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Мaхнo _ oдин iз нaйяскpaвirпихлiдеpiв щparнськoгo нapoДу'яKoгo
paшIнськa пpoпaгhнда нaзивaлaбaнДитoм, a спpавy його зaмoвнрaлa.
Зapaз Hестopa Мaхнa пopiвнюloть з Poбiн Гyдol,t,CпapтaKo]vl,<<тoвapиtttеМЧе,> BихoдеЦьз нaйбiднiшoгo сrляI{ствa,вiн y 29 poкiв зyмiв зiбpaти пiд пpaпoрoМ aнapхii 100-тисяннyapмiю i пoчaв cтBopювaтинa
пlвДеннoмyсхoлi Укpatни (нa теpйтopii' якa бiльruaзa !.aнiю, з нaселенням у 2,5 шt,тнvoл.) aнapхiстськесyспiльcтвo - rpУлoвy фелеpauiю,якa
пpoiснралa l00 днiв пiд пoстiйнимИ УДapaМ'Iбiлих i vёpвoних. чrpеЗ
70 poкiв пiс-тисмrpтi Цeй <степoвийвoBк')сТaвкyльToBoюфirypoю сеpел
сунaсноi шtoлoдi€в poпи, a Иеi aнаpxiзпtу,якi спoвiдрaв Мaхнo, y нaш
чaс пеprKoч}ъализ poб,iтниvихбapaкiв.Цoapт-бoгемних((ТyсoвoK>>
Kим хе бр Мaxнo y pеaлЬнo,\,{y
)о4ттi?lla це питaн}Iяi дaе вiдлoвЙь
нoвa книгa B Сaвчeнкa, шo пpисвяvенaoДнol\,{y
з нaЙвiдoмitшихщpaiн_
uiв ХХ стopiuvя.
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Пpuсвянуюмo|м di)ам,
щo вoювълuв IIеpшусвimoву
i IpoмаdянcьIсу...
Щo шуКaлu
npавdumа вoлi no piзнuх бoках
p евoлюцitiнuх
баpuкаd.'.

BCTУП

З 1989poкy тaбy нa iм]я Maxнa бyлo знятo..''Maхнo стaв
ПqBrpTaTисЯ,стaв oднieю iз нaйбiлЬlll Мo.цниx'кyльтoвиx iстopичниx фiгyp як в Укpaiнi, тaк i в Poсii. <БaтькoМaхнo cмoтpиT B olс{o...>>
з мaгнiтoфoнiвi телевiзopiв.У Зaпopilокi
- щ.HzlJIo
a Дытi
пpойrплa кoнфepенцiя' пpиcBяченa 100-pivvю <.бaTЬКa,>,
бiльtпе - пoтiк стaтeЙ',книг, фiльмiв пpo <(сTrпoBoгoBoвкa)>
Мaхнa. Фpaнцyзький pеxисеp Елен IПaтилен знiмaе для фpaнцyзЬKoгoтeлебaчeннядoКyI,{енTaJIьний
фiЛьм пpo Мaхнa в Гyляй-Пoлi.'. Хapкiвськi KoзaKи ПpoПoнyloTЬПoсTaBиTиПaм'яTник Мaхнoвi нa CyмськiЙ... Мoлo.ць Мoскви нaмalaeTЬся
ПpиBселIoдHoвiдзнaчитиювiлей Мaxнa, щo пpизBoдитьДo зiткненtIя з мiлiцieю...
Biдoмий oдеський xyДo)GиK-aBaнгapДисTЛеoнц Boйцехoв
спoвiЩae:<.Мaхнo- peiнкapнaцiяiндiйськoгo бoгa Biшrry, Bеplпник Мaхa-Юги i вiн xe пpopoк Iлля|.,>
Bиникaють бoxевiльнi
y
iдеi ствopенFUIpoЗBФKаJIьнoгoi KaЗинolПнoгo <<Мaxнoлeндy)>
Лaс-Bегaсa B
зaпopiзькoмy сTrПy (нa зpaзoк aмеpиKa}IсЬкoгo
пyстeлi), iдея ypovисToгo пrpeпoхoBaн}Ulпpaхy Maxнa в Укpaзняти бaгaтoсеiнi. Kiлькa pеxисеpiв y 90-х poКaХ IUIaнyBzUIи
piйний фiльм пpo гfoлyм'янr xиTTя Мaxнa. Aле хyдolкнi фiльMи Пpo )KиITIЯбaтькa тaк i не бyли зrrятi, зaвхДи бpaкyва.lto
гpotпей.'.A смеpть Bиcoцькoгo ПoxoBaЛaмpiю всенapo,цнoгo
бapдa зiгpaти в кiнo бaтькa Мaхнa.
Мaхнo - oдин iз нaЙяcкpaвirпиxлiлеpiв 1кpaiнськoгo нa.
poдy, вiн yМyдpиBсяв 1918-1921poкaх вoЮBaTипpoти всiх.
Пpoти I{ентpa,rьнoiPa.ци,гrTЬМaнaСкopoпaдськoгo й oTaМaнa
Пeтлюpи, пpоти генеpалiв fleнiкiнa i Bpaнгeля, ПpoTи iнтep.
вентiвз Hiмеччини, Aвстpo-Угopщини' Фpaнцii, ПpoTизaгoнiв
нiмецьких кoлoнiстiв в Укpaiнi, ПpoTи Чеpвoнoi apмii, пpoти
зaгoнiв ЧK i кoмiтeтiв незaмoxниx сrЛяFI.

Зapaз Мaхнa пopiвнюють з Poбiн Гyдoм, Cпapтaкoм, <(ToBa.
pИrlrеМЧе'>..'3ц*oдець iз нaйбiднiпroгo сеЛяtlсTBaстепoвoi
Укpaiни, з кiлькoмa KJ|acaвIИ
пoчaткoвoi oсвiти, y 29 poкiв вiн
зyмiв оpгaнiзрaти 100-тися.rнуapмiю пiд фaнтaстичHиМПpaПopoMaнapxii. Унiка:tьнiстЬ МaхнoBсЬKoгopyxy пoЛягaсв ToМy'
Щo' зaхoпиBtшипiвдeннийсxiд Укpaiни (теpитopiюбiльrпедеpxaви [aнii, З FlaсеЛrнн'llлу2,5 мiльйoнavoловiк),Maхнo ПoчaB
пpoBoдиTипеpшиЙy свiтi експеpиМеHT
сTBopеHI{Я
aнapхiстськoгo
сyспiльствa - федepaцii:Caме ця aнapхiстськa Пiв'ценнo}T(paiнськa TpyДoвaфедеpaцiя,ЗнaхoДячисьпiд пoстiйниМи yДapaМи
бlлихt чepBoниxyзиМIry1919poкy, зyмiлaпpoiснyвaти100днiв!
Мaхнoвський pщ став вiдpoдженнямслaвнoi ЗaпopiзькoiCiui,
Maxнo - rдиниМ ПpaкTиКoМпoбyдoвиIloBoгoсyспiльствaaнapxiзмy в Схiднiй oвpoпi.
Иoгo нaзившtибaндитoм' a сПpaByйoгo зaмoвчyBzUIи,
сПoTвopюBzши,нoсiiв iнфopмaцii Пpo сПpaвy Maхнa ЗaaprIIIToByBaДи i poзстpiлюва:tи,a сaМy iнфopмaцiю хoBzl,.Iив спeцapxiвax.
БiльrшiстьKIrигПpo Мaxнa, щo бyли вищдценi в пеpioд з 1Э91пo
2004piк, вiдpiзгlялися пoBTopeнrUlмиB)Кевiдoмих фaктiв (iнB нayKoвийoбiг). Малo хтo
фopмaцii,ввеДeнoiпoIIеpeдниKaМи
з aвтopiвМaBМo)КJIиBiсть.пpaцювaTи
в сПeцapхiваx...
I{я книгa нaПисaнaпpoфeсiйним iстopикoм i письменникoм
(aвтopoмKниг Пpo Гpoмa,цянськyвiйну: <<AвaнтюpистьI
ГpаХДaнскoй вoйньI>(2000),<.CимoнПетлюpa'>
(2004),<12вoйн зa Укpa.
инy> (2005)' яКoмy ПoщaсTиЛoПpaцЮвaTив apхiвaх Moскви,
Kиeвa, o.цеси, Хapкoвa, !нiпpoпетpoBсЬКa' Зaпopi;окя, в apхiвax CБУ. Kнигa нaПисaнaв пyблiцистич}roNly
жaнpi, zlJlеПoЗFIaчr}Ia нayKoBoЮ}toBиЗнoЮ'Boнa poЗpaхoвaltaнa ПIиpoКeKoЛo
читaчiв - yсiх тих' хTo цiкaвиться вiтчизнянoю iстopieю.

Г ла в а I
.БЕзMЕ)IGIA
сBoБoДAМPIi
Aнapxiзмl - сщибок y невiДoмe, poMaHTшIнaмpiя пpo yГBep_
.цxeння зaгaJIЬ}Ioipiвнoстi: свoбo.ци i спpaведливoотi. Як с.xoжa
ця Мpiя з пolIIyKaMи Цapствa Бoxoгo нa ЗrМЛi, з пpoпoвi.цями
пеpIIIих XpИcТуIЯlн,пrpIIIих бyдцистiв, ПrpIIIиx МyсуЛЬMaH...

