мaхнo не Bзяв уraстi, тoмy щo бiльцriсть мaхнoвцiв пеpебyвaлa
ще в тaбopaх' a prulTa не МzL]Iи збpoi, кoнeй, гpoшей. Ta й
пoлiтичнi дoМoвленoстi нe бyли щe oфopмлeнi. Tiльlоl B ЛЮTo-
му 1922 polry B Бцapeстi в мiсii УHP Мaхнo зyстpiвся З КoМан-
.цyючим петлtоpiвськиМ пoвсTaIIсTBoМ нa Пiвднi Укpaiни Гy-
лим-Гyленкoм.
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У poзмoвi з }Iим Maхнo ЗaПpoпoнyвaB oTaМaнy щoсЬ opигl-
нzшЬItе - спiльнo пiдrrяти ПoBстaн}Iя укpaiнськoгo нaсеЛе}lня
Бессapaбii пpoти pyмyнськoi BЛaДИ.fulе Гyлий, щo aKTиB}to
ПpaцIoBaB з pytvlyнсьKoю i пoльськoю poзвiдкaMи' нa цe не пi-
шroв. Тa й pядoвi петлюpiвцi нe oсoбливo пpистaвirли.цo плaнiв
Мaхнa, aДке Bollи зztлежЕUIи вiд pyмyнськoi влa.ци i iхнiх ЗaсЦ/TI-
никiB - кpaiн Aнтaнти.

Зaкopдoнний цeнщ Maxнa наJIaгo.циB i зв'язoк з Бepлiнoм,

де пoбyвали <.iнтeлiгентсЬKi'> мaxнoвськi сили нa чoлi з Apши-
tloBиМ.

Ha пouaткy |922poку з P1ъ,ryнii в Укpaiнy пpoбpaлaся гpyпa
(7 нoлoвiк) нa чoлi з N{aхнoBсЬКиМ пoлKoBникoм Хoмoю Koxею.
Koxa дQбpaBся дo Гyляй-Пoля й oб'еДнaв TaМ зulлиIIIки N{aхнoB-
ськoi вoльниui. Пpo Koxy, яKoгo чaсTo-ryсTo зBzUIи y вiйськy
Мaхнa Фe.цькoю, мaxнoвцi K€lзzlJIи з пieтетoм: <.Бий пo uеpвoнiй
poxi, як Фе.цькa Koxa!'>

Haвеснi |922poку Ще 15 мaхнoвцiв бyли нaпpaвленi в Укpa-
iнy шrя opгaнiзaцii пoBстaння. o.цнaк бiльI.шiсть iх бyлa зaaprш-
тoBaнa ЧK, i poздмyхaTи Boгo}rЬ зaгaJlЬнoгo пoBсTaння Boни вxе
не MoгЛи.

У Pyмyнii мaxнoBсЬKий центp спo.цiвaвся зaЛrIиTи.цo свoж
Pядiв yкpaiнсЬKих пoвстaнцiв пeтлюpiвськoгo }Iaпpямкy i сoл-
дaтiв кoлипrньoi apмii Пeтлюpи (.Цo 4 тисян кoлишrнix сorЦaтiв
i пoвстaнцiв), Щo змyшreнi бyли емiгpyвaти в Pyмyнiю. 3 пeт-
люpiвськими eмiгpaнтaми Maxнo мaв пoстiйний зв'язoк uepeз
тaKoгo сoбi <Геpo.Цoто'

Ha пo.raткy 1922 poку poзвiдyпpaвлiння шrтaбy Фpyнзе дo-
неёлo' щo мaхнoвцi знaхo.цяться в opгеевi, Бельцях, Teленiкaх
i oвсянaх (Мoлдoвa) y TpЬox Зaгoнaх' i iхня кiлькiсTЬ.цoхoдиTЬ
Дo 650-700 чoлoвiк. Biдкiля тaкi пеpебiльпreнi цифpи, Ми сКa-
ЗaTи не MoжeМo. IIIвиДIше Зa Bсе мaхнoвцiв y PумyнiТ бyлo не
бiльrпе 100-l30 uoлoвiк, a pa.цяHсЬKa poзвiлслyxбa Пpoстo нa-
бивытa сoбi цiнy. У l922poцi pexим yТpиMaHня мaxнoвцiв y
вiйськoвих тaбopax oслaб i Boни стzlЛи poзтiкaтися oKpеМиМи
гpyпaми пo Pyмyнii B пolllyКaх poбoти. Чaотинa мaxнoвцiв бyлa
пеpеBедrнa в тaбip мiстa Бpaшi, пo.Цалi вiд paдянсьКoгo Kopдo-
нy, чaсTинa _ в тaбip opaдя-Mapе.

Пoлкoвник apмii УHP Г. Пopoхiвський писaв Пpo МaхнoB-
цiв, щo ЗнaxoдиЛися в тaбopi opaля-Mapе: <(...МaхнoBцi -.цис-
цигшliнoвaнi i вихoвaнi милi люди, щиpi дiти Укpaiни,>. .

Haвеснi l922-ro влaдa УCPP чrKzUIa FIoBoгo BисЦ/TIy нa py-
N,IyI{сьКoмy кop.Цoнi. B oдесi XIДlигiIИ чyгKи Пpo те' щo пo !нiст-
py Bxе йдyгь бoi зpylfylraми, Щo нa oдесy йдyгь Петлюpa i Мaх '
нo, a Bpaнгeль oT-oT здiйснить .цесaнтyBaння свoеi apмii пЦ
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oДесoю. PoзвiДзвеДення пoвi,цoмл ЯЛИ rlpo Tpи пoЛKи пeтлюpiв-
цiв бiля flyбoсap iз l0 тисяч бaгнeтiв, пpo спiльний вистyп йaх-
н9вц!в' петлюpiвцiв' сaBинKoBцiв, якиЙ гoTy€TЬся у щaвнi-vepв-
нi |922poку.

Ha поvaткy беpeзня |922 poку в Бцapест пpибрae гeнe-
paл apмii Пeтлюpи Михaйлo oмеrшнoвич-Пaвленкo' щo пpo-
вiв сeкpетнi пеpегoвopи з Мaхнoм Пpo <(ТaеМний> сoюз. oме-
лянoвич-ПaBЛенKo гoTyвaB ЗМoBy ПpoTи Пeтлюpи, i цaхнoвськa
кapтa йoмy бyлa пpoсто нeoбхiДнa. Biн знaв, Щo <<бaтЬKo)> He-
.цoлюблюе Петлюpy i сaм пpaгнe BИ'IBИтИIЯ rдиниМ <(pЯTiвни-
кoм Укpaiни'>.

Мaхнo пoтpiбний бyв vaстинi yкpaiнськoi емiгpaцii д.llя <ви-
тiснrння,> Cимoнa Петлюpи. Мaхнo зaB,язaB тaемнi кoнтaкти i
з лю.цьМи oвгeнa Koнoвальця - лшrpa Укpaiнськoi вiйоькoвoi
opгaнiзaцii, щo Taк сaмo бyли l{езa.цoвoленi кеpiвництвoм Пeт-
Люpи. Maxнo poзpoбляв Плaн Пеpexo.цy свoеi apмii y Гаrrиvиily

Paдянськa вЛaДa пpo.цoB)KyBaЛa спpиймaти Maxнa як <.oсoб-
ливo небезпечнoгo КollТppевoЛЮЦioнеpa'>' з.Il,aТнoГo нaвiть чe-
pеЗ КopДoн зaвДaТи сrpйoзнoi lllKoДи чеpвoнoMy pelкимoвi. Че-
кiсти пpaгнyли opгaнiзyвaти нa Мaхнa ЗaMax' бo меpтвий Мaxнo
знiмaв yсi питaння.

У Мoлдoвy з oдеси дпя вбивствa Мaxнa пpибулa Гpyпa з
тpЬox чеpBoних yбивць нa чoлi з {митpoм Медведсвим. Пpo
ньoгo тpебa сKaзaти oKpеMo' Д. Медведeв IIpoслaBиBся сBorЮ
Дiяльнiстю y Beликy Biтнизнянy вiйнy як кеpiвник ПapTизaн-
сЬKoгo pyхy' зa щo й oдepxaв зBaння Геpoя Pa.цянськoгo Coю-
зy. Пiзнiпre вiн нaпишre poМaн <..Cшrьнi ДyхoМ'>.

Кy - нaчaJIЬниKoМ вiддiлу oдеськoгo ГПУ.
МeдвeДrв i йoгo пoмiчники пеpeйrпли Kopдoн i пoпpямyвa-

.lIи дo мiстevкa Мapинеtптi, де o.Ц.ягЛися y фopМy pyмyнськиx
oфiцеpiв i нaпaли Ha яBoч[Iy KBapTиpy мaхнoвцiв y Бельtцх, де,
зa ixнiми ДaHИNIvI' Мaлa пpoхoдlllTИ НapaДa Maxнa з pyN{}TIсЬКи-

ми poзвiдникaми. Aлe Мaxнa TaМ нe бyлo. Убивrпи .цвoх без_
збpoйних мaхновцiв, чекiсти BTеКJIи Д.o PaД.янськoi Укpaiни,
тaк i не BиKoнaBши <.oсoблиBе>> зaвдaннЯ.

Aле з нaсцrпниM зaBдaнням Mе.цвeд€By Пoтzшaнилo бiльtпе.
Biн стaв КepyBaти гpyПoЧ o.цeськoгo ГПУ, якa poзpoблялa <.мaх-
нoBсЬKy KoнтppеBoЛюцiю,>. У uiй гpyпi бyв i Mapкo Cпектop,
poзвiД,ник, щo Дoвгo знaxo.циBся в apмii Мaхнa. У |924 poцi че-
кiсти вийrцли нa слiд <(Мz}хнoBсьKoгo ЗoлoTa)>. Чaстинy ЗoЛoTa' щo
бyлa pеквiзоBaнa y.цеp)кaBи тa y бypxyaзii, Maхнo зaKoщ.BaB Ha
BиПa.ц,oк пpo.цoBxeння бopoтьби. Taю,rх скapбiв нa Пiвднi Укpa-
iни бyлo пliсть. Haйбiльrше зoЛoTa пpинеслa Мaхнoвi poЗПpaBa
З <(oTaМaнoМ Хepсoнщини'> Гpигop'rвим.

Cпpaвa в тiм, Щo КoЛи B квiтнi 1919 poкy ЧaсTиtIи Гpигop'eвa
ЗaхoпиЛи o.п,eсy, ним бyли pеквiзoвaнi i вивезенi в paйoн oли-
сaBеTгpa.цa цiннoстi o.цeськoгo.цepxaBнoгo бaнкy (l24 rс зoлo-
тa, 2З8 гryдiв сpiблa' ЗoЛoтих МoнeT цapсЬкoгo кapбрaння нa
1 млн 300 тис. кapбoвaнuiв). tpyгy чaсTи}tу скapбницi Мaхнa
сTaнoBиЛи <..цeнiкiнськi'> гpolпi тa ЗOЛoтo, лoбщi МaxнoBцяМи
в Kaтеpинoслaвi тa oлексaццpiBсьКy Boсeни 1919 poкy.

Maхнoвськиil штaб вiдпpaвив з Pуъ,t1тtii свoгo емiсapa ДJIЯ
Bи,Iуlення цiннoстeй i пеpедaчi rх мaхнoвськiй eмiгpaцii. oд-
нaк eмiсapa пеprхoпиB чекiст Cпокгop, Щo BисЦпIaв як.цaвнiй
мaхнoвецЬ Бoйченкo. Cпектop i емiсap KoЛeсиЛи пo Укpaiнi,
poзlllyЦ/ючи скapби, a пo п'ятax pУхaЛacЯ <<Гp}Пa пpиKpиТTя>
чeкiотiв Mе.цвe.цевa. Бyлo знaй,Цeнo' ЯK пoвiДoмляють чекiст-
ськi дxеpелa, близЬкo 160 кiлoгpaмiв зoлoтa i зoлoтиx виpoбiв.
Maxнo ж i мaxнoвцi зa кop.Цoнoм пoстiйнo бЦyBaЛи i ма-ltи гoст-
py пoтpебу y гpoulaх.

У сepeдинi 20-х poкiв з Pyмyнii в CPCP пoвrp}ryBся мaхнoB_
ськиЙ KoМaн'циp Фeлip Kapетник' Ha.цoпитax у ГПУ вiн пoвi-
.цoMив' щo <<гpигop,lвсЬKa,> скapбниця зaKoпaнa МaхнoBцяМи B
сepпнi 1919 poкy в paйoнi Hiкoпoля. Bеpсii пеpeбyвaння iнrпих
чaсTин скapбницi: <.KaM'янa МoгиJID>, пiдзeмeлля Cтapoбiль-
сЬКoгo xiнoчoгo Мoнaстиpя' пеpе.цмiстя Гyляй-Пoля, paйoн
ст. CинельниKoBr. Aле KapетниK TaK i не змiг BивeсTи чекiстiв
нa <(гoЛoBнy скapбницю Мaxнa,>.

Уp"д' Pа.цянськoi Poсii i Paдянськoi Укpaiни B tloTaх дo
pyптyнськoi BJIaДи (20/9, 22/|0i ||/|1 l92l poкy) нaПoЛeглиBo
BиМaг€L'Iи ви.цaчi Мaхнa i йoгo сopaтникiв, вKaзyЮчИ' щo всi
Boни r КapниМи зJIoчинцяМи, гpaбbкникaми, poзбiйнИKaми' бaН-
.цитaМи, ПoгpoМниKaми i Щo Boни гoTyIотЬся нaПaсTинaPaДЯн-
ську Укpaiнy paЗoМ з Петлюpoю. BиДaчa Maхнa poЗгЛядaJlaся
paдянсьKиМи .циIIлoМaTaМИ ЯК ПoПepедня yмoBa пеprгoBoplB
пpo нopМzl,'Iiзaцiю вiднoсин Pa.цянськoi pеспyблiки з Pyмунiсю.

l l  '
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ниМ зЛoЧинцeМ, BиF{есTи ПoДiбний с'у.цoBий виpoK i взяти
зoбoв'язaнrш нe ЗaсToсoвyBaTи Дo Мaхнa смоpтнoi Кapи' ToМy
щo в Pyмyнii нa тoй чaс ii не iснyвaлo.
.. Toдi ДлЯ дискpeДи-гaцii Maхнa кеpiвництвo Paдянськoi Укpa-
iни, нapкoмaт юстицii, нapKoМaТ зaKopДoнниx сПpaB, ГПУ зaве-
Ли сЛЦчy сПpaBy яK нa <(Злoчиttця Мaхнa,>, ПpaгHуЧи.дoBесTи' щo
Мaxнo не пoлiтичнa фiгypa, Hе вoжДЬ Мaс' a звичaЙниЙ вaT;DKoк
кapнoТ бaнДи' Щo BЧиHиJIa тисячi KapнИх злoчинiв.
- - Poзслiryъarrrrя пo спpaвi Maюla бeзпoсеpеДrrьo КypиpyBаJш,I глaBа
PI{K УCPP Х. Paковсью,rй i нapкoм ЗaКopДottних ёпpaв Г. Чиче-
piн. oбвинyвaльниЙ aкг бр зpoблений B eKсTpеHoмy ПopядI(y.цo
сiчъlя |922 poKy. У чoTиpЬoх ryбеpнiях Укparнй булo пoнaтo слiд-
сТBo нa мiсцях <.пo фaкгaх зчoчинЬ Maхнo'>, в цi ryбepнii 6ули
нaпpaвленi слiдvi гpyпи. Bеpхoвний щиб1ншr BУI{BK визнaв Мaх-
нa винFIиМ y гpaбexaх i poзбiйницЬКих нaПa.цaх. !ля винесоння
BиpoКy зarryчалися знa.rнi свiДчення нaчЕulьниКa МzuсtoвсЬКoгo lIITa-
бy Бiлarшa - нa тoй чaс B'яЗня pа,дянськoi TЮpМи.

Тiльки пiсля сyдy pyмyнський ypяд ПoгoДиBся poзгjUIHyги
<<спpaвy Maхнa,> i виpiшrити, BИДaBaTИ чи нr BидaBaти Maxнa
pa.цянсЬKo Мy пpaвoсyД.цЮ.

У квiтнi |922 poку BУцBK ПpoгoЛoсиB aмнiстiю всiм, хтo
BoЮBaB y poКи Гpoмaдянськoi вiйни ПpoTи чеpвoних, aле пiД
цю aмнiстiю нe пiДпa.цали <.нaйлютiпli вopoги>: Bpaнгeль, Ky-
TeПов, CaBинкoв, Cкopoпaдський, Tютюнник, Пeтлюpa' Мaх-
но. flивyе,-чoМy в цей списoк не ПoTpaПили fleнiкiн, Мbшep,
Юдениv, Kpaснoв, Шкypo, Kepенський i т. д.

У квiтнi |922 poку Мaxнo стaв вiдvyвaти ПoсиЛенr сТe)кrн-
}UI зa ниМ з бoкy pyI{yHсЬKиx спецслy,xб i пoгipшення стaBJIеtl-

l0 квiтня |922 poку пoчинzrлaся мi;<rrapo.Цнa Генyeзькa кoн-
феpeнцiя, Ha яKy yПrpПIе бyли зaпpotпенi i paдянськi Д'иплoмa-
ти. I{iлкoм Мo)кJIиBиМ бyлo те, щo paДянсЬкi диплoмaти ЗМy-
сяTЬ pyNryнський ypяд пiти нa пoсЦ/TlКи y <(сПpaBi виДaчi Мaхнa,>.
Мaхнy пoтpiбнo бyло встигнyги BтеKTи з Pрtyнii.цo oстaToчtto-

з88

гo pilllен}Iя paдянсьKoгo сy.цy, lцo' Зa.цaниМи Мaxнa, I\,{aB BЦбy-

Tися з .цFUI нa.цeнЬ.
Ha пovaткy квiтня |922 poку paдянськi pеЗи.ценTи в P-умунii

пoвiдoмляли в I{ентp, щo Мaxнo З.цpyхинoЮ i двoмa нaблиxe_

ними виiхaв нa aвтoмoбiлi з Бyхapeстa у бiк Kиtпиневa, МaюЧи

Ba' .цe знaxo.цилoся пoсeлення-тaбip МaхHoBсЬKих ПoBсTaнцrB
(близькo 80 мaхнoвцiB), щo poзTaшI},Ba,.Ioся мaйxе без бyдь-якoi

oxopotlи в opaля-Маpe. Aлe кiлoмeщiв зa 50 вiд Бщapeстa у
втiкaчiв зaкiнчився бензин, i мaхнoвцi, зulJlишIиBuIи вaнтаrкiв-

Кy, нaпpaBилися пitшки,цo бpaшевськoгo лiсу.
- . 

Левкy 3aдoвy бyлo дopуlенo poззбpoiти pylltyrrсЬKих пoлiцей-

сЬKих, щo oхopo}I'lЛитaбip, i, зaxoпивrпи кoнеЙ, BvIBecTvIЧ?с}I4-
нy 

'aхнoвцiв 
iЪ бpaшевсьioгo тaбopy. У бpalшевських лiсaх Мaх-

нЬ спoдiвaвся сфopмрaти свiй пoвсTaнсьKий зaгiн дrя бopoтьби
з pyN{yнсЬКoю вJIa.цoЮ i.ц'ля пoдальtlloгo Пoхo.цy в Укpaiну.. -fuiе 

нa ПoIlIyKи втiкaчiв КинyЛися pyмyнськi ЧaсTини i пoлi.

uiя. Pyмyни нaздoгнaли мaхнoвцiв тoдi, кoли oстaннi вi.цпoчи-

тrpиToplю.^ 
oднaк pyl!ryllи нe пoгoДилися пpotIyсTиTи Mахнa дo УCPP,

oЧeBLuIнo. бoячись вiдпoвiдних aгpeсивiтrо< лй з бoкy <PaД>. To.цi

Мaхнo зaпpoпorryвaB пеprПpaBити йoгo зaгiн нa Kopдoн з Чехo*
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слoBawlинoЮ абo Пoльщею y paйoн Kapпaт, нaДaBII]и МaхIIoвrIяМ
двaдцяTЬ pевoльвеpЬ. I нa цю пpoпoзицiю p}ъ,'f}TIи не ПoгoДlglися.

28 rciтrrя l922poку Мaхнo, йoгo дp1тсинa i 16 мaхнoвцЬ (зa
piзними дaнlпlи' вiд l8 дo 25 нoлoвiк) y супpoвoлi uиrrЬ ppryнськoi
пoлiцii були вiдпpaшreнi нa стaнцiro Hепoлoкoвцi нa пiвнiv Pyмy-
нii. Taм yнovi мaxнoвЦi нелегальнo пеpeПpaвИлИcЯ нa пoльськй
дiлянцi КopДorry дo мiстеvкa Бщau y Гшиuину' щo oсЬ y'Kе дBa
poки бyлa ЗaхoIUIеHa пoл'lКaМи. Мaхнo зzlхoДиBся кoлo pевoлюцii
ПpoTи ПoлЬсЬKoгo пaнyBaння в Га,rиvинi, гaДaЮчи' щo з apмieю
ПoBсT.lЛих гiUIичaH вiн нeзaбapoM Пoчне бopoтися з yсiм свiтoм.

3.м пoвстaнсЬКиМ paйoнoм, щo poзTaЦIoByBaBся нa пiвДeнь
вiд лiнii €лисaветгpa.п'-Чигиpин' Kеpyr oTaМaн Чopний Bopoн.
Bлiткy |922 poку Чopний Bopoн, oб'еднaвшись iз зaгoнaми Зaв-
гopo.цньolo i Зaлiзrшкa, пpoйшroв peйдoм вiД [Ппoли Дo Aнaньевa.
У |922 poцi пpоДoвщвaв дiяги зaгiн мaxrroвця Iвaнoвa, щo prйДy-
вaв МикoлaiвсьIоrм пoвiтoм. Iз за-пишrкiв poзгpoп,{JlеI{oгo y сepпнi
|922poку зaгoнy Iвaнoвa бyли ствoщнi oкpeмi зaгoни oтaмaнiв
Мeдве.цевa (50 вeprпникiв, 4 кyлемeти)' Kфaнuя (50 веprшникiв),
Гузeя (.Пoлк Михaliлa Apxaнгело - 60 пoвстaнцiв, 2 кyлемети),
Cвишq (40 бiйuiв, l кyлeмет), Гpoзнoгo (l5 бiйuiв).

У сiчнi l923 poкy нa Пiвднi УCPP ще дiяли зaгoни МaхнoB_
сЬKoгo сПpяМyBal{ня Чopнoгo Bopoнa, Cвищa, Гpищенкa. Бiля
Boзнесенськa З,яBляетЬся ПoвсTaнський зaгiн пiд rKзoTичнoю
нaзBoЮ <.Cини сКpиBДкеlrих бaтькiв,>.

Пiсля пеpеxoДy гpyПoЮ ;;" io,o.o*o. Kop.цorry 29 reiтня
|922poку пoльськi ПpиKopДoI{HиKи зaтpимаJIи мaхнoвцЬ i видвo-
pили iх нa p}T\,tyнсЬKий кopлoн. oднaк pyМyнсЬкa BJIaДa Кaтeгo-
pичнo вiдмoвилaся пpийняти нaзаД (кoMПaнiro Мaсra,>. Пiслящи-
вшtlо< тopгЬ i спеpеvaнь пoЛЯw|були змy.rrенi пpиliняти мaxнoвцiв
i poзмiстити tx y тaбopi Дrи вiйськoвoпoдoнёнюt в I!елкoвoмy
(Cтaшшкoвoмy) нa пoльськй теpитopii,,це BХе мicтилиcя iнтepнo-
вaнi петлюpiвцi. ПoвiдoMJIяJIoсЯ' Щo пl.ц Чaс apеtrlT}. Мaхнo вчи-
нив oпip ]]oлЬсЬKиМ ПpиKopДoнникaм i бр пopaнeний. У тoй же
чaс вiн Зa,IBив, Щo хoчe в ПoльЩi <ЗHaйTи пoлiтищlий пpитyЛoк>.