PoсiйсьюrйкrrязьПeтpo Kpoпoткiн (|842-1.921),нaщa.цoк
Pюpикoвинiвi твopецьaнapхiстсьКoгoBчення,ПисaB:oБуДu

сиJIьним' як тiльки ти пoбaчив нeПpaв.цyi як тiльIоl ти зpoзyмiеlш ii - }IeПpaBдy>KИT|Я'бpехню в нayцi Чи сTpalt(Дaння'яKoгo
зaзнaB iнrпий, - ПoBсTaнЬПpoTи цiei непpaвди, цiсi бpехнi,
цiri неpiвнoстi. Пoчни бopoтьбу! Адxе бopoтьбa - цe
'(иTTя,
ти
)КиTTятим бiльrшKиПуrе' КoЛи силЬнirшoюбуде бopoтьбa...
piвних
pa.цoЩi,
iм ти нe
знaйДerпy цiй бopoтьбi тaкi великi
Щo
зyстpiнеrп y rсoднiй iнrпiй ,цiяльнoстi>.
Aнapxiзм нa ПoчaTl(yХХ стoлiтгя ПpиТягyBaBпaлкиx, мpiйЛиBиx юнaкiв, кoтpi вipили oДнoчaснo в стихiю бyнтy i yвиpiIIIaJIьнypoль oсoбистoстi, яKa зДaTнaПoBrpнyги xiд iстopii.
Aнapхiзм бyв спoсoбoм >kитTя,фiлoсoфiсю, МopаЛЛЮ'тaKTиKoю i стpaтегiею,зaпoвiтнoю MеToЮ.У цьoмy слoвi i тисЯчoлiтнс непpиЙняття деpжaвнoi BЛaДИ,i небш<aннявзatалi бyдькoмy пiдкopЯ|vrcЯ.Aнapхiзм .цapyBaPiлюзiю сКaсyBaнI{явсiлякoi
неpiвнoстi, y ToMyчислi й неpiвнoстi мix центpа,'tьнoюBЛa.цoю
тa пpoвiнuiсю, бo aнapхiзмвiдкидaвПoHJIттяuенщальнoi влa.цЙвзaгaлi (в пoлiтиннoмy Тa екoнoмiчнoмy сенсi). Aнapxiсти
пoв'язрa,tи пpиpoдний ПopядoK з Бoгoм aбo x iз зaкoнaми
пpиpoДи i ввах<a;lи,щo BJIaцai дepxaвнi зaкoЕIисуПepeчaTЬцЬo]vry
пopядкoвi. Aнapхiсти З,цaBHapoзгЛя.цiulилю.цинy яK чaсTину
пpиpoДи' кoщa пеpебyвaeв o.цвiчнoМyПpoTисToяннitштщнoму
свiтoвiзaкoнiв.
| Анаpхiзл

-

ПoХo'ЦиTь з дaBньoгpецЬкoi
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мoви i oзнaчaе <.безыIаддя'>.

Aнглiець B. Гoдвiн (|754-|8З6) poзвинyвцi iдei, IaЯBИBшьИ'
Щo суспlлЬсTBoзapoдLUIoся
внaслi.цoкпoщеби y спiльнoмy>tс,tттi,
дep)кaвarl<зapoдиЛaсявiд пpисщaстeй i сyпepeЧиTЬлюдсЬKoMy
блaгoвi Ta rpyнTyrтЬся лиIlIе нa пpиДyrшeннi.
У сepелинiХIХ стoлiтгянa хвилi pевoлюцii 1848poкy - <(Bесни нapoдiв>'щo oхoпиJla евpoпейськi кpaiни, - aнapxiзм стaв
мiцнiти як пoлiтичнИЙpух'
Фpaнцyз П'Пpyдon (l809-1s63) висryпивiз тeopiеюзнищНtlя.цeрxaBи i ствopенгtянa rr мiсцi фeдepaцiiсaМoBpЯдниx
oбщин, якi,пеpебyвaюTЬy дoгoвipних сToсyнкaх.oсoбливiй
кpитицi Пpyдoн пi/U.цaвaв
пpиBaTнyвлaснiсть тa fi yспaдкyвaнtUI яK ПpичиHy чисЛенних

нeщaсTЬ.

Hiмець Maкс IПтipнep(Шмiлт)(ls06_ls56) стaвтBopцe},r

opигiна.llьнoгo BченI{я пpo aнapxiзм-irцивiдуалiзм. Biн зa'IBJUIB'
щo ПepllloдxеpеЛo пpaBa тa мopaлi _ cИЛa oкpeмoi oсoбистoстi, a свaвoля iндивщa встaHoBJlЮe iстиннiсть Toгo чи iнrпoго
пoлo)кeння. Штipнеp стBep.ЩKyBaB,щo нaвiть Koли B зaкoнi вiдбивaеться вoля yсix oкpеМих oсoбистoстей i зaкoн € Bиpaзни-

неpa' МaB IIIyКaTиBJIaснy свoбoлy y сaт\,tомyсoбi, пoзaяк зa Кoхсним сotliальI{им yгBopeншIМ пpихoвy6ться егoiотичнi iнтepeси
oкpемoi oсoби.

Йoвoгo тa <<вн1тpirшньoгo>
пiдпiлtя, кoщi нe лишIе пеpеKo}IyBaли 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 взaeМoдoпoм.oзi, сoлiдIapнoстi,вiльнiЙ кooпеpaцii пpи нeгaцii цeкгpшliзмy>.
Mихaйлo Бaкyнiн, зaкJIикaЮчи дo peBoлюцiйнoi пёpебyдoви свiry, пiдкpеслювaB' щo <<...пpисTpaсть
aнapxiстa лo pyiнницTBa € paзoМ З TиМ Tвopчoю пpисTpaстю>. Пpистpaстi aнapхiстa, зa Бaкyнiним, булvl пoдiбнi д6 <.фyнкцiй,, iндyоькoгo бoгa
pyйнaцii тa вiдбудoви IПiви.
Ha пouaткy )П стoлiття poсiйський TеopeTиК pцy aнapxiзмy oлeксiй Бopoвoй (1875-1935) ствеpдхс1вaB,щЬ aнapxiзм -

<.'''бoвoнo вipить у лю.цинy'в ii неoбмeхенi
вуeЦня pa.ц.oстi,
мoxливoстi, вipитц щQ овoiм пoдBигoМдля всix вoнa пoв'язyr
усilиrcц й yсiх люлet>. Лiдеp aнapxiстiв-мiстикiв Aпo.ПлoнKapeлiн (1863-1926) ввaxaв, щo aнapхiстимaютЬ бyги <.лицapяйи свiтлa,,,xиття ЯKVIX_ цe мiстичний кyльт тa спoвi.цyвaння

y.симпaтiях дo aнapх-iзщy.Бypхлlивiйенеpгii юнaцTBa6ули блиi pyйнрaння стapoгo,бopoтьбaПpoти aBтoзьКиMизaпepeчel{}Iя
pитeтiв тa зaкoнiв; Hестop Мaхнo нaйбiльпr ПoBнo уoсoблювaв
сaмe цeй бiк бyнтapсЬКoгoaнapxiстськoгo pyхy' Щo poзпoвсюДИBcnпoУкpar.нi.Hестop Maхнo oстallнiМ чaсoм сTaBнe тiльки
геpQ€м числeнниx iстopи'rниx тa xyДoxнix твopiв, alle Й apхeтисвЦoМoстl.
пoM IIoсTpaд,IноьKol
сKJftДaлI4cЯ
отoсцtки
у aнapхiстiв piзниx нaпpя, ,H4пpylкeнi
мiв iз сoцiqлiстичними пapтiями. Бaxaючи peвoлюцiйниx змiн,
aнapxiсти.вoднoчaс oгoлolryBаJlинепoтpiбниМи пpи}IципиПapтlЙцQстi, центpaлiзмy, вi'цкидалипoлiти.rну бopoтьбy.
Aнapхiстськoмy pщoвi нa Укpaiнi нa пoчaTКy ХХ стoлiтгя
бyли влlaqтивiдеякi pиcи, яrj вiдpiзняли йoгo вiд aнapхiзмy в
iнrпих paйoнax Poсiйськoi iмпеpii. Hе випa.цкoво<.пiвдeнний'>
aнapхiзм y сrpе,цoBищiсaмих aнapxiстiв вlцДjлялияк oсoбливий
зa свoiм хapaКTеpoм.Иoгo вi.щмiннiстьпoЛ'lг.ula B тoмy, щo в
_
fl4цi пpoмисЛoвих центpiв (KaтеpинoслaB нинi .(нiпpoпет_
ШilpoBсьK' o.цесa,Хapкiв, oлексarцpiвсЬK нинi 3aпopilлоt<я,
yД:UIoся
нa
пpиBеpнyги
TapсьKi мiстечкa .(oнбaсy) aнapхiстaм
свiй бiк poбiтничy Мoлo.цЬ'poЗгopнyги IlIиpoKy aгiтaцiю сepeД
тpyлiвникiв. У .цeякихyкpаiнськиx ryбеpнiяx (Kиiвськa, KaтеpинoсЛaBсЬкa,Хrpсoнськa, Чеpнiгiвськa, Пoлтaвськa) aнapxiсти зyшliлиyвiйти дo yкpaiнсьKoгo се.lUIнсЬKoгoсrpе,цoвищaтa
стBopиTиселянськi aнapxiстськi гpyпи.
Hiчoгo пoдiбнoгo не в,цulлoсязpoбити poсiйським <.пiвнiчгpyпи piзкo вiлpiзttиЬ{))aнapхiстaм. <.ПiвнiчнЬ тa <.пiв.ценнio
IIЯIIИIFзa кiлькiстlо й мaсовiстю. У 1905-1907 poкaх нa тepитopii; Укpairrи iснyBaлo близькo 90 aнapхiстсЬKих гpyп' y тoй
мexaх) нaлivщaлoся BсЬoгo35_40 гpyп
чaЬ.яlкуPoсii (p сyчaснI,D(
(nidpахункuaвnorya).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.цeннopoсil]съкy фeдepaцiю aнapxiстiв-кoмyнiстiв, пoTpкIry Kaтepинoслaвськrфeдepaцiю, aнapxiстськi сeлянськi фeдеpaцii, кoтpi