Умoви пepeбрaння в тaбopi були жaxливими нaвiть y пopiв-
няннi з тaбopoм pyМyнсЬкиМ. Гoлoд, BalкKa фiзиннa пpaцЯ нa
бyдiвництвi, кoлюv ий,дp iт, знyщaння oxоpo нцiв Лa|vIuII4 нaвiть
стiйких бiйцiв. Мaхнo, xopсToкo сТpшqцaючи вiд нaслiдкiB Чис-
ЛеHних ПopaненЬ' He yПoKopювaвся зi сТaнoBищeМ aperштaнтa i
кiлькa paзiв нaмaгaвcятiкaти з тaбopy, zl,'Ie Hе B.цaЛoсЬ. Biн Ёa.
ПИcaB ЛИc.Гa мiнiстpy ЗaKopДo}Iних спpaB Пoльщi з ПoяснeнHяМ

pilхoBуBaв Пpи мaйбyгнЬolt,fу ПoBстaннi в Гшичинi, ввa>кaюни, Щo

iиьй Koнoвшrець, a не Пrтлюpa' щo стaB з 1920 poкy <<дpyгoМ

чaTи З пoЛьсьКoю BЛaдoю.
Tим чaсoм 13 тpaвня |922poку суд Bepхoвнoгo pевтpибy-

нaлy УCPP зaтBep,циB зBиrryBaчyBaльниЙ aкт <<Kapнo.гo злoчин-

ця Мaхнa,> i зaxaдaв вiд пoльськoi влaди Пepе.цaTи йoгo paдян-

сЬKoмy cyДy, BисЛaBП]и Дo Пoльtшi всi неoбхiднi дoк}ъ,tенти Для
oфiцiйнoi вцдaчi Maxнa. 24 тpaвня i 4 листoпaДa 1922 poКy ypяД
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вцвiдалa Bapп.raвy. Boнa poзшlyкzula B стoлицi Пoльщi KoнсyЛЬ-
cькиЙ вщдiл paдянсЬKoгo пoсoЛЬсTBa i пpoкoнсyльryвaлaiя iз
зaBЦyBaчеМ KoI{сyЛЬсЬKoгo вiдцiлy Мaксимoвинем. Галинa пpo-
cИЛa ДaTИ iй дoзвiл як yl]oвнoвaxенiй <.apмii мaxнoвцiв> no"Ъp
HУTИcЯ Дo Paдянськoi Укpaiни i виiхaти Д'o Хapкoвa л," npo"Ь-
,цення пepеговopiв з PaдянськиМ ypядoM PaкoЪськoгo. 

^

Boнa зaпpoПoHyBaJla ..PaДaМ,, пoслyги <.бaTЬКa,> Maхнa для
ПlдHJil'Тя аFtТипoЛЬсЬKoГo ПoвсTaння в Галичинi в iнтеpесaх pa_
Дянськoi BлaДИ' ПpoxaЮЧи влaдy Paдянськoi Укpaini nuдi,:"
Lиax}ry <невеЛиKy.Il,oПoМoГ}> y 300-400 TисЯч пoлЬсЬKиx МapoK(Ha peBoЛЮцiю y ПoльщЬ' i пepедaти МaxHoB[UlМ y тaбip 6-sЪe-
вoльвеpiв. Пiсля звiльнеHня з тaбopy мaхнoвцi ooi.r",й n.p.'fi,
y гo-p-и <нa ГyцyльщИНУ,> ДJтя пapтизaнёькoi бopoтьби.

Угoдa, якy Мaхнo ПpaгI{yB 
-НaB'ЯЗaтИ 

oPajaмn, ПpoПol{yвa-
ЛacЯ ЯК.yгoдa piвнoBеЛиКиx сoюзникiв, хoчa 3a Мaiнoм бvлo
липrr кiлькa десяткiв безпpaвних iнтеpнoвaниx бiйцiв. Maхнo
)кaДaB вlд PaдянсьKoгo ypя.цy (y випaдкy сoюзy) звiльняти з pa-
ДЯHсЬKих в'яЗHиЦЬ кoмaнлиpiв Мaх}loBсЬKoi ipмii, aнapхiсiiв-
<.нaбaтiвцiв'> i лiвих eсepiв, щo бpaли уlaстЬ y МaxнoвсЬKoМv
pyсi (Гaвpиленкa, Бy,]aнoва, oсипен*a, Пoпo'a, с.p.дy, jin,-

::]'*u' Tapaтyry, Гaлaевy,-Boлiнa й iнtших), пpiлиiи'й n.p.-
сЛl.цyBaнHJl мaхнoвцiв в Укpaiнi, HaДaTИ гapaнтii нeлoтopкiн-
нoстi д.пя звiльнениx i тиx мaxнoвцiв, Щo ПoвфI{yгЬся з eмiгpaцii,
НцЦыTу свoбoдyдpyкy, aгiтaцii i пpoпaгaнди длJI М.lхHoвцiв, пpaвayчaсJi aнapxiстiв тa мaхнoвцiв y вибopax Дo paд.

Зi с-вoгo бoкy Maxнo oбiцяв лpиiинити-збpoйнy бopoтьбy
пpoTи бiльtпoвикiв в Укpaiнi, poзпyстити овoi зЪгoнй в Укoaiнi
пo xaTaх' <<сТаr|у| нa легulltЬниЙlllляхiснрaння,>, зaтвеpдити щoдyЗ paДянсЬKoЮ вЛa.цoЮ.

У pадя.нськoМy KoHсyл Ьствi Гал ин i пooбi цял и тa€ M Hy .цoпo Mo.
ry' o.цнaK Мaхнo ii тaк i не-o.цepxaB. У Bapшraвi тoдi нeЪyлo пpa.
BoМoчнoгo ПprдстaBниKa УCPP y.Пoльщi o. Шyпrськoгo, a йЬгo
ЗaсTyпник I. Хуpгiн виpirпив ЩoДo Мaхн?, Щo <нe пoщiбнo цю
9BoЛoТy i на пopiг пyсKaTи))' бo poзглqдaв мaхнoвцiв тi,"lс,' як
бarцитЬ. Хypгiн BвaхaB' щo' гryсТиBlxи мaxнoвцiв в Укpa.r.нy' влa-
Дa сaМa наДaсTь мo>кпи-вiсть дJUI ПoBTopенH,I МaxнoBсьlсп pеrlлiв
пo paдянськiй тepитopii..Taкy х пoзиц1ю зaйrrяв .uсry*',* 

'up-КoМa зaKopдol{ниx спpaв УCPP Якoвпев, .цo яKoгo ексTpeнoю пolП-
тoю пpийruли дoКyМeнти з Baplпaви. Biн виpirшив <сliяких щoдi гщaнтй> З МulхнoBLIяМи не пiдписрaти i нiчЪгo i' 

"" 
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.-..Чgryу.нцi сepпня 1922poку ця пoзицiя оyлa пи'ййaнa
ЦK KП(б)У, пicля чoгo Якoв;tев вiдiслaв листa iз *oн*pЬ."и'"
вказiвкaми дo Bapшaви: <....нiякиx oбiцянoк, не спpиймЪTvINIaх-
нoвцiв яK гpyпy' a тiльки яK Tих' щo Пpaгнyгь aмнiстрaTИcЯ>>.

li,
I
i'/
t

У тoй чaс paдянськi poзвiдники пoвi.цo|'I'ЛЯЛИ (звe.п'ення
Ns 5 вiд \/6 |922 poКy), щo MztхнoBцi, пoцlaпивши Дo ПoЛЬсЬKo-
гo тaбopy, .цr знaхo.цилися ПeTЛЮpiвцi, пoчалЙ aKTиBнy ПpoПa-
гaнду ПpoTи Петлюpи, зBин}ъaчyloчи йoгo в oзpа'п.i 1кpaiнськoгo
нapoДy>' У свoiй пpoпагarщi МaxнoBсЬKих i,цей aгiтaтopи вико-
pИсToByBaли кaтaстpoфiнне стaнoBиЩе меrцкaнцiв TaбopiB, Irr'o'
BиКotlyЮчи Ba>кKy фiзиvнy пpaцЮ' oДep)qrвaли зa це KrПсЬKy шry.

Мaxнo i йoгo сopaтниКи зaKJ{иКfu'Iи кoлиrшнix петлюpiвцiв
вiдмoвитися вiд свoix кoмarциpiв, oTaМaнa Пeтлюpи' пiдrrяти
бyнт пpoти пoлякiв i пiд кepiвницTвoМ <.бaтЬКa'> нaПpaBиTися
в Укpaiнy для виpiша.ltьнoi битви з чepBoниМи.

Iснyють свiдченrш пpo Tr' щo Мaxнa y тaбopi нaМaгaЛaся
вбитуl гpyпa oфiuеpiв петлюpiвськoi apмii <<зa зpa.ц,ницТBo сПpa-
ви визвoлення Укpaiни i небaxaння гoвopити yкpaТнською
MoBoЮ))' zl,.Iе циx змoвникiв Зyпиl{иB oсoбистo Петлюpa, зaбo-
pollиBlllи вбивaти Maxнa.

Ha клoпoтaння Петлюpи Maхнo бyв iзольoвaний пoлякaми
вiд iнпrих р'язнених. Biн знaхo.цився в тiм же тaбopi, aле в
iзoльoвaнoмy пpимiшеннi пiД пoстiйною BapToЮ i пoстiйним
нaГЛяДoМ .цBoх пoЛьсЬКиx oхopottцiв. Чepез кoxнi Д'вi гo.цини
пpи змiнi oхopoни вiдбралaся пеpевipкa oсoбистих pеuей Maх-
нa. Maхнo нe мiг чиTaти гaзет i Пpo нoBиHи .п.iзнaвaвся тiльки
вiл apештoвaHих. МaхHoвцiв, шIo y сBoЮ неpry дiзнaвzrЛися пpo
I{иx y пеTЛюPlBцlв.

o.цеськa 3-тя гpyпa чK-ГПУ пoстiйнo сTеxиЛa Зa <<Пpигo-

Д.aми Maxнa>. З дoкyгиентiв, tЦo знaxoД'иЛися в poзпopя.шкeннi

цiеi гpyпи, Bи,цнo' щo Maхнo (незвaxaюuи нa пpoBtlЛ спpoб Гa.
Ли}lи BсTaнoBиTи <<сoюз> з кepiвництвoм УCPP) vеpез кoлишrнiх
мaxнoвцiв М' Шyrикa й Я. KpaснoBoЛЬcЬКoгo Зв'язaвся з пpr.ц.
сTaBниKoМ .циплoМaTичнoi paдянськoi мiсii, щo вЛaПIToByBit,'Ia

дtoлю емiгpaнтiв y Пoльщi, Пpедстaвник мiсii Aбoлтiн ЗaПpoпo-
нyвaв нaПpaBити.дo Мaxнa кiлькoх poзвiцникiв.Il/r.rl ДеTaJIЬHиx пe-
peгoвopiв пpo лii мaхнoвцiв i пеpeдaв Мaxнoвi невеликий зaBдa-
тoK - 10 тисяч ПoлЬсЬKI,D( зЛoTих д.ля втечi з тaбopy.

вaJIи пpoTи Пoльщi. Taк, нa ПoчaTKy 1924 poку TaKr Пpoхaнrrl
нaпpaвйв o. Koнoвалeць (лiдеp oУH, згoДoм у6итиil vекiстaми).

У paдянськolvty КoнсyЛьствi вИ вiзитеpiв Зa>KaДulИ oсoбисry

дoвipенiсть Мaхнa нa oдep)@Hня гpoшeЙ i збpoi з йoгo пiдпи-

i
i
j,

l
I
t
I
fl
i

з92 з93



сoМ' a тaKo)к i oсoбистy зaявy <.бaтьКa> пpo Te, щo вiн бyде
пpaгнyги пiдняти пoBсTaння в yкpaiнськiй Гшrичинi i,"пцняв-
ши ПoBсТaHJlя, бyДe вpaхoByвaТи пoбaжaння paдянськqi Bлaди'(rJaKTичнo MaхHoвl ПpoпoHyBaJIи ПеpеTвopИTИсЯ З Hapoднoгo
BoХДя y pa"цянсЬКoгo aгенTa.

Але Maxнo не бaxaв пepeTBopюBaTИcЯ B пpoсToгo aгeнTa,
вiн вiв пoдвiйнy пoлiтиvнy 1тv. oЪнoнaiнo з ПolllyкaМи КoнK-
peтнoi ДoпoMoги вiд бiльшoЬикiв Мaхнo МzUIЮBaв пеpeд овoiм
oToчеHHliМ IIлaни всeHapoдHoгo ПoBсTaння y Гaпи.rинi. Biн ввa-
)кaB' щo пoвсTaнняI y.кpaiнцiв y Гaличинi _ це тiльки пеpший
eтaП <(всeсBiтньoго .цiйство' Дpyгим i гoлoвним еTaпoм цЬoгo
пoBсTaH Hя Maхнo зaМисЛ иB гpaндioзний пoxiд пoвст aIIИx'faJIу|-
чaн-пiд кеpiвництвoм Мaxнa нa KиТв Д.lш звiльнення Укpaiни
вjд бiльlпoвикiв' I{е бyв нoвий плaн бopoтьби пpoти всiх] 

_-..

Мaхнo нe йiг пiти.нa всi yмoви, щo дикry'валися з paДян.
сьКoгo кoнcyлЬстBa. Biн вpщив lllylrякy дopyчeнI{я нa ipoпli i
збpoю, a вlд пoлiтичних зoбoB,язaнь виpiш ИB УхI,IJIуIT|4Iя' зaяB-
JUlЮчи' Щo тeкст зaяви (дoгoвopy) з бoкy мaхнoвцiв ще нe гoTo-
вий i вiн нaдiшrле йoго пiзнirше.