oб'с.цнyвaли.цесяTKигpyп, кiлькiсть членiв y якиi дopiвнюва,la
не .цeсяTKaМ,
як y Poсii, а сoтн;Iм i тисячaм oсiб.
<<Пiвденний))
aнaнapхiзМпoчаB свiй poзвитoк пiд BIUIиBOМ
тиiнтелiгeнтсьKих' МaxнoBсЬKихпoглядiв, }.яKих упa.цaнняпеpед стиxiйнiстю пoе,ЦнyB.шoся
з i,цeямиeкoнoмiчних pефopм тa
сTaBKoюнa нeгaйнi екстpемiстськi дii.
Aнapхiзм в Укpaiнi вi'цзнaчaвсяi свoеpiднoю геoгpaфi.tнoю
eднiстю, нaЛaгoДxенiстюзв'язкiв мbr<гpупaми. У плaнaх aнapxiстiв пiвДенrroМypегioнy, як нaйбiльtп пiдгoтoвЛeнoмy.цo
pевoлюцiйнoгoBисTyпy' вiдвoДилocяПеpше мiсце в peBoлЮцii. B тoй xe чaс aнapхiзм в Укpaiнi вiлpiзнявоя вкpaй еKотpeмiстським i тepopистиЧниМхapaKтеpoМ'в iмпеpських стoлицяХ хapaКтеpaнapхiстсЬКoгop1uхyбyв бiльrп пoмipкoвaний,
пpoсвiтянський, нaпiшteгальний.У жaгцapмських звiтaх зaзнaч.UIoся'щo y стoлицяx aнapxlЗM нe мaB TaКoгo Tеpopистичнoгo <(кpивaBoЛo
вiдтiнкy'>,який спoстеpiгaвся нa Пiвднi Poсiйськoi iмпepii.
Tеpopoм пoлiтичним' екoнoмiuниM,<<бeзMoTиB}Io-KIIaсoBиМ))
aнapхiсти НaМa|aлИcЯзaJIЯKaTvI
бypxyaзiю, зМyсиTиi] дo викoHaHHя BиМoг тpyДящиx, пiдштoвхнyги oстaннiх дo aKтиBних
дiй, Дo зaKoЛoTyчи пoвсTaнrrя.AнapxiсTи yгBrpД)ryвалив свi.цoмoстiмaс iлюзii нeгaйнoi кoмyнiотиvнoi pевoлюЦii.
Ha пovaткy ХХ стoлiтгядeкiлькaдесяткiв емiгpaнтiвз PoсiйськoТiмпеpii, кoщi бyли пoслiдoBниКaмиБaкFriнa тa Kpoпoткiнa, oб'сдншIися B aнapxiстськi гpyпи, Кyди пoЧаJIивеpбyвaти
членiв iз сеpeдoвищapoсiйськoi тpyдoвoi емiгpaцii. У Лoндoнi
нaBKoлoKpoпoткiнa yгвopилaсяaнapxiстськa.Гpyпa,яKa пoсTaвилa сoбi нa мeтi poЗпoBсIo.цxенrrя
iдей aнapxiзмy в Poсiйоькiй
iмпеpii. Aналoгiчнi гpyпи З,ЯBv|Л|,tGя
сеpедpoсiйських eмiгpaнтiв
y Хrневi тa Пapиxi.
У l903- l904 poкaxемiсapиaнapхiстськихeмфaнтськlлtгpщ
<ХЛiбi вoля>(вiд HaзBи)Kj/pншly<.Хлeби BoJUI)>'
rцo BидaBaBcяy
Лoндoнi в 1903-1907 poкaх) пoчzUIисTBopювaTипiдпiльнi ексщeмiстськi aнapхiстськi гpyПи нa бaтькiвпtинi:y Бiлoстoцi, Baprцaвi,Biльнi, oдесi, HЬ<инi.Цi гpyпи пiдтpимyвалимiцнi зв'язки iз зapyбixними ценTpaми, звiдки oTpиМyBaJIилiтеpaтypу,
гpotшiтa збpoю.
нoвi теBсеpeдинi .aнapхiстськoгopyхy пoстiйнo BИНИKaIIИ
чii. Haвкoлo КpoпoткiHa yгBopилoсяЯдpo aнаpхiстiв-кoмyнiстiв-<хлiбoвoЛЬцiB,>,
кoтpi мpiя,ти пpo КoМyнiстичне сyспiльствo
без.Цеpxaвитa без кеpiвництва Мaсaми з бoкy BIIaД4vи пapтii,
зa yМoвдецентpалiзaцiiyпpaвлiнtштa знишIeн}шпpивaтнoi влaснoстi. Maйбщнс сyспiлЬсTBaBoни УЯBЛЯЛvI
сoбi як фeлepauiю
тa виpoбниvихКoMуH,пoB'язaнихдoгoвipними
теpитopiа-llьних

тa
нaчiulaми' пpи спiльнiй влaснoстi нa зaсoби виpoбництвa
спoxиBaнHя
пpeдмети
Пorшиpення aнapxiзмy-кoмyнiзмy в Укpaiнi зyМoBиЛo Kopo'*i i""y"aHн'l в 6дeсi тa Kaтepинoслaвi мaхнoвськoi гpупи
uPoбitничa змoBa)>'яKa зaкJIиKaлa лiквiДyвaти iнтелiгенцiю як
щo <(lllKoдить poбiтникaМ' нaмaгaючисЬ
Ifl aс <{ПapaзиTич}tий)>'
y.цеМoKpaTиннy бopoтьбy Зa нr пoтpiбнi iм пoлiтич"'"i'y'.Ёт*

хaвнi yстaнoBи Ta пapлaМентськi opгaни' сTвopюBaТи ПlдПlЛЬtll
пpoфcпики, здiйснюЪaт И aKTIIГpoМa.цяl{ськol нrпoКopи' зaхoПпiс.ltя voгo, нa iхню ДyMKy, МЕulaBПaЛюBaти rкoнoмlч}ty влa'II,У,

пepeвaxнo aнapхiстiв-кoмyнiстiв. KepiвниЦтвo
сян aнapхiстiв,-aнapхiстiв
M. MyKaтеpинoсЛaBЩиtlиt{zlлеxttЛo
Федepauii
ЦK
poзмеlqвaв.фyнюrii
Зeлю' Ф. Зyбapю,0. Myдpoвy.I-[KФелepauii
i <.теpooKpеМиx гpyп' poзпoдiлйвшrиlx нa <(Пpoпaгaн.цистiв,>

вi' У мiстi сK}IaBсяшrтaбaнapхiстсьKoгoпoвcтaн}Ul'який oчoлю-

Ha.пoнaткy 1906poкy, нa з'iз.цiaнapхiстiв-бoйoвикiв Kиу
tпиневi, Kaтеpинoслaв.бyлooбpal{oяК ue"тp aнapxiстсiкoi пpoПaгal{диi тepopу в Poсiйськiй iмпepii. Tyг плaнyвалoсяпiдйти

ureний пoлiцiею тa KapаJIьниМизaгoнaМи.
Haпpикiнui I9o7 - нa пoчaткy 1908 poкy urиpoкi apеЦITи
aнapxiстЬ пpизBeли.цopoзKpитTямafoке всiх aнapxiстськихпЦ_
пiлiниx гpyП y мiстаx Укpaiни. B тoй xе чaс нa фyнтi poзпoдi.тryгpoпreй,пiс.lи експpoпpiaцiй тa ПpиBлaснo}lн'lдеяКиМиaнappoзКJlaД
poЗП}CTD>'
xiстaми спiльниx кoцrтiв пoчЕUIaся<<гpollloBa
гpyп' пpиПлив дo aнapхiстсь*oгopцy кpимiн.lJlЬнoгoeлrMентy.
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I-{eв свoю чrpry ПpизBeЛoДo бopoтьби iдeйних aнapхiстiв з
poзТpaТHиКaми.
У KaтepинoслaвiпoчалисясyгичKи мix сaмими aнapхiстav|И'У яKих ЗaгинyЛoДrсятКи oсiб. У цих vМoBzlх

oснoвi нaцioншtьнoгo iнститyry, ЯKvIЙвiлpiзaв вi,ц мaxнoвськqгo pyxy нyхинeцькi eлеМенти.
:сeЬнськi
Мaси сTепoвoi Укpaiни, не Мaючи влaснoi пoлiтlтчнoi елiти, висyнyЛи нoBих вaтaxкiв, яК кoЛисЬ зaпopoжцi
oбиpали нa кеpiвництвo Kpaщиx з-пoмi;к сeбе. I{им BaTaXKaМ

***
ПpЧ ToМy' щo aнapxiзм бр явищeм iнтepнaцioнальним i не
йшroвпiд нaцioна:lьниМипpaпopaМи' сaM пpинuип бopoтьбизa
' цiлкoвиry свoбoдyvи зa TpaДицiйнyдrяyкpaiнцiв oвoл6) спpийMaBся ДaЯ.K|4NII|
yкpaiнськими aнapхiстaмияк бopoтьбai зaЪвoбoдy нaцioнaлiзмy, Щo зoвсiм нЬ сyпepeнилoiнapхiстсЬKoМy

стaлo iдeалoм yкpaiнськoгo пaTЛипaлиcaв, щo пoHЯття <(хaTa)>

tIеяк oфiuiйнoД.pTч1ll]
pioтизмy,
якийсклa.цaвся

-":-уi:i
.цХyBaвся iз цeнтpy-сToЛицl' a сToЛrТгяMи TpaКTyBaвся яК Bl,цvyггя piднoi землi тa pi.Цнoi xaти.

Ta Пrзнllllе МaхнoBсЬКийpц пo-свo€Мy TpaКTyBaлиiДею нaцioнaльнoi неЗzUIе)Kнoстi,
poзyмiюvи пц тий бopoтьбy зa свiй пoвiT, селo, хyГiР, ggpoтьбy зa влaсне сaМoBpяДyBaння,зa свoi
MlсцeBl пpaвa l сBlЙ зaKoH.

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

цяM Ta Bopo)иM aгeнтaМ. <.БaтьКo'>сTaвaB Box.цrM свoгo нapoдy, кoтpий )шB y зaпopiзькoмy сTrпy. Toмy й oспiвyвшtи Мaxнa
тa йoгo Дpyxинy <(МaTiнKyГалинy,> тo.цirшнi yкpaiнськi сeЛ'I|IИ'
,Цoщiде, дoщ iде,
A в Пoлтaвi слизьKo.
oй, тiкaйте, кoмyнiсти,
Бo мaxнoвцi близькo.
oЙ, яблуrкo, iз листovкaми,
I,цебaтькo Мaxнo iз синoчкaми.
oЙ, яблщкo, нa нoтиpи vaстi.
Hе xoнщь ]t[y)KиKи
Coветськoi влaстi.
Kiлькa .цесяткiв вибopн их МaхHoBсЬKиx KoМaндиpiв - <.мiс 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, cпpиЙIvIaIoчиaнapхiстськi raсЛa' бaчили в них свoi звичнi Пpaгнe}rня
вiльнoi землi. <Koнкiстaдopи сTeпy> i <.нoвiKoзaKи)>типy Maхнa, II{yся, Kapетникa BeЛи Зa сoбoю пoгaнo oзбpoених сiль.
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сЬKих хJIoпцiвпpoти всiх ряДiв, пpaгнyllи BстaнoвиTисвiЙ зaкон i пopяДoк. Boни бyли oхoгulенi iдeсю Ta зBитягoю' poмa}ITикoю смepтi в бoю i нeскiнчeнHимиПepсПeктиBaмисвoбoди,
щo зBzrлaся зaгaдKoBиM

сЛoBoМ <(aнapxlзМ>>.

Укpaiнський менталiтeтз йoгo iндивiдyaлiзмoм' мpiйливим
poмaнтизМoм'сaМoвпeBнeнiстю,KoзaцЬKoювopoxiстю дo vyxoi
деpxaви-iмпepii бyв вiдкpитим дш пoбщoвoгo aнapxiзмy i стaв
ToIoживoтBopнoюсилoю' Кoтpa тBopилa мaxнoвський pyx. Цю
пpиpoДнiсть дiяльнoстi сaмopoдкa Hестopa Maхнa вiдзнaнaв i
йoгo пoстiйний вopoг _ мoлo.циЙбiлий гeнеpш Якiв CлaщoвKpимський, кoтpий зЕuIвиB:
<Мoя мpiя - сTaT|4Дpyг}Iм
MaхнoМ'>.

Глава 2
БyPЕMIIA IOIIIсTЬ <БATЬкA>
(1888-1917)
27 жoвтня1888poкy (14xoвтня зa сTapиMюлiaнсьlсrмкaлендapeм)y сiм,i сopoКa.цвopiчнoгo
(iнкoли
IвaнaPo.цioнoвичa
iстopикиBКaзyюTЬ
йoгo iмя тa пo бaтькoвiяк Iвaн Poмaнoвиv)

Maхнa,.цep)€Bнoгo
ceJIяI7I4Нa
сeлa Гyляй-Пoля тa йoгo дpyхини €вдoкii нapo.циBся тт'ятиЙ сиI{' кoтpoгo нaсЦ/пHoгo.ЩUI xpec.Гlz;;IИ
i Дaти iм'я Hестop' oчeвцдцi цих xprстин пiзнitше ствOpДJ{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 цьoмy iнoлi ме>кy мbк легеtЦaМи тa peальнiсTю пpoBrсти .цoсить
вzш(Ko.Чoгo вapтe твep.цхelrня o.цнoсeльцiв, щo Hестop e KoзaKoМ-<<хapaKтеpниKoМ>(<хapaктеpнИK?MИ>>
y ХVII_ХVIII
стoлiттях HaЗИBaJIИкoзaкiв, кoTрих кyлi тa rшaблi не бpaли, вqни
бyцiмтo ЗHaIIИcЯ з нeчисTolo сиJIoю' ]vIoгЛи сТaBaTи нrBиДимими aбo пepетBoploвulИcЯу вoвKiB, BИхoДЯlуI з бyдь-яlсах бeзви-

хiдниx сиryauiй).
Hестopa Maхнa ввa,{o oстaнньoгo чaсyдaToю }rapo.цжeння
)кulJloся27 жoвтня 1889poкy. Bкaзрaв FIaцю дary i сaм Heстop
Maxнo. o.цнaк нeщoдaBнo кpaезнaвцi BиIЯBуUIИ
y дoКyl{eнтax
(y книзi peeсщaцii aктiв гpoмaдянсьKoгo стaнy) Хpистo-Boз.цBи)кeнсьKoiцeplои ГуllяЙ-Лoля, щo Heстop нapoдився нa piк
paнiше, в l888 poцi. oveвиднo''ToчI{yдary бaтьки aбo зaбули,
aбo спeцiальнo змiнlтtи, pЯTуюЧ|4Heстopa вiд paнньoi cлУжби
в apмii aбo вiд BиpoКy смepтнoi кapи. Iнкoли нeoбiзнaнi iстo-
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чиKa Keprrepa.Tpебa сКа:laTи,Цo B iнIIIoгoлiлеpa yкpaiнськoi
pевoлюцii, y Cимoнa Пeтлюpи, бaтькo Tе)кпpaцюBaBКyчepoм.
_ У 1889poцi, кoли Hестopoвi нe випoв}IиЛoсящe й poку,
Iвaн Мaхнo пoМиpae.!pyя<инaсTapoгoМaхнa Явдoxa Maiвiiвнa (в дiвoцтвi Пеpелepiй) зaлишaсться у BeЛиKiй мaтepiальнiй
скpщi 3 п'яTЬМaсинaМи: Kapпoм, Caвoю, Гpигopieм, oмеляHoM Ta Hестopoм. Hrстop Мaхнo згo.цoN{
Писaв: <.ПoгaнoпpигaДyЮсBor paHнr диTинсTBo' пoзбaвленeзBиtIниxN|Я ДиITуIIьИ
iгop тa весeлoЩiв,зaTьмapе}Iе
BeЛиKoюсКpyгoю i нeстaтKaми,в
яких пеpeбyBuulaHaIIIaсiM'я, пoКи не пiДнялися нa Hoги хJIoПчики i не сTzUIизapoбляти сaмi нa себе>'З ДИTИIIITBa
Hестop
пpaцюBaBпiДпaскoм paзoМзi свoiми бpaтaми- ПaстyхaмиKapпoМ тa Caвoю. Poкiв з ДeсЯTИHестop ПoчиFlar ПpaцюBaтиKoнЮxoМ,3гoДoММiUUIpoМy фapбрaльнiй мaйстеpнi, пoтiм пpoДaвцeMвинa. Biн бyнтyс Пpoти сoцiальнoi неpiвioстi тa iнкoли
IuКoдиTьнeнaвисtlиМгoспoДapям'пiсля чoгo йoгo зaзвичaйбили
i виraняли з poбoти.
.Iсrщоть сyпеpечJIиBiвiдoмoстi пpo oсвiry Heстopa. Caм вiн
y plзних cПoгaДaxзгaДy€, щo зaкiнчив 4клacи пoчaткoвoi земськoi urкoли. 3a iнu.tимивiДoмoстями,вiн yсe x вiдвiдyвaвщилищe, звiдки бyв вигнaниiлтlicля2-ro ютacузa xyлiгaнствo' Bхе
тtiдi пoмix o.цнoлiткiвHестop BrpxoBoдиB,пoлюблtявкoМarrдyваTи' ПoTpaIIJUlвy piзнi ха;leпи тa бiйки, paнo пoчaB палити i
вiн бyв мapнoслaBниМ
' ПИтуlвинo. Як хoЛеpиK-eгoцеFITpик,
i всiлякo пpaГI{yвлiдеpствa. Зa юнaцькi <<Пo.цBиГи)>
йoгo вxе
тoдi зналo Bсe сеЛo. <.IПкiльнiпpеMyдpoсTi Дaвыlисямeнi лeгкo' - згaДyвaвМaхнo, - BчителЬxвaлиB' i мaти бyлa зaдoвoленa мoiми yспiхaми>.oднaк спpaвxнiм йoгo пoкltикaнrrям тo.цi
бyлo кaтaння нa КoBзaнaхтa кiнськi пеpегo}Iи.
З |902 poкy, пiсля зaкiнчeння IlIKoли' Hестop noчaB зapoбrшти нa хлiб y пoмiщикiв, y мaляpнiй мaйстеpнi.У |904 poui бpaт
Heстopa Caвa, щo бр мoбiлiзoвaниЙдo poсiйськoi apмii, ПoTpaпиB нa poс,йськo-япoнсЬKyвiйrry. Heстop, бaxaючи .цoпoМoгTи
сiм'i, нaймaсТЬсянa зaвoДсiльсьКoгoспo.цapськrо<
мaшин Kpигepa чopнopoбoм, дe пpaцЮBaBнa вi.ц.пивaннi
нaвyнних кoлiс y
мaйстpa Пещa Bеликoгo. B 1905poцi нa pyсьKo-яцoнськiй вiйнi
y МaньlоlgрiiДo япoнськoгo Пoлo}IyпoтpaшUl€ сoлдaTCaвa Мaxнo - бpaт Hестopa.