Koли IПyляк i Kpaснoвoльсьlс,tй, Мaючи.цopг{eння вi.ц <<бaть-
Кa>' знoBy З'ЯBИЛисЯ y pa,цянсЬKoмy Кol{сyлiётвi зa гpirпми i
збpoсю, iм знoвy вiдмoвили vеpeз вiдсщнiiть письмoвих пoлi-
тичниx зобoв,язaнь з бoкy Мaxнa. Пpедстaвник paдянськoi мi.
сii Aбoлтiн пooбiцяв, щo якщo Maxно сaмoстiйнo ."o*. 

",.*-ти з тaбopy, пpoбepеться дo гaЛичини i пoчне <(ПoBсTaнсЬКy
дiяльнiсть,>, пpaцiвники KotIсyлЬсTBa йoмy бyдщь uyсiлякo дo,-пoМагaTи>. Алe.нi гpoшeй, нi збpoi Мaхнo тiк-i нe Ълеpхaв.

Hезaбapoм з'яс1BаЛoся, щo яКiB Kpaснoвoльсьrз,Iй - Алoлщ,
нeзBuDKaIoчи нa сBor МaxнoBсьKe Минyле' BИяBИB)Я зpa.цниКoм,
aгенTol\{ пoльськoi дефeнзиви. Biн дoнiс ПoлякaМ Пpo пеpeгo-
вopи Мaxнa З <,PaдaMи,>, a Taкox виДaв свoгo сyпщниia _ Мu.-
симa Шyлякa, Ha oчнiй стaвцi в пoльськiй в.'язницi tKpaснo-вoльський_Шyляк) Kpaснoвoльський poзпoвiв y.. npЬ м.'y
МaхнoBсЬкoi мiсii дo Bapшaви, BКaзaвIIIи тaкoж i 
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Maхнa яK нa <(pa.цянсЬKy Iшпиry}IKy)>.
Га.пинa vepeз 50 poЦв лaвалa щoхй iнrшy вepсiю цих пoдй'

Boнa сгвepдкрzula' щo Heстop нa poЪoтaх y 
'jоopi.y"'pЁ;;й;lIII-a пo Бyпдpцi'> _ Яrпy ЯryдзинсЪкoгo. iaме iertl-Яlлa пooбйЬ

<.бaTЬКoвi,>, щo ясцo тoй нaПиule заяBy Дo pщяI{ськoi мiсii y Bapia-
Р! "Pалиn вrгirгнyгь мa:сroвцiв з тaбopy. Гarrинa виp вalnci з*оopy
l пepеДаЛa зaписКyypадлtськy мiсiю. Чeрз <.,AДoлфо> Kpaснoвoль-
сЬКoгo Boнa o.цepЖilIa вiДпoвiдь вiд чeкiстЬ: <.Ми вaм лaмo збpoю,
зa ДolToМoгoю якoi Bи зМoжетr вTеКти з тaбopy>. А.пе, яK сiвep-
ДKyBаJIa Гaлинa, цe бyлa тiльки ПoлЬськa пpoЬЬкauiя,,i pеaльнiж
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кorrгaкгЬ з <<Pa.цaМи>> y Мaxнa не булo, нe бyлo i <.,rистiв Мaхнa'>
.цo ПpедсTaBнpп<Ь paдянськoi ьra'ци (сaме ui листи фirypрaJlИ РIa
мaйбщньoмy сyдi y Baprпaвi як гoлoвнi.цокaзи звинрaнення).

Haпpикiнцi BеpeсHя |922poку Мaхнo, йoгo лpyхинy Гали-
'нy, .(oмaшrенкa i Хмapy зaapelшTyв:rли i пepевели дo BapIIIaB-
ськoi в'язницi. Зa свiдчeнн,IMи KpaснoвoльсьKoгo бyлa пoнaтa
слiдчa спpaBa зa зBи}IyBaчeнн'IМ МaхнoвсьKoi гpyпи y спpoбi
пiдняти aнтипoлЬсЬKе пoвсТaнн'l в Гaличинi й y зв'язкax з pa-
.цянсЬKoю pозвiдкoю, з мiсiеIо УсPP y Baprшaвi (з paдникaми
мiоii MaксиМoBичеМ i Aбoлтiним). Moжливo, i сaмa paдянсЬKa
мiciя, дJlятoгo щoб <(зняти ПpoблeМy))' oДep)кzura з I{eнщy тaемнy
вкaзiвкy <<BИДаr|уI ПoJIяКaм Maхно.

Maхнoвi тa йoгo гpyпi пoльсЬкe зви}IyBaчення виМaгzulo
ПoKapaннJI - вiсiм poкiв в'язницi зa <..rппигytlсTвo> (твеpдилo-
CЯ, щo Мaxнo пеpe.цaв.цo Moскви Ba)ОTиBy шrпигщськy пrиф-
poBKy), зa poзpoбкy плaнiв пoвсTaння y Пoльшi i плaнiв пpиrл-
нaнrш Галичини дo УCPP, зa Tr' ЦIo Мaхнo ы<e нiбитo oтpиМaв
<(з pyK> paдянськoi мiсii l00 Tисяч Мapoк. Звинрaнyвали Мaх-
нa Й у тiм, щo <<плaни МaxнoBсЬKoгo пoвсTaнн'l у Пoльщi> бyли
poзpoбленi в Мoсквi, a Мaхнo мiг бщи тiльки ix викoнaвцeм' y
тiм, щo Мaxнo BиМaгaB <<вiд Paд'> дrя yспiхy пoBсTaння в Гали-
uинi пеpедaти пi,ц йoгo кеpiвницTвo бpигaДy pa.Цянськoi кiннo-
ти i pory pa.Цянськoi пixoти нa Taчaнкzlx...

Бiльruе poKy нyдиJIися Мaxнo, Хмapa i floмarueнкo y Bap-
шaвськiй в'язницi <.Мoкoтiв,>. У в'язницi Maхнo не впaв y вiд-
laй,, a пoчaB TIИcaTИ пepший тoм овorх спoгa.цiв пpo 1917 piк,
ПисaB ЛИcТИ (кoзaкaм, oдtlo.Ц.yмцяМ), нaмaгaвся вчити нiмець-
Ky МoBy i еспеpaнтo. futе yмoви сиpoi кaмepИ сПpИяЛИ пoнoB-
Лeнню пpoцeсy гoстpoгo ryбepкyльoзy легенi, щo щe ЗarWП]Iу|-
ЛacЯ У гpyдях Мaхнa (oднa легеrrя Maхнoвi бyлa виpiзaнa Щe
в Бщиpськiй B'язницi y l9l5 poui).

Гaлинa пepебрaлa y xiнoviй в,язницi <.HaМ,>. Iй вДа-пoся
втeкти' zrпe Чepез кiлькa гoдин нa нaйблlокчiй за.lriзничнiй стaнцii
вoнa бyлa знoвy ЗaapeЦIтoвaнa. Гaлинa пoTpaПиЛa y в,язницю
вaгiтнoю i пiсля }rapoДx(r}Iня ДуIT|4H|4 бyлa випyЩella нa BoЛЮ.
.{oнькa Maхнa, oленa (Ленa, Люся), З,ЯBИЛacя нa свiт в тюpемнiй
кaмеpi 30 xoвтня 1922 poку. Hестop пoбaчив ii тiльrса неpез шriсть
мiсяцiв пiсля нapoдxеH}I,I.

Haпpикiншi |922poкy Гaлинa ЗBepнyлaся дo пoсoЛЬсTBa
УсPP y Пoльlrli iз пpoхaнняп,r дaTи iй дoзвiл пoBepнyгисЯ pi}ЗoМ
з.цoЧKoю дo УCPP. oднaк нa цe пpoxaнЕ'l BoHa oдep)кirлa KaTе-
гopичнy вl.цМoBy.

Tiльки 23лиcтoпaДa |92З poKy пoчaвся сy.цoвий пpoЦес у
спpaвi мaxнoвцiв. Ha сyдi Maxнa зBинyBaчyBaЛи нe тiльки як



щi>, pейдyючи пo TиЛaх чepBoних, pуйнуючи iх i пiдpивaю,rи
здaтнiсть Чepвoнoi apмii дo нaсTyпy.

3a твepДкeншIм KopеспotЦeнTa гaзеTи <..[ни,>, Мaхнo TpиМaB-
ся нa сyД.i вiльнo, бaгaтo i oхoче гoвopиB <.iнтелiгентнolo МoBoЮD'
кaтегopичHo вiдмoв.тtявся вц yсiх зBиFIyBaче}rь. Maхнo тo.цi зaяв-
Ляв <,Я бopoвся з yсiмa, тiльки не з Пoльщею. У 1920 poui я вiл-
МoBиBся весTи свoю apмiю нa paдянсЬKo:ПoЛЬCЬKИй фpoнт>.

Ha сyдi зiгpaв сBoIo poлЬ i вихiд y Бepлiнi книги Aprшинoвa
<.Iстopiя Мax}IoBсЬКoГo p}Х}>>, у якiй мaхнoBщинa poзгля.цaJlaся
не як oсoбливa фopмa пpимiтивнoгo бaндитизмy' a яK пoлiтlтч.
ний' aнтиpaдя.нський нapoдний pщ. Maхнa в тi тюt<кi .цнi пi.ц-
TpиМyвaли aнapхiсти yсЬoгo свiry, нaпpaвJlяЮчи пpoтеcTи Пpo-
ти пеpeслiдyBaнrrя Мaxнa Ha a.цpeсy пoльськoi влaди.

CиrЦикалiсти CIIIA, Iспaнii, Hiмеwини, aнapхiсти Фpaн-
цii тa Iталii пiкетyвшtи пoльськi i paдянськi пoсoлЬсТBa y свoж
кpaiнaх, пpoTесTyloчи Ilpoти сyДy нa,ц Мaхнoм. Бoлгapськi aнap-
хiсти-теpopисTи пoГpo)KyвzlJlи ПoлЬськiй влaдi пi.Цpивaти пoль-
ськi пoоoльсTвa пo всiй €вpoпi' яКщo Мaxнo не бyДе BипpaBДa-
ний. ПpoтесTи Пpe.цсTaBникiв свiтoвoi гpoмaдськoотi Cебaстьянa
Фopa, Емми ГoльДмaн, foДoлфa Poкеpa, евpeiв-aнapxiстiв CIIIA
тa iншrих <.Лiвaкiв>> TaK сaмo эXу|JIIIЛИ сyД .цo Bинеоенн;I Bипpaв-
ДyвaJlЬнoгo виpoф гpyпi Мaxнa.

Суд zl листoпaДa 1923 ркy BиЗнaB на.цyl{aниМи всi звинyвa-
чeнtul ПpoTи Мaхнa яК пpoTи <(Kapнoгo зЛoчинця>. 3виrryвaчeнrrя
B paдянсЬKo]\ry II]пигyнствi i нaмipi пiдняти пoBсTaн[ш pyйнрaли-
cя пicля еКсПеpTиЗи лисгiв pалянсЬKI,D( диIUIoMaтЬ, aвтoщтBo яKI,D(
пpиПисyBaJIoся Мaхнy. Експеpтиза пoKzlЗzшa, щo лисTи,.це виЮla-
ДNIуlсЯ rlлraНИ пoвстaння y Гшtlrнинi' - фшIьtшивкa i Maюlo не
бр.жнiм aвTopoМ. Хтo х бр aвтopoм цих листЬ?.Caмi пoльськi
сиlциKи' pа.II.янсЬКa peзиДенЦ/pa tи щlrтplй Мa,чнo писaв ш зa
дoпoMoгoю чpКID( pщ? Пшгaнн'I зzulипIaються. .(o Toгo ж o.циll
з листiв бр .Цaтoваниiт 25 ъepeatя _ .цlIеМ apепlтy Ma,чнa.

[IIyrшк з нeвi'цoмих пpичин нe бр пpисщнiй нa оyдi, a
Kpaснoвoльcьwttт не змiг ПoЯcIIИT|4, y чoму ПoJIягul,'Ia сyгь Пe-
pегoвopiв Maхнa i oPaД>. Фaкт вимoги видaчi Мaxнa <.PaдaМ,>
вiд 4листoпaдa |922poKy TaК сaмo пiдтвеpDКyBaB вiлсщнiсть
кoнтaкгiв мiл< Мaxнoм тa бiльrшoвикaМи.