pnaв
iнi i пеplшихatrapхiстськrпвидaнь yкpaiнсьKoю мoвoю (<Biльна.гpoмaдa1).
i зyхвалlп теpopистичнID(aKгaх.У 1908_1917 poyчaQTьy BeликI,D(
експpoпpraui.ю<
кaх пеpебyвaвв eмфЪцii.. У |917_|928 poкaх бpaв уraсть y aнapхiстськoмуpyсi
в Poсii-.З 1928poкy пеpебрaв y TlopМ.lхтa нa зaслaннi.
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зoвy€ з poбiтникiв зaBoДyaнapxiстську гpyпy <Cпiлкa бiдних
xлiбopoбiв>.Heзaбapoм дo Гyляй-ПoЛЯ Ha ДeякутЙ
чaс .цJUI
чиTaHн,Якiлькoх лекцiй з aнapxiзмy у сqрe.цoBищipoбiтникiв пpиiздить сaм Myзель (пiд псевдoнiмoм o.цядяBaня>).
У тoй xе vaс з poсiйськoi apмii.цезrpTиp}ъaвi пoвepнрся дo
pщнoгo Гу.гrяй-Пoля
i кoлишнiй y.lенЪ2-i земЩe o.цинзeI\4ЛJIК
ськoi шкoли - oлeксaндpCeменютa.Biн стaвaнapхiстoм-<.чopнoЗHaМенЦeм,>
в oдесi, де вiдбyвaвсoЛДaTсЬKy
слyхбy' B pцнoмy селi вiн стaв >KИTИНa нeЛегzulЬ}loМy
стaнoBишi. Hapiвнi з
Aнтoнi poль лiдеpiв aнapхiстiв BЗЯлИHa себe бpaти Cеменюти Пpoкiп тa oлексaндp. Пpoкiп Ceмeнютa poбiтник-ЛиBapниК'
3 l904 poKyсTaвaнapхiстoм-кoмрiстoм,opгaнiзaтopoм
aнapxiст' сЬких цpyгIy сeлaх Бaчaни тa Лyp'iвкa.
У свoiй хaтi бpaтидpyЦ/BаЛиaнapxiстськiлистiвки нa гeКToгpaфi, a внoчi poзКJrеЮBаJIи
ж нa пapKaнaxселa. Цей гектoгpaф
бyв пpидбaний з .цoпoмoгoTo
KaTеpинoсЛaBсЬKиx
oднoдyмцiв.Ha
нЬoмy вoни ДpyKyBшtилистiвки yкpaiнськoю й poсiйськoЮ MoBаMи' B яKих ЗaKJIиКzши
сeJшHлo бyнry, дo пiдпа,riвмarткiв, .цo
сaбoтaxy стoлипiнських aгpapних pефopм.'Гy.lrяйпiльськiaнapxiсти пiдщиMyв:UIиKoнтaкTиз aнapxiстaмиМоскви, oДеси, KaтepинoслaBa,Чepнiвцiв, oлексaццpiвськa'звiдкi.пяПpиBoЗили.цo
сeлa.пapтiйнyлiтeparypy,збpoЮ,вибщiвкy. Бомби вtДJтивыти
нa
Мlсцl - y лиBapнolltyцехy зaBoдyKepнеpa.
Aнapxiсти вBa)KaJIи,
Щo гpoшi, зaxoпленiпiД чaс експpoпpiaцiй, пoтpiбнi <.gnpевoлюцiю>,ll{o BoHи <(еКсaМи>
<(..'aTaКyюTЬ
пpивaтний кaпiтaЛ, щoб пpивvaти poбovий ЛЮ.цнe пoвzDKaTи
ПpиBaТHyвлaснiсTЬ,>.
<Bиpщенi> гporшiaнapхiстивикopисТoBуB.uIиI{aПpи.цбaннязбpoi, якy KyПyвaJIинaвiть y Biднi' нa сTвopeннJIнoBих гpуТI'FIaПpoПaгa}r.цy
i oсoбистi пoтpeби.
Гyляйпiльськa aнapxiстсЬКaгpylIa - <<Cпiлкa
бiдних шriбopобiв'>,яKa сюTaдаJIaсяз 50 юнaкiв, спoЧaTКyMaсKyвaJIaсяяК
сaмo.цiяльнийтeaтpaльний гртoк пpи зaвoдi, який iнсцeнiзyвaв п'ссy <TapaсБyльбa>.ТеaтpальнiсTЬ'poМaнтиКa' poзpaхyнoк нa ефект бyли xapaктеpнiДля aнapхiстiв yзaга.lti.<Бiднi xлiбopoби>ПpaгнyЛигpaти гepoТв-кoзaкiвне Лиtrle зi сцени'
pепетицii чaстo ПrpеTBopЮBzUIися
в poзpoбкy aнapxiстських дiЙ
чи в бесiди пpo <,свiтлемaйбщне aнapxiзму,>.He випaдкoвo
Carпкo Cеменютa нaЗBaBсвoiх aнapхiстiв <.слaвниМи
ПpaвI{yкaМи зaпopo)Кцiв>.Cпpaвдi, бiльtшiстьз гyrшйпiльськиx aнаpxiстiв були HaшaДKaМи
кoзaкiв' iдеi вiльнoлюбнoi3aпopiзькoiCivi,
сПoгa.циПpo слaBy кoзhцтвa були iм близькими.
Мoлo.цийHестop Maxнo, зaПисaBIIIисЬ
y TraТpaJIьний
гypтoк,
пpaгrryBгpaти TaМгoлoвнi poлi, не гpебyюvи i xiнoними. Пpинoмy вiн BиJIBJUIB
нeaбиякi aкгopськi злiбностi;ТZUIаHT
пepeвтi-
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зaлeння. Aле Hестop ПoЧинaBpoЗyмlTи' Щo зa TеaтpaJIЬниМи
aктopи
a
сaмoдiяльнi
бiльrпе,
стoiть
гpyпи
Aнтoнi
щoсь
}UITтяМи
.цiяльнiстю.Hестop сTaBBимaгaзaймaютьсяяKoюсЬ <(TaeМнoю>>
Tи BЦ Пpoкoпa Cемeнюти i Ba;rьдемapaAнтoнi зapaцъaти йoгo
AнapxiсTи, знaЮчинrвpiвнoвaxeнiсть, xyл!1aнв <opгaфзaцirо>.
Hёстopa, сIIoЧaTKyвiдмoвили йoму. Aле Hесязикaтiсть
тa
с'"o
Top висTе)Kивaнapxiстiвпiд чaс uеpгoвoi oпepaтliii пoчaв BиMa_
гaiи, щoб Boни BЗялийoгo з сoбoю a6o вбили, бo якщo йoгo не
тo вiн yсiм yсe poзпoвiсть.
вiзьvгyгь<(нaсПpaBy)>,
yнovi
1906poкy вiдбyлoсяПrpпIr бoйoвеxpexoвтняl
14
Taк
aнapхiстiву ПaПepoвихчopoзбpoeних
Tpoе
Hестopa.
щrння
ниx мaсKulxyвipвалися дo бyдинкy мiсцевoгo TopгоBця Iсaaкa
Бpyкa (нa якoгo KoЛисЬ ПpaцюBaв Hестop) i стали вимaгaти
BИДaTИFIaKopисTЬ <бiдних х.пiбopoбiв>500 pyблiв. Topгoвець,
пoсЛaBIIIисЬнa сBoю бiднiсть, Bи.цaBpевoлюцioнеpaМЛиIIIе
151pyбль.
Чеpeз мiсяць, 13листoпaДaHестop бpaвщaсть y нaпaДlaнapхiстiв нa пoМеlllКaнн,l гoспo.цapязaBo.цyKеpнepa з МrToю oTpи-

пaМи пo 5_6 чoлoвiк, ПpиKpивaючи oблwч,lячopниМи ПaПepoBиМиМaсKaМи,чopIIиMиoКyJUIpaМи'MaсKyBzlJIися'BимaсTиBIIIи

свoi oбличчя сaxeю.
Знaчнi <<OКCИ)>
>якi Дulи ryляйпiльським aнapхiсTaм.цoЗ0_1исян pyблiв, бyли здiйснeнi у Kaтepинoслaвi' Mелiтoпoлi, Hoгaйсiкy' Мaxнo, o.цнaК'y циx aKцiях пoзa Гyляй-Пoлем щaстi
нe бpaв. Biн пpoдoв)КyBaBПpaцюBaTи нa зaвo.цii нeпoмiтнo
мaйстpрaв .цлясвoеi Гpyпи бoмби-<.мaке.цoнKи)>.