28 листoпa.цa |923 poкy Maхнo i йoгo <.пoплiчники,> буливи-
пpaвлaнi ПoЛЬсЬKим сyдoМ <.зa вiдсyгнiстю пpяМих.цoкaзiв'> i вже
чeprз дeHЬ звiльненi з в'язницi. fuie Maxнy бyлo зaбopoненo )с,lти
в Галининi, пoлЬсЬКa BJIa.цa Bизнaчилa мiсце йoгo нeглaснoгo
пoсеЛенFlя - пpoвiнцiйнe мiстo Topyнь (пoльське Пoмop'я).
Мaxнo i Гaлинa здoчKoю в сyпpoвoлi Яtшi ЯryдзинсЬKoгo пepe-
жшrи .цo Topyrrя i oceлилися в мiсЦевoмy гoтeлi, в якoмy бyлo
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багaтo eмiгpaнтiв з Poсii. Здaвшloся, y Мaxна нaсTaB чaс вi.цпо-
чи}IКy вщ бoiв тa пoхoдiв, кoЛи,тoвapишr Мaхнa кoлишнiй бiлo-
гвapдiеr{ь Лиснeвич yvив йoгo pеМеслy ПIeBця. Алe y Topyнi pa-
.цянськi чeKiсTи знoвy спpoбyвaли вбити Мaxнa. Ta-ioсiмa
спpoбa йoгo вбивстBa ЗнoBy B|4ЯBИлacЯ неB.цirЛoЮ.

ToДi пoльськi гaзети пoвiдoмили, щo Мaxнo збиpaеться дo
Мексиlсl. Алe цe бyлa тiльки гpa <бaтько' Bийruoвшй з B'яЗни-
цi, Mахнo бyдyе нoвi |UIaHуI ПoBстaHн'I в Укpaiнi. Мaxнo oдеp-
)кaв зBrсТKy' щo дoTeпep y paйoнi Мapiyпoля .цie мaхнoвсьIсtй
зaгiн Koxi, a y paйoнi Микoлaевa - зaгiн [вaнoвa' Maxнo зв'я-
зaвся з МzlxнoBсьKиM цrнTpoМ y Pyмyнii i нaкaзaв нaПpaвиTи Tpи
кiннi гp1тlи з 5_10 бiйцiв в Укpaiнy, для Toгo щoб вoни пoчйи
пiдгoтoвкy Зilгtulьнoгo IIoBсTaнн'I. У Бщapестi пeтлюpiвцi i мax.
нoвцi зiбpaли зaгaJIЬHy кoнфepeнцiю з MeToЮ КoopдиI{yвaTи свoi
зУэ|4JUIЯ y бopoтьбi пpoTи CPсP. Гoтршlися Дo пoхoДy в Ущai-
Hy l КrлЬKa МaхнoBсЬкIo( кoмarЦиpiв, щo oсiли вfiaнцiry.

У свoeмy iнтepв'ю пpeсi (зoфeмa KopeсПoйенry-беpлiн-
ськoi poсiйськoмoвнoi гaЗеTи <Pyль>) Maхно сTвepД)КyвaB' щo'
як тiльки вiн з,явиться в Укpaiнi, Зa Tpи днi в ньoio знoвy.бyде
Bели](a apluIц, нapoД пoBстaIIе i знищить <.бiльшroвицЬKy зapa-
3У>. Мaхнo бyв yпевнeний y тoмy, щo йoгo пpибyггя в Укpaiнy
стaнr сигн.€lлo]vI для зaгuulЬнoгo се.тlян.ськoгo ПoBсTaHня. Bii кa-
зaв: <.Голoвнe зaв.цaнн'I мoе i мoеi opгaнiзaцiТ - бeзпoсеpедне
вe.цe}Iня бopoтьби з бiльпroвикaми в Укpaiнi. I нaвiть Teпф TaМ
yспitшнo дiс мoя 24-тa МapiупoльсЬКa ГpyПa, якoю КoМalrдyс
oтaМaн Koxa,>. Пoльськoмy ypя.цy сталo яснo, щo Мaxнo бyде
гoTyBaTися дo пpo}rикI{ення в УсPP iз пoльськoi теpитopii, щo
Мoглo IIopylIIиTи l(pихКy piвнoвary y центpi @вpoпи,

Пoльщa i тaк пеpебyвa.пa в пoстiйнiй тpивoзi щoдo мo)glи-
вoстi нaпа,цy Чеpвoнoi apмii. У cepединi |920-х, щoб не зaгoст-
цюBaTи вiднoсини 3 <<PадaМи>>, з Пoдьщi <(чеМнo ПoПpoсИЛИ>>
Caвинкoвa i Петлюpy. Maxнo x BB.DкaBся <(гoЛoB}lиМ не6лaгoнa-
.цiЙним>. Biн мiг стaти пpaПopoм бopoтьби ruштчaн-yкpaiнцiв
пpgTи пoлякiв i зipвaти нaJlaгo.Фкeння вiДнoсин мix Baptuaвoю
тa Мoсквoю. Пyблivнa, <<Для пpeси>, зuUIBa Maхнa пpo пpoлoв-
Ir-цця бopoтьби пpoTи CPсP, пpo МoxJIиBе пoBepнення дo
УCPP BикJIикaлa HегaтиBнy Peaкцiю IIoлЬсьKoгo ypЯДy.

31 сiчня |924poку зa нaкa:toМ пoлЬсЬКoгo мiнiётpi зa Мax-
нoм бр BсTaнoBлrний пoлiцейський нaгляД з Пoгpoзolo нaсиJIь-
I{ицЬKoгo Bисeлeння з Пoльщi y BипaДКy IIoвтopниx пoлiтич-
ниx ЗaяB i ..бyдь-яких пoлiтичних мaxiнaцiй> з ooкy Maхнa.
Пoмopсьюай пoльсьIс,tй Borвoдa пиоaв мiнiсщy внyгpiшlнiх спpaв
Пoльщi: <Мorлшa II1ИIпУ:TуITII' щo нaвeснi Мaxнo iпpoбyе 
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Хитгя,в Пoльщi y Мaхнa нe ruleшocя. Biлнyвaюvи пoстiйнe
сTе)кенн'l i нeмoxливiсть виpвaтися з мiстa, Мaхнo BпaB y де-
пpeсiю. Haдii нa зaгaлЬнe пoBсTaння в Укpaiнi пiсля смepтi
ЛЪнiнa (сiчень 1924 poкy) тaK сaмo I{e BипpaBдаJIутcя. У бepезнi
|924 poку в Пoльщi пiщли poзMoви Пpo Мo)<.llивy видaнy Мaх-
нn <<Paдaм>>. Мb>оrивo, сaме тoДi вiдб}ъся йoгo poзлaд iз дpyжи-
нoю, Maхнo.цoвiдaвся пpo iснрaння y Галини Koxaнця.

У квiтнi |924 poку y Topyнi Мaxно спpoбрaв пoкiнчити
)киTTя сaмoryбствoм. Чepeз тpи тиxнi пiсля спpoби сaмoгyбст-
вa Мaxнo (paзoм iз дpyxинoю i дoчкoю) бyв висeлeний iз пoль-
ськoi дepхaBи. нa TеpиTopiю <вiльнoгo мiстa,> Дaнцir, щo знaхo-
Д|lBcЯ в сфеpi пoлiтичнoгo BпЛиBy як Пoльщi, тaк i Hiмеччини

як вiдсидiв y paдянсьKиx в,язHицяx пiвтopa poKy. У 1921 poui
8 лiдеpiв aнapiiзмy, y тo}nry числi i Boлiн, були виcлaнi з CPCP.
У Бepлiнi, .це бyлo близькo 40 aнapxiстiв-eмiгpaнтiв з Poсii, вiн
видaвaв aнapxiстськi )КypнaJlи poсiйськoю мoвbю i ствopив Зa-
кopД.oнний цeнтp Koнфедepaцii <.Haбaт'> i ЗaкopДoннe бюpo кoн-
федеpaцii poсiйсьюtх aнapхiстiв-синДикалiстiв.

УДaнцiry чeкiсти (€лaнський i Coснoвський?) спpoбувaли
BиКpaсTи Мaхнa i вивeзти йoгo в pадянсЬKе пoсoлЬсTBo y Беp-
лiнi. Пiд BиглядoМ ПpeДстaBникiв paДянськoгo зoвнirшТopry че-
кiсти пoчaли <oбpoбкp Мaxнa нa пpr.цмeT йoгo пoвеpнeння .цo
сPCP. Йoму бyлo oбiцянo <piпreння йoгo .цoлi нa нaйвиЩoмy
piвнi> i пoвнa aмнiстiя дJIя нЬoгo oсoбистo i дrrя всiх мaхнoвцiв,
Щo скJIIUIи збpoю. Maхнo зilяBив' Щo нe мoxe виpirшI4Tи пиTaн-
}Ur пoBepнeння в CPCP, нe пopa.циBlllись зi свoiми нailблlоюlи-
Mи.цpyзями' щo xиJIи y Беpлiнi' _ з ApпrинoBиМ Ta Boлiним.
У вiдпoвiдь нa це чекiсти Люб'язнo пoгo.цилися пеpeвезTи Мaxнa
i йoгo сyпyTниKa дo Бepлiнa i opгaнiзyвaти тaм зyстpiч iз paдян-
сЬким пoслoМ y Hiмeннинi нa <<нейтpa.пьнiЙ тepитopii>'

Koли Maxнo B oToчeннi двox чекiстiв yxе сlддiв y мarшинi,
ш{o мч:rлa y бiк Бepлiнa, вiн зpoзytvtiв, щo йoгo пpoстo BиKp:lJlи.
Ha xoдy вiн стpибaе з aвтoмoбiля, втiкaе вiд викpaдaчiв i пoвep-
TaeTЬcЯ дo .Цaнцira.

Aлe нa Мaхнa чеK'UIo нoвe випpoб}'Baння. 3a минyлi ..гpixи'>
1918_1919poкiв Heстopa i Гaлинy paПтoМ зaapешIToByr ыIaдa
<.вiльнoгo мiстa> Дaнцir. Cкopirшe цей apеurт сTaвся Пpи спpи-
яннi чeкiстiв. Maхнa зBиHyвaЧyB:lJIи в opгaнiзaцii пoгpoмiв тa



вбивств нiмецьких сeЛ'lll-КoЛoнiстiв y Пiвнiчнiй Taвpii тa нa
Kaтepинoслaвщинi. Безглyздя цЬoгo apeПITy ПoJIягzUIo у тiм, щo
<<вiльнe мiстo'> Дaнцiг нiякoгo вiднotпення дo пoдiй в Укpaiнi
He M€UIo i нe мoглo BисryПaTИ в poлi мЬшapолнoГo сyдy чи
щибyнaлy. !o тoгo x {aнцiг нe бр мoнoeтнiчним нiмeцьким
'мiстoм i нe бyв вин,lTКoBo нiмeЦьким в етнiuнoму смислi.
. Aлe нiмцi (vеpез сaМoвpяДyBaння нiмецькoi бiльrшoстi мiстa)
фaКTичнo KеpyBаЛи Цим мiстoм, ДиКTyюЧи iншим eтнiчним
спiльнoтaм свoi зaкoни. 3 нiмецькoю Пr.цaнTиЧнiстlo сyд Дaнцi-
Ia зiбpaв свiдчення Пpo зЛoчини мaхнoвцiв вiд пoтepпiлиx BЦ
мaхнoвЦiв нiмцiв-кoлoнiстiв, щo емiгpрали нa Зaxц з Пiвдня
Укpaiни. {iйснo, мaхнoвцi vaстo-ryстo pеtоiзрaли в нiмцiв'мa-
тepiaльнi цiннoстi, BBЕDкaЮчи ж визискyвaчaми yкpaiнcьюrх нaй-
митiв. Мiх мaхнoвцями i зaгoнaМи сaмooбopoни з нiмцiв-кoлo-
нiстiв iнoДi виникaЛи KpиBaBi боi. Усе цr сПлиBлo в пpoцeсi
слiдствa, i Maхнa ув,язнили зa Дaвнi <.ПoгpoМи i бaндитизм>.

Гaлинa бyлa звiльнeнa з в'язницi yxе vepeз кiлькa тlлюrЬ пiс-
JUI apeПITy. Яl:ау вepеснi l924poку зyмiв пoвезти ГаJrиrry З.цoч-
KoЮ.цo Пapюкa, дe Га.пинa TиМlIaсoBo oceЛИЛacЯ в poдинi Boлiнa.

У тoй xе нaс (9 чеpB}UI |924poкfl Мaxнoвсьxa гpyпa Зaдo-
вa-KapетниKoвa i петлюpiвсЬKoгo сoTникa Iвaнa Зaпopoxяeн-
кa в сюraдi 6.roлoвiк, щo вийпrлa з Pyмyнii, пepeйrповшlи pyмy-
нo-paдянсЬкий кap.Цoн, ЗДaJIaCЯ paдянськiй влaдi y нaйблиxчiй
.цo Kopдol{y сiльpaцi. Лeвкo Зaдoв тa йoгo бpaт .{aнькa пеpе-
Йшли нa сл1rкбy .цo чK-гПУ i .цoпoмoглИ laI\taHИTИ дo CPCP
з .цrсятoK мaхнoвцiв-eмiгpaнтiв (oпеpaцiя ЧK <CкpипaлЬ).