2
aнapхiстiв булa нatr'lисленнirшoю.
I Зa iнrшимидaними, 10;кoвтня 1906poкy, пeprпийхе <екс>Гуляйпiльськoi
гpщи вiлбyвся5 веpесня1906poкy i лaв l63 pyблi.
-. ,
B. Aнioнi' бpaти Cемeнюти, бpaти Бorцapе-нки,бpaти
Дo фyпи
"хoдшr":
K. Kиpиvенкo, € . opлoв, Ф. Чepнявсью-lй'I. II]9в1е15o,
oнищенй, H. Мaхнo,
C. Зaблoдсiкий, М. Мapтинoв, К. Лiсoвсьlий' o. Kpaвvенкo,I. ЛевaдtиЙ-'П. Kopoстильoв' K. Пyxалo, H. Зyйveнкo, o. Гфенкo, Л. Гopiлик тa iнrпi. Чaстинa
aктивiстiв грyпи стaлa згoдoМмaхнoвсЬKимикoМaЦДиpaМи.
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Aнapхiсти Гyляй-Пoля бopoлися i пpoти сTвopенoгoy селi
чopнoсoтeннoгo <.CoюзaисTиl{нo pyссKих ЛЮ.цей)>
(кеpiвниюa:
пpисTaB Kapavенцeв тa сBящeник Cаxнoвський). AнapxlсII1Ilнaпpoклaмaцiю, в як:й бyлa oгoлolпенa вiйнa poсiйсьtоlм
.цpyКyBzUIи
rпoвiнiстaм<<BoгнеМ
Ta збpo€ю)>,бyли опаленiмaстюr пoмirцикЬaкгивiстiв poсйсьIсоr rцoвiнiстЬ. У тoй )Kе чaс vopнoсoтенцi ГyляЙ-Пoля ПoЧаЛисПpaв}сtс пoЛЮBaHHЯ
Ha ПpeдсТaBникiвpeвoлюцiйних opгaнiзaцiй. Aнapюсти poзpoбшtи плaн пoлiтичних
yбивств:KaTеpинoсЛaBсЬКoгo
генеpа-п-ryбepнaTopa'
яоrй мaв вi.цвiдaти Гyляй.Пoле, вбивствaПpисTaвaKapaненцевц тIлaIIпlДpивy мiсцевoi oxpaнKи, аJIециМ IIЛaнaМнe суДиJIoсязбуися.
У 1906-1907 poкaх y oлeксaндpiвськoмyповiтi бр oloЛoПIrний вoенний стaн. У Гу.ttяй.Пoлi3,явилисяЗaгoникoзакiв,пoлi цейськиx.Цe дгхе yскЛaДH
ю BаJtoдiяльнiстьaнаpхiстiв.
У кiнцi 1906poкy Мaхнo BПepПIrбр зaapештoвaнийзa зви.
y тepopизмi, ПoТpaПиBпiд нaгляд пoлiцii, aЛe Зa
FIyвaЧеHrшМ
бpaкoм .цoкaзiв незaбapoм бyв звiльнений. IJrй випa,цoк бyв
скopiшe пoбщoвим'.. Maхнo виpilrив .цoПoМoгTи
сBorМy тoBapиllIy - слylкбoвцeвiлiкapнi Mихeевy - пoiбyгися сyпepЕIиKa.
Toдi нa вyлицi Maxно вiдкpив стpiлянинy; iUIeПpoМilx}Iyвся..'
Iснуe iнrпa веpсiя ПepПIoгoapel]]TyМaхнa... oднoгo paзy,
ryЛ,lЮчизi свoiм Пpи'IтелeMeсеpoМ Микoлoю Maкoвським пo
вyлицi, Мaхнo ПoзичиB йoмy свoгo p0вoльвеpa.Aле Мaкoвський, пoбaчивrписBoIoнapeчeнyпrл p}"{KyЗ яKиМoсЬхJIoпцeМ,
yбив .цiвчинy,a пoтiм BисЦ)rЛив y себe. Пoлiцai, щo пpибули
нa мiсце пoдii, зaapеIlITyваJIи
Hестopa, aJIeнeB.цoвзiвiн бр випyщений з oлексaндpiвськoi TЮpМи.
У |907 poцi бoйoвики-ryляйпiльцi пpoвeли <<еKси)>
- нaпaДИ Ha дiм кyпця Грoви.ra, ПoIIITy,бaнк. У вepeснi 1907poкy
Hестop 3 ДBoМaToвapиIIaМипirпoв H? <<OКC'>
.цoсyсi.цньoгoселa
Гaйvyp. Пiд чaс <<OKCУ)>
в xaтi Гypевиva зI{axo.циJIoся
чeTBrpo
voлoвiк, яКиМ y.цаJIoся
BисКoчиTvIЗ хaTИi пiДняти гва.пт.Haпa.ц.
FIиKaМзaJ'IиlIIилoся
тiльIсl тiкaти... Aле нacЦrпнoгo.ц}шMaхнo,
ЛoвеpTaЮчисЬ
з ГyJUIнKиз.цBoMaaнapxiстaми,всТpявy стpiлянинy з пoлiцейськими,пiд чaс якoi бyв випaдкoвoпopaнений
ryляйпiльськиil ceляниH, Щo впiзнaв Maхнa.
Чеpез кiлькa дiб aнapxiсти Антoнi тa Мaхнo були зaapеrштoвaнi i oпинилися y oлексaгцpiвськiй в,язнйцi зa г{aсTЬy пеpeстpiлui. Bзaгaлi y пepeстpiлкax в paйoнi Гyляй-Пoля вxe були
вбитi гopoлoвиЙтa oхopoнui.
Aнтoнi, щo не бpaв уraстi y пеpeстpiлцi в сeл-iГaйuyp' бр
вiдпyщений з-пiд вapти зa вiдсyгнiстю дoкaзiв. Иoмy вда-ltoся
пiдкyпити пoлiцeйських-свiдкiв, i вoни вiдмoвилися вiд свiдчrнь Пpo Tе' щo Пo ниx стpiляв Мaхнo, uUIe'нeзвa>t<aЮЧи
Ha це'
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Мaхнo пpoсидiвy в'язницi з xoBTrUIl907 пo 4 лилня 1908poку'
Hrстop стiйкo TpиМaBсянa .цoПиTaхi зaпеpе.tyвaвyсe. B pезyльтaтi вiн бyв звiльнений пiд зaстaвy y 2000pyблiв; якi .цaв
мiсцевий пi.цпpиемецьBиглинський пiд .цyЛaмиaнapхiстськиx
pевoльвеpiв.Зaстaвa бyлa пцкpiпЛeнa Пpoxaнrrямиa.цмiнiсщaцii тa мaЙ-стpaЗaBo.цy'.цeпpaцЮBaвHестop' Пiсля звiльнeння
y Kaтеpинoслaвi y poДинaхмiсцeвиx
'Maхнo Дeякиiцчaс MешIKaB
' aнapхrсflB.
У тoй чaс' KoЛи Maхнo ше пepeбyвaвy в'язницi, y xoвтнi
1907poкy aнapxiсти Гуляй-Пoля нaПtши нa .цrpjKaBнyпolIITy'
вбили пoПITapяi oхopoнця-пoлiцейськoгo. Bдoвi пoшIтapяpoзнуленi aнapхiсти нeзaбapoмпiдкинyли KoнBеpтaз гpiпrми. 9 лютoгo 1908poKy aнapxiсти вкpaли з сейфa зaвo.ц,ськoiКoнTopи
Зaвo.цyKеpнеpa 2265 pублiв.
Пiсля цих пoДiй y Гуляй-Пoлi пoчшtися apепITиi oбпryки,
КoМrнДaнTсЬКyгoдинy' .цoсеЛa пpибр кaбyлo зaпpoвa.Щкеlto
paльний зaгiн пiд opyДoюПpистaBaKapaveнцевa.Бyли зaapeП]тoвaнi aнapхiсти:B' Aнтoнi' H. Зyйvенкo,K. Kиpиvенкo, C. Зaблo.цський,o. Бorцapенкo.Aле слiДствoне зМoгЛo.цoBrсTи'
щo
гpyпa Aнтoнi вчинилa нaПaДHa ПorilTy' i vepез мiсяць xлoпцiв
бyлo звiльнeнo.
в Гyляй-Пoлi' вiн пеАнтoнi сталo небeзПeчнoЗu|И|naТIlсЯ
peiздитьз мiстa .п.oмiста, t|oЧyry сKиpTaхзa мiстoм, iнoдi нaблизьвi.цyючисьДo Гyляй-Пoля.' B тoй llсечaс apештiвзaзнaЮTЬ
кi Aнтoнi тa Семeнюти.
У липнi 1908poкy y Гyляй-Пoлi пoлiцiя висTеxиЛaмiсцeвих
aнapxiстiв,щo зiбpaлисяу хaтi aнapxiстaЛевa,цнoгo.20 пoлiцейaнapxiстaм з.цaтися.oдсьKих' oToчиBlIIихaTy' зaПpoПoнyBzrли
pевoльвepiвтa бoмб Bиpвaлисяз
нaк |7 бoЙoвикiвз.Ц.oПoмoгoю
oToче}Ioгoпoлiцiею бyдинкy. Пiд чaс бoю пoлiцейськi poзбiглутcяi був убитиЙ ypяДниK Лепетчeнкo, пopaнений сTpDKниK.
<Jтeгrндap' Bлiткy 1908poкy Caщкo Cеменютa, яKoгo oднoсельЦiввaжiUIи
ним poзбiйникoМ), пoдaBся в емiгpaцiю дo Бельгii, a Антoнi oпиняeться y Kaм,янцi-ПoдiльсЬкoМy тa Хoтинi, ле бyли aнapхiстськi ценTpи,цЛя}Iелег.lЛЬнoгo
пеpеxo.цyKop.цoнy.Займався aнapхiстськoю aгiтaцiею y бессapaбськихтa бyкoвинсЬKих селах. Aнтoнi виrхaвдo Illвeйuapii i ввiйrшoвДo гpyпи aнapхiстiв-кolr}тliстiв <Б}pевiсник>,
.цшriйoгo шlляклеxaB.цoПaplп<aта Бpюсселя.У 1909poцi
Антoнi нелегальнoпеpебрaв нa KaтеpинoслaвЩинi,aле вxе вoсени 1909poкy
пoвrpтa€ тъся дo Пapихa. У 1910poщ Kатеpинoслaвськийвiйськoвий сyд зaoчнo
винiс Aнтoнi смеpтний виpoк. У тoмy x poшi Aнтoнi пеpеiЬк'eкaе
дo Aргентини,
,цевiн пpацloвaвpoбiтникoм i б1ълiдеpoм кiлькoх пpoфспiлoк тa pевoлtoцiйних
opгaнiзauiй.у 1920_|921 poкaх Aнтoнi бр peлaктopoмapгентинськoiaнapхiстськoi гaзети <Гoлoс щyДa'>
' У 1920-хpoках Aнтoнi пеpеlя<дxaелo Бpaзилii, a
пoтiм _.цo Уpyгваlo. BихoЬрaв вiсьмoх синiв. У 1962poцi Aнтoнi пoвеpнрся в
CPCP, алe спoчaTкy)о{B y Kазaхстaнi, з 1965poкy _ пеpеселиBсяв Укpaj[Iy' де
й пoмеp y 1974poui в Hiкoпoлi нa 89-мy pоЦi lс,lття.
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Утoмyx бoю тaКox бр вaxкo пopaнений Пpoкiп Cемeнютa.
II]oб нe пoTpaПиTидo pyK пoлiцii, Пpoкiп зaстpелиBся.Пiсля цiеi
<.бaта,'Iii,>
ПpисTaBKapaченцев oгoЛoсиBaнapхiстaм Гу ляil-Пoля
спpaвxню вiйнy, зaяBиB'щo бyде <(pyбaти
бaндУ пi'Цкopiнь>.
B анapxiстсьIryГpyгryBКopeниBсяпoлiцiйний aгент Kyrшнip,якoгo нeзaбapoмaнapхiсти BИKqИлуI
i вбили.
6 сеpпня лo Гyrrяй-Пoля зaвiтaв кaтrpинoслaвський вiцeryбеpнaтop, якуlЙ нa сеJUIнсьKoМyсхoдi зaюTиKaBryrrяйпiльцiв
лiквiдyвaти гpyпy aнapхiстiв.
дoПol\,IoГти
Пеpeoдягненi y жiнo.rе вбpaння KapaнeнЦевi тpoс xaндapмiв y пepедмiстi KaтеpинoслaBa- сeлишIiAмyp зaщимaJIуIП,ЯTЬ
ryляйпiльських aнapxiстiв, кoтpi з6иpulиcя здiйснити еKсПpoпpiaцiю в Kaтеpинoолaвi.У aнapхiстaШ. Хtшиви бyв знaйдений
peвoЛЬBеpyбитoгo ypяДниKa Лепeтченкa' Ha дoпитax пi.ц чaс
Кaтуъaньaнapхiсти I. Левадний, H. fuiьтгayзetl Ta H' 3yЙ.rенкo
}re BитpиMzUIитopтyp i викaзaли iншrих члeнiв Гyrrяйпiльськoi
гpyпи. Хoчa Maxнo Bсе )KиTTяввaxaB' щo йoгo видaв тiльки
Hayм AльтгayзеFI.
Иoмy
27 cepлня 1908poкy Мaхнo знoву бр зaapешIтoBaний.
iнкpимiнрали вбивствoпpoвoкaтopaArцpiя Грa, хoua Мaхнo i
не Мaв .цoToгo пpичеTнoсTi (пpoвoкaтopa вбив o. Cеменютa).
<.flляiстopif> зaJIIlLlIИЛacЯ
Heстoполiцейськa KapTKa<сJIoчинL{я)>
pa Мaхнa, в якiй Кoнстaтyвir,Ioся,
Iцo Мaxнo мaв зpiст 2 apllини
i 4 вepшки, кapi ovi, TeМнo-pyсяBeBoЛoсся'ПIpa}rнa лiвiй щoцi,
Щo вiн poзмoBЛяeмшIоpoсiйсьKoютa poсiйськoto MoBaМи'Пpавoслaвний,нa чaс apеIIITyгpoшeй тa цiнних pеveй не мaв...
У Гyляй-Пoлi apешrryBаJIи
aнapхiстiв: Гopелiкa, oльхoвa,
Чеpнявськoгo,oнищенкa.,. бyли apеrптoвaнii дpyxини .цeяКиx
aнapxiстiв. Зa lpaтaми IIIИIIуIлИIЯ15 ry.пяйпiльсЬKиxaнapхiстiв, 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
ПpиrдHUIисямiсцeвi нopнoсoтенцi.
Cлiдствo y спpaвi ryляйпiльських aнapхiстiв тяглoся близькo пiвтopa poкy. 3ylivенKo Ta Хtпивa, якi спouaткy дали свi.ЦченrUI'пoтiм вiдмoвилисЬвi.цних, зaЯBиIBIJIИ'
щo Eвi.цченнябyли
.цaнi<пi.цпoбoями>.У в'язницi ПoМеpвiл тифy Iвaн Лeвaдний,
тa пiсля BиpoКyпеpЦIиМpoзстpiляли[IIмеpкa Хшrивy.Aзiк oльхoв був звiльнeний i вi,щцaниitпiд нагля.цпoлiЦii, а.пeвтiк зaKop.цoн'y дaлrКy Apгeнтинy.
Мaxнo витpиМaByсi пoбoi i винним себе не BиЗнaB.У кaмеpy' .цезrraхoдивсяМaхнo, бyв пiдсaшкений пpoвoкaтop - Apoн
СиДУp, якoМy вдzUIoсяy пpивaтнiй дpгхнiй poзмoвi вивi.цaти

I{и' щo ви\хaли<(нa
oблaвy>'пpoПyсТиЛианapхiстiв,i тi, скopисTaBuIисЬoбстaвинaмуI,зaхoIIИЛИбpинкy, нa якiй iхали стpaхниКи' iв6или oднoгo з них' Пo oлексaндpiвськoму пoвiтy бyла
poзкJlеrнa oб'явa пpo тr' щo BЛaДaпpoпoнyr 2тиcячi pyблiв
BинaгopoДизa.цoпoМoryв apеrптiCеменюти тa Aнтoнi.
Cемeнютa тa Aнтoнi спpoбрали визвoлйти з кaйдaнiв Maхнa <.збpaтieю>пpи пepеBезeннiж з oлексaндpiBсЬкoi.цo KaтеpинoсЛaBськoiтюpми. Heстop Мaхнo, пoПеpe.{I,жеFlий
пpo втe=
чу' пoчaB гoTyBaтидo нei в'язнiв. Алe спpaвa закiнчилaся
нeB.цirпo.oднoгo Д|Iя' Ha пoчaтKy 1909poкy, Caшко Ceменюта
нaблизивcядo Кoлo}Iиaperuтaнтiв(y якiй бyв Мaxнo), щo oTaбoрилaся бiля oлексaндpiвсЬKoгo BoKзаJIy.Biн нaмaгaвся opгaнiзyвaти втeЧyaнapхiстiв нa BoKЗ€UI,алe пi.цчaс виКoнaння цЬoгo IIлaнy IтoчzUIaся
cтpiлянинa, сaм Cемeнютa бyв yпiзнaний, i
BTeKТи'вiДстpiлюючись
йoмy з BeлиКиМитpyдF{oЩaМИ
BДaJIoaЯ
вiд п'яти пoлiцaiв.
BиpirшивrпипoMститися зa apeПIтисвoж тoвapиuriв,Aнтoнi
тa Пещo oнищенкo вiд'.iх.шкaють.цo Юзiвки (нинi .Цoнeцьк),
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y Maxнa пoдpoбицi дiяльнoстi aнapxiстiв...Уxе пiсля pевoлюцii
l9l7poкy Мaхнo знaйШoв iменa aгентiв в apхiвaх пoлiцii. Toдi
K&зaJI'I,.
щo Мaхнo зaстpeлиBпpoвoкaтopiв Kиpикa Бaсецькoгo
тa Cеpгiя Mapтинeнкa' вбив мiсцевoгo сBящeниКa!.мищa...
Мaхнo тa йoгo тoвapишriпepeбyва:lипiвтopa poКy в oлeксarЦpiвськiй в'язницi (кaмеpaN9 8) i y Kaтepинoслaвськiйry.
бepнськiйЬ'язницi' B нoвopivнy нiч 1909poкy Maхнo з TоBapиrшaмизpобили спpoбy BTeKTи'але iх схoпили...
Tpебa Зaз}IaчиTи'
щo y 1905-1910poцaх aнapхiстськaгpyпa
iснра;la i в сyоiднiй з Гyrrяй-Пoлем стaницi Hoвocпaсiвкa (оyy 18 веpстaxвiд
чaсне с. oсипeнкo). Hoвoспaсiвкa Зн:D(oдиJIaся
БеpДянськa,малa l l Tисяч МеlllКaнцiв,пepевaжнaбiльtцiстьяюa,х
бyли нaщaдКaМизaпopoxцiв з Aзoвськoгo KoзaцЬKoгoвiйськa.
з 20 юнaAнapхiстськa гpyпaтoгo нaсy Hoвoспaсiвки сКjla.цzrлaся
кiв iдaлaтaких кepiвникiв мaxнoвсЬКoгopyхy, як B. Kypиленкo,
T. BДoвиченкo, B. Бiлaшr,Л. Бorцapець, A. Мaщoсeнкo'
.У сiчнi 1909poкy Aнтoнi тa oлександp Ceмeнютa vepeз<.вiкнo>бiля Чepнiвцiв пoвepнyлись в Укpatнy, нaпaKyBаBlltивaлiзи
збpoеютa peBoлюцiйнoюлiтepaтypoю.!iзнaвшись, щo Гyляйпiлъськa гpyпa alrapхiстiв yЩент poзгpoМлe}ra,Aнтoнi i Cемeнютa oтaбopk|ЛИcЯy сyсiдньoмy oлексaндpiвськy. Bсю пepшry
пoлoBи}Iypoкy вoнЙ xoдили Пo сeлax пoвiтy, poзttoсили Пpoклaмaцii'
Пiд чaс o.цнoгoз пoхoдiв aнapxiстiв пo сeЛaхАнтoнi i Cемeнютa вбили пoлiцeйськoгo ypядникa. Biзник ypядниКa' якoгo
ЗuIуI,I]IуIJIуI
B xиBиx'