Щ oпеpaцiя ПoсТaB}L,la хpесT нa M€uGloBсЬKoMy <I{eнщi> y Pyмy-
нii. У тoй Хе чaс <<CПpoB? Зa.цoво Bxr ЗpaЗкa 1937 poкy пpoПolly€
неспoдiвaнy веpсilo Пpo тr' щo нaйблIоlсчий мaхнoвсьlий oxopo-
нецЬ нaBмисt{o зaпрoПotlyBaB сBoю КaндидaTypy дo opгaнiв ЧK-.
ГПУ з MrToЮ Пpo}IиK}Ieння.цo чекiстсьlсо< сTpyКгyp.4'UI пеprxo.цy
мaxнoвцЬ з Pyщнiiдo Ущa.trпд з нaстyгдloю.lхньoro ..легaлiзaцiею>.

3 щaвrrя |924 лo лютий 1925 poкy Maхнo пepебyвaв у в,язни-
цi, a пoтiм y тюpемнй лkаpнi flaнцiтa, вxe нr спoД,iвaючись нa
IIIBиДKе ЗBUIЬненI{Я з нoвoi ПaсTI{I,I. !ля Мaxнa 1цB,ЯЗ1lИlц cTaJIa,
нaПeBнo' нaйвaxчим iспитoм y >Iоrггi. Фiзичнi i мopшlьнi сlшlи
IIoJIиIIIZUIи йoгo, хвopoбИ cTaBaJIИ Bсe BzDKчиМи. Haстaв чaс пoвнoi
дeпpесii, кoли Мaхнo вiл.lyв poзuapyвaнн,я в tIс,lтгi i бopoтьбi' Biстi
з Укpaшrи нr зzulиlllzlЛи нaдй нa сКopy ПrpеМory наД бiльшroвикa.
Ми' Мzlхнoвський pц в Укparнi i Pyмyнii poзПа.цaвся.

Ha пovaткy \924poку y степoвiй Укpaiнi пpoйпrли мaсoвi
apешITи y спpaвi <<пiв.ценнoгo штaбy ПoBcTaнсЬKиx вiйськ>. У бa-
гаТьoх сeЛaх нaBKoЛo Гy.пяй-Пoля i Беpдянськa vекiстaми бyли
poзkpитi пiдпiльнi <<тpiйки> мaхнoвцiв. Усьoгo булo apеrштoвa-
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нo близькo 60 voлoвiк, сеpе.ц яKиx бyв нлeн УKП с. Кypонкiн i
МaxtloвецЬ, щo пoBrpнyBся дo Укpaiни з Pyмyнii, - Ф.Ky*.
!o кiнuя |924 poку МaхнoBсЬKr пiдпiлля в Укpaiнi бyлo <.зaкoн-
сеpBoBaне>.

Maхнo, бaчaчи бeзцiльнiсть Tюpемнoгo iснрaнrrя, виpiшyr
пiти з я<итiя, нaмaгaючисЬ ]lIМaTKoМ ск:ra пеpepiзaти сoбi гop.
лo. Aле oxopoнa тЮpMи ЗнaхoдитЬ йoгo в ка.ltюxi кpoвi, i тюpем-
нi лiкapi ПpиBo.цяTЬ йoгo.цo тями. Iнфopмaцiйнi aге}ITсTBa вxe
пеpeцaвiulи пpo Koнчинy Мaхнa' o.цнaK .цoля йoгo B|4ЯBуIЛacЯ
iншroю. Чеpез мiсяць пiсля спpoби сaмoryбствa Maхнo oдrp)Кyr
звiсткy з вoлi пpo те' щo aнapхiсти i кiлькa мaхновцiв гoTyюTь
BTечy з тюpМи сBorМy <(бaTькoвi'>. I Дiйснo, нaпpикiнцi Лютoгo
1925 poкy Мaxнo втiкaе з тюpемнoi лiкapнi.

3a спoгадaми Гыlprнй, пiдкyгшений oхopollецЬ пeprдaв Hестo-
poвi цивiльнуIi4 oщr, темнi oкyляpи i вивiв 3a BopoTa в'язницi, Дe
йoгo вxе чеКzulи ДPУзi fлla Яryдзинський i Пещo Aptпинoв.

Бiльrпe copoKa днiв щiкav $axнo xoBaBся нa <(неЛeгuUIЬ}IoМy
сTaнoBищi>> y flaнuiЦ, ouiкylovи ДoПoмoги вiд дpyзiв-aнapхiс-
тiв. Алe .цoПoМoгa зaпiзнюва,'Iaся. Cпpaвa бyлa в тiм, щo 75.цo-
лapiв (тoлi великi гpoшi) нa BигoToвJIення фальпrиBoгo пaсПop-
Ta ДЛЯ Maхнa, щo бyли ПoxеpTBoю вi.ц o.цнoгo yкpaiнськoгo
aнapхiстa зi CIIIA, BиIяB:ишIИс,Я B pyKaх <(стapoгo дpyгa'>, Boлiнa.
Boлiн (вiдтрaюvи сеpйoзнi фiнaнсoвi тpуднoЩi, бo вiн не мiг
зaбезпeчитИ Дpylшнy i п'ятьoх свoiх дiтей) виTpaTиB }Ia сBoю
poДинy гporпi з <фorцy> Мaхнa, пoсTaBивtIIи пiд зaгpoзy xитTя
i свoбoдy Heстopa'

Зa o.цними pадянсЬKиМи зBr.ценIlяMи, Мaхно з чy)o,IMи.цo-
KyМентaМи vepез Cкaндинaвiю втiк з .Цaнцiгa дo Беpлiнa. 3a
iншrими - вiн пеpeйrшoв пirпки y сщpoвoдi нiмецькoгo aнapxiс-
тaнiмецькo-пoльськийКop.цoнioпинивсяyБеpлiнi.

Але i Hiмеччинa ЗaJIиlIIzlJIaся <<ПaсTKoю>> ДJIЯ <<бaтькa>. У цiй
кpaiнi були нaдзвичaйнo сильнi кoмyнiсти.rнi гpyпи i paдян-
сЬKa prзиденTypa, щo nегKo МoгЛи opгaнiзрaти вбивствo aбo
BиКpaдeнн'{ Maxнa. З iнпroгo бoкy, сyди Hiмеччини мoгЛи вiД-
KpИTvI нoBy спpaвy ПpoTи Maхна i знoвy зaпpoTopити Йoгo .цo
в'язницi 3a звинyвaчlнн'lм y пepеслiдрaннi нiмцiв-кoлoнiстiв

Пapюк, дo po.цини. У нoвиx пi'Цpoблених.цoKp{e}rтaх З МeтoЮ
кoнспipaцii Маxнo Bxе зFIaчиTься пi.ц пpiзвищeм Mиxненкo.'.
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Iлава 36
BIкнo B IIAPшк

(вepeceнь 1925 - uеpвeнь 1934)

oстaннi дeB'ять poкiв xиття <.бaтькa yкpaiнських оTeпiв,> пo.
в'язaнi з Пapюкeм. У цьoмy пpехpaснoмy мiстi знaйшли пpиTy-
лoк уtopaшIнi кpивaвi вopoги i дpyзi Hестopa Maxнa. 3a piк лo
пepeiздy Мaхнa.цo Пapижa TyДи зi свoeЮ po.ци}loю (iз дpyхинoю
i лovкoю) пeprселяrться iнrций yкpaiнсьlоrй пoлiтичний ЛЦеp -
Cимoн Петлюpa. У l920-тi poки y Пapиxi oпинилoся бiльшe
l00 тисяч виxiдцЬ з Poсiйськoi iмпеpii (бiлoгвapдiЙцi, пoмiщи-
rи, брхya, чинoBниKи' iнтелiгенцiя). Меrшкалo в Пapиxi i лo
25тиc*ц вихiдцiв з Укpaiни, пepeBiDK}Io бiйui apмii Пeтлюpи,
Укpaiнськoi Гaлицькoi apмii, пpедсTaBниKи нaцioншtьнo-.цеМo-
щaти.tнoi iнтeлiгeнцii i тpyдo"u емiгpauiя iз Зaхiднoi Укpaiни.
У Пapш<i oIIиниJIoся i кiлькa .цесяткiв aнapхiстiв тa мaxнoвцiв
з Укpaiни, сеpeд яКих oсoбливo виДilтявcя Bсевoлo.Ц Boлiн.

.Цo стoлицi Фpaнцii лpиiхыlи сopaTник i <.лiтoписeць,> Maх-
нa .-- Apшrинoв-Мapiн i дpyxинa Maхнa Галинa Kyзьмeнкo, щo
пpибyлa в Пapш< щe 18 Bеpeс[Iя 1924poку.

Bлiткy 1925 poкy Мaхнo нapeштi пpиixaв дo Пapиxa i oсе-
Лv|BcЯ y юaщиpi вiдoмoi фемiнiстки Meй Пiщей (Пiкep). Мaх-
нo щe спo.цiвaвся rra чyДo. Biн дрlaв, щo Пapиx стaнe тiльки
тиМчaсoвolo зyПинКoю нa ЦIляxy дo Укpaiни. oднaк <<пpИHI{
стeгry> Мaxнo пpибyв дo Пapиxa без кoпiйки гpoшей, хвo-
pий, не з}Iaючи фpaнцyзькoТ мoви. У гpyднi l925-ro Maxнy
(Михненкy) бyлo вiдмoвлeнo фpaнцyзькoю влaдoю y Пpoжи-
вaннi y Фpaнцii, аJIe зaвдяки зaсTyпниЦтBy дeпyгaтa-сoцiaлiс-
тaПoля Фopa Мaхнoвi бyлa BvIДaНaTиIшIaсoBa пoсвi.цкa lra пpo-
)КиBaнHя.

ЯruIlcь чaс po.цщIa Мaхнa туЛIlЛacЯ y свoii poсiйських дpy-
зiв y пеpелмiстi Пapиxa Ceн-Kлю, пoтiм.цвa мiсяцi <.бpoнювa-
лa> кyfoк y фpaнцyзькoгo aнapxiстa Xepapa Фpiкe в пepeдмiстi
Poменвiль. Tiлью,r y тpaвнi 1926 poкy poДинa Мaхнa сталa знiмa-
ти oцpемy КBapтиpy здвoх кiмнaт y пеpедмiстi Пapш<a Bенсeнi,
нa вyлицi дe ля.Цхappi бbtя Bенсeнськoi фopтецi - вiйськoвoi
бiблioтеIсl (uю шapтиpy знaйшroв aнapхiст Фyкс). Heзaбapoм y
цьoмy x будинкy в oкpeмiй квapтиpi пoсrJIя€тЬся i Aprшинoв
3 poдиI{oю (дpy:кинoю Мapieю i синoм Aщpiсм).

Пopyv iз квapтиpoю з}IaхoдИBсЯ ЛИBapний цеx, ,Цe y
1926 poцi пoчaB пpaцювaTи Heстop. Але пiд кiнeць poкy вiн
пepeйruoв нa iншy poбory _ тoKapeм нa зaвoд <.Peнo'>. Aлe
дoBгo пpaцIoBaTи нa зaBoдax Hестopy нe дoBелoся. З oДнoгo
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бoкy, здopoв'я Hестopa бyлo цiлкoм пiлipвaнe ryбеpкyльoзoм
i численними пopaнеH}UIми, 3 iнп-loгo _ нa зaвo.цi ..Plнo'' пpa-
цюBiUIa BeлиKa кiлькiсть кoлиtпнiх бiлoгвapдiйсьIс,rх oфiцepiв,
щo Пoгpoxyвaли Maхнoвi poзпpaвoю. Чеpез IIoB}Ir нeзнaння
фpaнцyзькoi мoви,i vеpез пoстiйнi кoнфлiкги з нaчaЛЬствoМ
Maхнoвi не B.цaBuUIoся нa.цoвгo ЗaTpИNluгLlcЯ нa бyль-якiй poбoтi.
Biн тимчaсoBo пpaцювaB ДpyKapс'Ьким poбiтниKoМ; piзнopo-
бoм, xyдoxникoм.oфopl\4лЮвaЧеМ (скopirпе теслeю) нa кiнo-
стyлii в Хyaнвiлi'

lПкiдливiсть цих poбiт тiльки пiлpившa Здopoв'я, aле цi
poбoти Itе Мoгли зaбeзпeчити xиття po.ци}Iи Мaхнa y нaйдopo>к-
.roмy мiстi свф. 3pеrштoю, Мaхнo oбмexився ДoмaIIIнЬoЮ po-
бoтoю _ IIJIeтиBoМ дoмarшнix ПIKapпeтoк з КoлЬopoBoi сoлoмки
(цим xе Пpoмислoм зaЙнявcя i Apruинoв).

Пiдpившlo здopoв'я Heстopa Maxнa i непoмipнe кypiнrrя i
йoгo сxильнiсть дo спиpтнoгo. Махнo жив з пoстiйнo зpoстaю-
vими бopгaми' з яKиx нr]vIo)оIиBo бyлo вlке виpвaтися. .Цoвгий
чaс Мaxнo зilJIиIIIaBся бeзpoбiтним i iснрaв Ha пoжеpтвИ, Щo
збиpaлиcя .цpyзяМи-alrapхiстaми. I]e . бyлa HeBeЛиKa пенсiя <нa
xиTTя>. Hевeликi гpolпoвi пeprКaзи Мaxнo o.цep)q/BaB i вц дpy-
гa юнoстi Aнтoнi _ <.Зapaтyлтpи>> 3 Пiвденнoi Aмеpики.

29 ciчня 1926 poкy KPo ГПУ УPсP i oдeський oкpyхний
вiддiл KPo вiд aпeнтa Ns.178 з Бщaprстa бyлo oщимaнo пoвi-
.цoMJIeнIrя дJIя <(сIIpaBи Ng 3'>, яKе <зaслyгoByBil.лo нa дoвipy>.

<.Heстop I\,Iaхнo, Цo зIlilхo.циться в Пapиxi, писaв свoiм знa-
йoмим Дo Pyi'ryI{ii, щo Дo ньoгo пpи.iХДxaЛИ paДЯ|IсЬкi aгенти
i пpoпoнyвшtи йoмy пoBеp}Iyгися .цo.цoмy.

Мaхнo бoiться iхaти, дyмaк)чи, щo йoгo чекaс poзстpiл, i
pa,циTь свoiм дpyзям TpoIIIKи ПoчеKaти' пopo.ЩlсyЮчи нaдiю нa
те, щo нaстaнe y Hе.цiUIrKoNty мaйбщньoмy МoI\{eIIT, КoЛи вoни
зMoxyгь пoвepнyгися 3 пoПIal{oЮ.

Але в тoй xr чaс Мaхнo пишIe, щo Koли хтo хoчe Пoвеptly-
тися' To вiн не зaтpиMye i бaxaе yспiхy. У тiм xе листi Мaхнo
.цaeдopyчeнHЯ вбити Хмapy, з яKиМ тимЧaсoBo пirrrлa дpyJNсlrнa
Мaхнa. Хмapa, зa aгeнтypнуlNltД ДaHИNlИ Hестopa Мaхнa, пpoдaB
йoгo i пpaЦюe нa paДянсьIry poзвlдIry. Heстop Maхнo ввzDкae,
щo вiн сaм oднooсiбнo пoвинeн BeсTи пepeгoвopи з Paдянськoю
BJIfl,.ЦoЮ>>.

I-{iкaвo, щo нaпpикiнцi1925 poКyдo Мaxнa звеpтшlися panfi|-
ськi aгенти, щo пpaцюBaли y Пapш<i' з пpoПoзицiсю вiД влaди
CPCP пoвepHyгI,Iся нa Батькiвщшry. Pадяrськi aгrrrпr oбiцятrи йoмy
peaбiлiтaцiю i.пpoщerпrя yсiх йoг9 <<гpiхiш. Aле Мaхнo вiл.rщ y
цIE( цpoпoзиЦlю( т1]IЬки пaсTKy' oЧll(yючи I{a poзgгplЛ IIpи пoBep-
нer*ri в Укpaiнy. У тoй xe чaс.цo Мaхнa дiйшlи чyтКи Пpo,Te' щo



хтoсь зa йoгo спинoю BeДе y PyM.yI{ii пеprгoBopи з aгенTaМи pa-

сМepTю бaгaтьoх. Boнa не мoгЛa зМиpиTися з1 сBorМ пapиЗЬКиМ

злиДapсЬКиM' Пpиt{ихrниМ стaнoBищeМ' З тиМ, шIo BoHa пpa.

цюе пpибиpuulЬницeю' ПpzUIею' llrBaчKoтo у Пaнcloнr .цJtя Д1Tеи
poсiйських емiгpaнтiв, чиiх бaтькiв Boнa Мoглa ЛегKo пoсTaBиTи

дo стiнки щe чoTиpИ poКи ToМy. Bонa не хoтiлa xиTи B MaJIrнЬ-

кiй кiмнaтцi paзoм iз хвopим чoлoвiкoм i мaлgнькoю.цoнЬKoЮ.
Boнa дopiкaпa Maxнoвi, щo тoй пoryбив ii мoлo,цiсть i <<Ho CTаB,

BBzDKzuIи oднoчaснo paДяьIсЬKиМ i нiмецьким aгeнтoМ.

У всякoмy paзi, в сердoвищi пapизьKих емiгparrтiв хoДиJIи чytKи
Пpo тr' щo Гшинa бyлa зaвеpбoBaниM pа'цянсЬКим aгекгoм i вiДi
гpaBaJIa лш<oвiснy poль y вбивствi Cимoнa Петлюpи. Boнa нeoД-
}Iopaзoвo виМaгaJla вiД paдянськoгo ПoсoЛЬсTBa y Фpaнцii 'цoзBoлy
нa пoBеptlення в Ущaiнy. fuie iй чoМyсь зaBХДи вi.цмoшtяли., Maхнo зaсyДиB фивствo Петлюpи в Пapюrti y тpaвнi |926 po-
Ky, хoчa вбивця. Пeтлюpи IПвapцpapл .цeKJIapyвaB свoi aнap-
хiстськi пpзицii i пpoсив .цoПoмoги Maxнa в opгaнiзaцii цьoгo
вбивствa. У 1926 poцi Мaхнa нroднopaзoвo вiдвiдyвa.пи opгaнi"
зaтopи цьoгo вбивствa Швapцбapд, Boлo.Цiн, бoлгapин Kipo
Paдeв. IПвapцбapд пoяс}IюBaB Мaxнoвi свoe бaxaння вбити Пeт-
Люpy ПoМсToю <<opгaнiзaтopy eвpeйсЬКиx пoгpoмiв,>.

Мaxнo BисTyпиB пpoTи <<сyДy нrПpaBoгo)>' Iцo ЗвинyBaтиB
yЯ(e МеpTBoгo Петлюpy як <.бaндитa i пoгpoмникa,> i Bипpaв.цaв
ХиBoгo вбивцю. Мaхнo нaзBaB цей сyл <(aнTиyKpaiнським фap-
сoм вopoгiв свoбoДи>>. У тoй чaс яK BeсЬ ЗzlхисT lllваpцбapдa
бyдрaвся нa.цoкaзi вiдпoвiдшlьнoстi Петлюpи зa eвpeйськi пo.
цpoMи' Maxнo зЕI'lBlIяB' щo, безyп,{oBнo, Пeтлюpa нiкoли не бр
aнтисeмiтoм Ta пoГpoМниКoМ.

Мaхнo бр кaтегopи*ro ПpoTи poбoти ГыlуIни y Coюзi yкpaiн-
сЬКиХ гpol,{а'цяI{' iulе щo вiн мiг зpoбити, кoли'жнe oсoбиgге rотг-
тя не ютеiлocя. З |927 poкy Heстop i Га.пшla Bxе FIe >lоlвyгь пiд
oДниМ дzlхoМ, aлe Мaхнo paз нa TIDцДенЬ ПpI,D(o.циB y IGapTиpy' щo
знiмaлa .цpy)lошa' щoб' пoбaчиTи Кoхaнy .цoнЬКy. B тoй хe чaс
Га,тинa, пoстйнo Дyмaючи пpo 3дopoв'я .цotIЬKи' дyxе'бoшlaся,
щo вo}Ia Мoxe'ЗapaзиTися ryбepкyльозoм вi.ц бaтькa. Гa;ш,lнa нaмa-
гa€тЬся пoсеЛиTи.цoцьIq <<y людей>> чи y.цеrueвi пaнсioни. .{oнькa
Maхнa вхe здpyгoi ПoлoBини L926poку )*oUIa To yфшrинoвlпк' тo
y Boлiнa, тo y пaнсioнaтi мiстa Лioн, a з |927 poKy вoнa пepeбyвa-
лa y Peнсi - y пaнсioнeti ulя лiтей poсйсьlоо< eмiгpaнтЬ.

Haпpикiнui |927 poку Maxнo Bжe нr мiг хo.цити. Пopaнен-
irя вщ poзpивнoi lсyлi в tцикoлoтцi пpaвoi нoги гнoiлoся i бoлi-
лo. У тoмy х poui y Maхнa Пoчztпoся ЗaгoсTpeння ryбеpкyльoзy,
щo нa.цoBгo ПpиKyBаJIo йoгo дo лixкa. У 1928 poцi Мaxнoвi poб-
JIяTЬ oпepaЦiю, щo вpятyвiula xвopy нory вЦ aмпyгaцii i пiдня.iIa
Hестopa нa нoги.

У Пapшti Мaхнo пoтpaпиB y свoеpiднe МaлeHЬKe aнapxiст-
ськo <(геTTo)>' y яKoМy збилlцcя.цol(yпи мapгiна.пьнi eмiгpaнтЙ з
Укpaiни тa Poсii. Koлo спiлкyвaння Hеcтopa piзкo звyзилoся i
нe Bихoдилo зa ме;кi poДини' дeкiлькox aнapxiстiв тa зетштlякiв.
I{iкaвo, щo тoдi дpyгoм Maхнa сTaB KoлиIIIнiЙ бlлиЙ oфiцеp.
apмii Юденичa Якiв Kapaбaнь, якoгo в por*r Гpoмaдянськoi
Maxнo з легкicтto мiг yбити влaснopyч aбo пoслaти нa poзсщiл.
Cеpед дpyзiв Maxнa дpyгoi ПoлoBини 1920-х poкiв бyли Х.Ду-
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бинський,.Ц. Пoлякoв, Г. Бapтaнoвський' B. Хapлarvroв, CoлДa-
TенKo' Maзеp, <.€pеBaн'>, бoлгapи Paдев i Чеpбaлкiсв

BacяXapлaмoЬ - Хapлaurкa пoспilшив зa Мaхнoм, пpиiхaв

щo y 1919 poui бyв кepiвникoм ]\,{aхFIoBсЬКoi paди Ta o.цниМ 3
гoЛoBHих iдeoлoгiв Max}IoBЩиlIи, з 1926 poKy стaB ЗaпrюIиМ
кpиTиКOМ i викpивavем Мaхнa. Бporшypa Boлiнa <.Poз'яснен-
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У Пapш<i бaгaтo vaсy Maxнo вi/U(aвaв xypншliстицi, Щo, yгiм,
нe Пpинoсилa йoмy гpotшей Тa cлaBИ' a тiльки ствopюBaлa iлюзiю
пoлiтичнoi бopотьби. B aнapхiстсьКI,D( виДaннях €вpoпи тa Aмepи-
ки вiн пoстiйнo.цpyqrвaB свoi тeopeтиvнi стaтгi i спoгa.ци. Paзoм
з Петpoм Aprшинoвим Мaхнo opгaнiзyвaв y Пapшсi гpyпy yКpa-
iнськиx aнapхiстiв-кoмyнiстiв i вiд iмeнi uiеi гpyпи Bи.цaBaB )ryр-
нал poсiйськoю мoвoю <,!eлo Tpyдa> (у |925-|930 poкax xypЕlzlЛ
BидaBaBся в ПapIлкi, у 19З|-|965 poкaх Bиxoдив y CIIIA).

I{eй яqрнал отaB pщopoм aнapхiстiв-емiгpaнтiв, щo щe мpiя-
Ли пpo aнapxiстськr пoBстaнЮl в CPCP. 3i стopiнoк )rypHeцy
зBиFIyвaчyBaлИcЯ ЯK бiльrшoвики, тaк i бypxyщiя, бiлorмiгpaн-
ти i демoкpaти, сioнiсти i мiстики, <иiбepальнi aнapхiсти,> тa
aнapхiсти з oтoчeння Boлiнa. Maxнo знoвy пoчaB боpoтьбy l]poТи
всiх i вся... Biн кpитикyс aнapxiстiв-<<пpиМиpeнцiв'>, aнapxiстiв-
<<MiстикiB>>, Boлiнa i aнapxiстсьKe BиДaння <.Гoлoс тpyдa>, eмi-
гpaнтоькi aнapхiстськi )qрнzUIи <<Paссвет>> i <Пpoбyлxениo.

У тoй х<e чaс Maxнo тa Aprпинoв зaкJIикЕlли aнapxiсiiв-емiг-
paнтiв oб'еднaтися, Еlле тiЛьKи пiд свoiм кepiвництвoм. Boни
Пpoпoнyвzulи сTBopити Зaгальний сoюз aнapxiстiв нa кIшTЕIлT пo-
лiтичнoi пapтii, з,€днaвtпи в o.циI{ оoюз aнapxiстiв-кoмyнiстiв,
aнapхiстiв-irци6iдyшtiстiв i aнapхiстiв-сиrцикалiстiв. Гoлoвнa
Mетa Hoвoгo с'oюзy - ствoprннЯ пiдпiльних пpoфспiлoк i тaeм-
нlоt сiльсьlсо< oсeрлкЬ в CPCP i aнapxo-рвoлюцiя в CPCP. Ap-
IIIинoB пpoПo}ryвaв <<пpoсoчyBaтися> .цo сPсP i pyйнyвaти стa-
лiнськy сиQTеMy зсеpедини. Мaхнo ще ПpoдoвxyBaв BBaЖaTи' щo
CPсP yxе <дoзpiв)> Дo стdopення aнapхiстськoгo суспiльствa.

Iдeю Мчнa. тa Apпrинoвa пiдxoпили бл-изькo_-сoтнi aнapxiс-
тrв-eмiгpaнтiв, щo знaйrrrли пpиTyлoк y CIIIA, Kанадi, Apген-
тинi, Уpyгвai, Iспaнii, Фpaнцii, Бeльгii, Hiмеvvинi, Бoлгapii, тa
кiлькa .цесяткiв aнapxiотiв з пiдпi.lulя в CPCP. fuiе сoloз зшlи-
lIIився тiльrи нa пaпеpi. Бiльшriсть aнapxiстiв вщкуlдыlи всiлякi
oб'eднaння, пpиtlцип пapтiйнoстi' <(пoлiтикaнсTвo)>' 6aчилlц
в Мaхнoвi ЛишIe .циKгaTopa.

Ha eмiгpaцii Мaхнo aKтивIto зaxищaB сBor минyлe _ €Динe
йoгo нaдбaнн,l' щo зilJIиlIIиЛoся }, спaдoк вiд pевoлюцiй тa вiйн.
Biн вистyпaв пpoти пoстiйних зBинyвaчrнь y paляйськiй i ев-
poпейськiй пpесi в opгaнiзaцii мaхнoBцяМи евpейських пoгpo-
мiв. У vepвнi |927 poку в шyбi <.Фapбypl> Мaxнo дaв вiдсiч
xypналiсry-eмiгpaнry I. Keсeлю зa йoгo нoBeлy-IIaсKBiль <.Мaх-
нo i eвpейк.D' y яKoМy aBTop зBинyвaт}e Мaхнa в aнтисeмiтиз-
мi. Пiсля piзкoгo Bистyпy Мaхнa Keсель вибaчивcя Пеpe.ц ниM,
випpaB.цoByючись тиI\,l, щo писЬMeI{ниK Мa€ пpaвo }Ia хyДoжнЮ
фaнтaзiю. Toдi x y eвpeйськiй <.лiвiй>> гaзетi aнapxiст Янoв-
ський без.цoкaзoвo зBиrryBaтиB Maхнa в aнтисемiтизмi.



У |926poцi y pa.цянсьКoМy IllaсoвoМy ви.цaннi-,цoBшникy
..Haстoльный слoвapьo (тиpaщ 30 тисяч пpимipникiв!) з'явилa-
ся зaмiткa <.Мaxнoвu{инa>>, де бyлo твеp,Цжен}lJI' lцQ Мaх}IoBсьКl

MaхHoBц1в.
3 кiнця |920-x poкiв paлянськa poзвiдкa pетёльнo <.вiдсте-

)КyBaлФ> Maxнa, o.цнaк yxr He пpaгI{yЛa.цo йoгo нeгaйнoгo зни-

й"*.У Пapйсi мaхнoвцiв бyлo усьогo кiлькa.цесяткiв, i вoни

сTaFIoBиJIи зaгpoзу бiльlпе для бypxyaзнoi Фpaнцii, aнix для
CPCP.

llutяxи для влaснoi <.лeга.lIiзaцii'>.

пoBеpЕIyгI4ся в Укpaiну. Звiстlо,t Пpo ПоBсTaншI yKpalHсЬKих сrЛян

пpoTи }Iaсиль}tицЬкoi кoлeктивiзaцii ДaBaлИ Мaхнoвi нoBy нa-

дiю нa пpoдoBxенrш dopoтьби. Maхнo пиrшe вiдoзвy дo yкpaiн-
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ськиx сeЛ'I}{' зaю'Iикaючvт.iхузятиcядo збpoi i скинщи нeнaвис-
НИИ- I?{,^^не,цoпyстиTи KoлeKTиBiзaцii в Укpaiнi.

У^1930 qoцi pрlyнський <L{ентp'' гoryвaЬся дo пpиiздy Мaх-
нa вfумyнirо i дo пoчaтКy peйДy йaxнoвськoгo зa.Ьнy 

" 
У*pa-

'Jy 
тщ пЛаFIyвалoся сф-opмрaти зaгoHи <<HoBих> мaхнoвцiЪ y

ГyляЙ-Пoлi тa в paйoнi €лисaветгpaдa' де МеIIIК:UIо.бaгaтo кo-
лишнiх мaхнoвцiв. [o Мaхнa y Пapиx дoхoдиЛи свiдчення пpo
ПoчaTof( ПoBсTaнЬ ПpoTи кoлективiзaцii в Укpaiнi. Biн вxe pвaв-
ся нa Бaтькiвщинy-. .Але з невiДoмих пpиvйн (скopilпе .u u..
З Пpичин хвopoби Maхнa) ця aкцiя не булa peалiзoЪaнa..'
. . Cталiнy, щo pBaBся Дo. ПoBнoвJIaДДЯ У CpсP, <<пapизький>>
Мaхнo B)Ke нe зaB.ш(aB. Маxнo бyв лалекЬ uiл pй,'.u^ooi *op-
дoнiв, йoгo вп.ltив, з,цopoвJя i xapизмa oслaбли. У |926Poцi чЪ-
кiсти <<зaйм aJI|4сЯ>> П-етлюpoю, a пoтiм oсHoвнa ixня щaia пepе-
МКнyлaся нa лiлepiв бiлиx емфaнтiв y Фpaнuii. TpeбaзaзнavиЪи,
шlo пuI чaс oopoтЬби. з щoцькiзMoм y сPCP Maхнo мiг вистy-
ПLITИ <<Нa pyкy> Cтaлiнy _ як гoлoвний oПoнeнт тa воpoг TpЬ-
цЬкoгo, aджe сaМе Tpoцький ПepeTвopиB Мaxнa в небёзпeчнo-
гo <<Bopoгa pевoлюцii>.

У липнi 1927 poку нa квapтиpi Мaxнa вцбyвся бенкет Мiх-
Hapo.цFloгo кoмiтеry зaxисTy aнapхiстiв з нaгoди звiльнeння з
ФPaнцузькot в,язницi (стapaнrrями Cебaстьянa Фopa) Bид}Ioгo
iспaнськoгo aнapхiстськoгo лiлеpa Бyенoвенкypo ДyЪjy.iч дuo*
r::'тr:yчшв Дyppyгi мiсяць xoвaвся вiд пoлiцii Ъ- квapтиpi
tvlaxl{a l oyB зaapeштoвaний пpи вихoдi з цiсi квapтиpи.
- ̂  .У xoвтнi |927 poкy Махнo бyв пpисщнiй нa сЪятi нa чесTЬ
10-i pivницi Хoвтневoi pевoлюцii в йлi uгpaщ-opiaн> tйiйi-poднoi мaсoнськoi opгaнiзaцii <.Beликий Cхщ"). ЦЪи фй змy-
ulyс зaМислИTvlcЯ; vи бр Maхнo Мaсol{oМ' як мaйжe всi лiдepи
Гpoмaдянськoi вiйни (Kеpенський, Koлнaк, Алексссв, ipйЁu.
ський, П-9тлюpa) i лiлеpи poсiЙськoгo aнapxiзмy rьaйtн, кpo-
пoткiн, Kapелiн). Ha poздyми пpo poЛЬ МaсoнстBa y МaХнoB-
сЬKoМy pyоi нaвoдить тoй фaкт, щo ЦeoЛoг Maxнoвщини _
aнapхiст Boлiн _ дoKyМентzulЬнo фiксyеться яK ЧЛен Мaсoн-
сЬKoгo <.Beликoгo Cхoдy>.



У vepвнi l929 poкy Мaхнo бepе щaсть y пoзaчrpгoвoмy з'iз-

дi <.Чopнoгo iнтеpнaцioн.Lty)> B Пapиxi, 3a щo oПин'lrтЬся ПЦ

нoBиМ HrтpиBaлиМ apешIToМ. Зв'язки з мilкнapoдними aнapxiс-

тa},{и B Мaiнa нe fiеpepиBaлися /],o сaмoi смepтi.
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BlсTЬ пapлa]\{eнTсЬKoгo rпJIяхy в pевoлюцii. У тoй хе чaс вiн
застеpiгaс iспaнських тoвapишiв вiд союзy з мiсцeвими KoMу-
нiстaми i кpитикyс tх зa opiентaцiю тiльки Ha ПpoлeTapiaт, зa-
яBЛяЮчи, щo'неoбхiднo ЗаJIrIaти дo бopoтьби iнтелiгенйiю i се-
ЛянсTBo' стBopЮBaTи <'.rшиpoкий peвoлюцiйний фpoнт>'

HaдoвгЧ е.цинoЮ BiД.цylIIинoIoдля Мaхнa сTzUIo Писaння бa-



Bстaв би бaтькo нarп Мaхнo,
Hе дaв би кoмFriстaм
Хлiб мyжиць wlir зaбиp aтт,r
I в кoмyнi пpoiдaти...

oбiцяли пpoДoв)шти йoгo спpaвy.

!t( * :A
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в oдесi, Гyляй-Пoлi, Беpдянськy' 3апopi;окi пpoйrrши сyдoвi пpo-
цeси (<гpyпи Шapoвськoгo>, <(lIITaбy ПoBсTaнKoмy>). Toлi бyлo
poзсщiлянo близькo 70 кoлипiнiх мaxнoвцiв, ше 5Q 6yд9 зHищr-
нo пo тaбopaх Cиблary <,зa opгaнiзaцiю мaxнoвськoi гpyпи>.

Pyкoписи Мaхнa чaстKoBo ЗaЛИ|JIIlЛИcЯ y Гaлинй, Boлiнa i
дpyгa lo}roстi Hестopa - Гpипli БapтaнoвсьKoгo' zшe у всiх згa-
Дaних вoни бyли вшtyreнi пiд нaс oбrшyкiв, щo пpoвoдили гeс-
тaпiвцi y Фpaнuii.

floнькa Мaхнa oленa у |939 poцi зaкiнчшra.шKoлy Ta Пoчzula
PyиTися нa хyДo)Glикa Пo TеKсTиJIю.У |94| рцi (пiсля poзфoмy
Hiмеччшroю Фpaнцiiy 1940 p.) oленa бyлa вiлпpaшrенaдЪ Hiмеч-
нини poбiтницeю Ha фaбpикy <.CiМенс,>. Tyди пpиiха,ra i Га;rинa, в

HoГo стapoсти,> Kaлiнiнa.
Гaлинa пpoйш.пa vepез стa,riнськi тaбopи, щoб ПoмеpTи У

Kaзaxстaнi y .цaJIeKoMy мiстi !xaмбyл'' пepе)KиBlIIи сBoгo чоЛo-
вiкa нa 44 poкll. Haпepедoднi свoеi смеpтi 'Галинa вiдвца:ra Гy-
ляй-Пoле...

floнькa Мaхнa oленa вlкe y Kaзaхстaнi зaкiнчилa Гiдpoмeлio-
paтивниЙ iнститщ, МеIl]К.ula yflxaмбyлi, дe i пoмepлa y 1993 poui
без.цiтнolо. Haйблиxчий poдиv Hестopa Мaxнa плeмiнник Biк-
тop ЯлaнськиЙ нещoдaвI{o пoМep y Гу.lrяй-Пoлi, залипrивrпи
пiсля сeбе синa Hестopa.

AнapxiстсьIс.rй вчитель Маxнa <(ПoчaTKy стoлiття'> Boлoди-
миp Aнтoнi пoBepнyвся- з_eмiгpaцii в Укpaiнy в'|962 poцi i пo-
Mеp y Hiкoпoлi Bxе y 1974-му y вiui 88 poкiв. Boлiн пoмеp y
1945poui y Мapселi, йoгo двa cини бpыlи yчaстЬ в iспaнськiй
peвoлюцii тa y lpщiй свiтoвiй У cюlaдi фpaнцyзькoi аpмii.

Haча.ltьник rштaбy МaхнoBсЬKoТ apмii Biкгop Бiлarп (aвтop
нaйбiльrш пoBtIих спoгa.цiв Пpo маxнoBruинy) вiдсидiв y pа/'].яI|_
сьKих B'язHиllяx з l92 l пo |924piк <(зa Maxнoвськi гpixиo, а lIrl-
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