IIIвI,IдКo виKJIикaB пoгoнЮ. Aле пpoстi селя-

.це сTpiляЮTЬy ПpисTaBapoЗПIyКнoi пoлiцii Mихaйлевськoгo,
пiсrш чoгo вiд'.uкдxaють дo Чepнiвuiв (тoлi y склaдi Aвстpo.
Угopшини)' Caшкo Cеменютa 22 лиcтoлaДa1909poкy вбивaсy
ГyляЙ-Пoлi <гoЛoBнoгoBopoгa>aнаpxiстiвПpисТaBaKapa.reнУ Гyляй-Пoлi
цевa. CeменЮTaTa Якiв БoгцapенKo зaсTprЛvIЛИ
пpисTaBaMpavекa.
пoмiчникa KaTеpинoсЛaвсЬKoгo
нa.цзвичaйнихзaxo.цЬд.пялiIзiдaцii теpopистiв.
Пoлiцiя B)*f,4лa
1 щaвня 1910poкy Carпкo Ceменютa oПиниBсяв oтoченнi 25 пoлiцейськlлtв oднй iз хaт Гyляй-Пoля. Пoлiцiя пi.цпaлилaxaTу' B
якй зaсiв Cеменютa. Bискoчивrшинa пopiл i сщirяюuи з .цBoх
Bикopисpeвoльвеpiв,вiн спo.цЬaвсяПpopBaTисяЧеpeЗoToченrUI.
TaBши всi нaбoi, Caruкo oстaннiм ПaТpoнoМoбipвaв сBor )о,ITTя.
З 22 тlo 26 бepeзня l9l0 poкy у KaтеpинoслaвiTимrчaсoвий
сПpaвУ13 ryляйoдеський oкpyжний вiйськoвий oy.цpoзглЯ.цaB
пiльськиx aнapхiстiв, з-пoмix яких бyв Hестop Maxнo (8 тoмiв
сПpaBиNs 109820). Ha слiдствi Hестop сKaЗaB,Щo нi Дo якoi
poзбiйницькoi rшaйкине нztЛеxиTЬ'a с чЛlнoм пoлiтиvнoi pевoлюцiйнoi opгaнiзaцii, Щo вибopюс свoбoлy .цлялю,цей,Щo
йrпли вик.пючнoнa peвoлюцiю. Cyл зaсугporшiпiсля <,eKсiB'>
див Дo пrибеницi5 ryляйпiльськиxaнapхiстiв(H. Мaxнa, €. Б,oн.цapeнKa'K. Kиpиненкa, Ю. opлoвa, H. Aльтгayзeнa).3 пepeлiЧених бр стpavений лиIlе € . Бoндapенкo' ще .цвaaнapхiсти,
lПeвченкo тa Хrпивa' бyли пoвitпeнiз iнuloi спpaBи ry.тшйпiльцiв. B ouiкрaннi BиpoКy oтpyiвся K. Kиpиvенкo. Чеpез TякKy
, хвopoбy lI. Зуйченкoвi зaмiнили сМepTнyкapy безстpoкoвoю
Кaтopгoю.Гyляйпiльськi aнapхiсти K' Лiсoвськиiт тa С. ЗaблoдськиЙ бyли зaолaнi нa 6 poкiв у випpaвнi apе[ITaнTсЬкipoти,
Mapiя Мapтинoвa бyлa зaсyдкrнa нa 5 poкiв тюpMи.
(oсoб9,Iз,279,924,1629,1633-ro
HестopMaxнo ЗaсTaTTя]vlи
лиBo зa вбивствoпpистaвa)бyв зaсудxений.цoцибеницi. 52 дoби
пpoоидiвHrстop y кaмеpi смepтникiв, Koли кoxrн дeнь мiг бщи
oстaннiм. T awтЙтpивытиil'чaс пoяснЮrTЬсязzlхBopювaнrrямMaхсмеpтникa, якиЙ
нa нa чsprBниЙ тиф. Tлrо<axвopoбaBpяTуъzшa
Пpo пoМиJIyвaнHJI.
вiдмoвився пiдписaти KJIoПoTaн}ш
Зa цeй чaс мaTи Hестopa звrpнyлaсяЗ Пpoхaнн,IМПpo пoМиЛyBaн}UI
Дo всiх iнстaнцiй,y ToМy.tислii лo Мapii Федopiвни мaтеpi iмпepaтopaМикoли II. Мaти Heстopa з'ясувa:ray вiйсЬкoBoгoПpoКypopa'щo пoМ'якпleнняBиpoКyii синoвi Мo)кнa
дoбитvlся'дoвiвпrи,щo нa МoМeнTKapнoгo зJIoчинyHeстop бyв
непoвнoлiтнiм.Moxливo, вiД цьoгo й пiшrлaплyгaнинa з poкoм нapoдxення Hестopa. Мaти нaПoЛllгar нa Пеpеглядiспpaви y зв'язку iз непoвнoлiттям Hестopa (пoвнoлiття тoдi Дoсягaспpaв Пещa
мiнiсщa вrгyгpiп.rнix
ЛИУ2\ piк). Зa poЗПopядDКeнням
Cтoлипiнa сMepTHaкapa Maxнoвi бyлa зaмiненa двa.ццятиpiч-

<(eКсaMи>.
У кaмеpi Hестopa BBzl)KЕtлиxBzl,'IЬKoМтa гopдiсм. Cпiлкyвaвся вiн лиIIIе з кiлькoмa aнapхiстaми (oсoбливo з TpЬoмa зеMЛ'IKaМи-aнapхiстaми: fiмитpoм Пiвнeм, Якoвoм Ягyдзинським,
Пeтpoм Мapiним), a пpo себе poзпoвiдaр' щo бyде <(BeлиKoЮ
лю.цинoю> тa opгaнiзy€ <(нoвypевoлюцiюЬ. Зa свoю хBaJIЬКyвaтiсть Maхнo oTpиМaB вiд ув'язнених пpiзвиськo <,Cкpoмний,>.
У в'язницi Hестop oтpиMaB <(yHiBеpсиTeтсЬKy)>'
яК сaМ вiн пiзнiпIe жapTyвaв, oсвiry. B Бщиpкaх бyлa нyдoвa бiблioтeкa, i Heстop ЗaчиTyBaвся KHигaми з iстopii, гeoгpaфii, фiлoсoфii, виBчиB МaтeМaTиKy Ta фiзикy. Biн як ryбкa всoryвaв пoлiтичнi
зHaнн'l свoii спiвкaмepникiв (aнapхiстiв, есеpiв, сoцiал-Демoкpaтiв), бiльrшiсть з яKих бyли стyдrнтaми aбo вчитeлями. He-
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нoю KaTopгoю.Чималo ЗyсилЬ,цoзмiни BиpoКyдoКJIaBi aДвoкaт Мaхнa oлексarщp Янuyл.
Iз сеpпrrя 19 11 дo беpезня 19 17 poкy Hестop вiдбyвaвKaTopry
в кaмеpi Ns 5 Moскoвськoi ЦeнTpaЛьнoiтюpми (Бщиpки). Усi
спpoби втечi звiдти, здiйснювaнi Мaхrroм, зaBepшIиЛися
HeB.цaлo. 3a пoстiйне Пop}шIeнняprxиМy Hестop чacTo пoTpaIUUIB
дo
кapцеpy' нa кiлькa poкiв йoгo ЗaКyBаJIи
в кaй.цaни,слiди вiДякиx
y tlьoгo Ha Bсе xиTTя. Мaxнo мpiяв' lцo ПoTpaПиTЬ
ЗaJШпJIvIЛLlcЯ
пiд aмнiстiю y зв'язкy iз 300-лiтгяМ.цoмyPoмaнoвих. Kpax циx
спoдiвaнь пpизвiв дo пepпroi спpoби сaмoryбствa.Глибoкa Депpесiя, xoлoДKapцepyсПpoвoКyB.шиTюкКeзaхBopЮBaнняFIaTyбеpкyльoз, щo змyсилo тюpеМtloгo лiкapя BИДaЛИТИ
Hrстopoвi
o.цrryлeгеню...
, A в Укpaiнi сyДи нa.цry.пяйпiльсьKиМиaнapхiстaми тpиBaли'.' У беpeзнil 9 l l poay Tи}tчaсoвийвiйськoвий сyДвинiс нoвий
BиpoK - cTpaTИTl4
aнapхiстiвЧepнявськoгo тa Зyйvенкa' a aнapхiстaм Бoндapенкy тa Альтгayзel{y пpизнaчиTи пoКapaнн,l нa
poT...
6 poкiв apеЦITaнTсЬких
Heзвaxaючи }IapoзГpoМaнapxiстсью,rxгPУП,в Укpaiнi aнapхiстськe пцпiлля пpoДoв)ryвirлoiснрaти. Микoлa Мyзель, пoBepнyвlIIисЬ
iз Illвейuapii, нaмaгaвсЯ cTBopИTИ
Пiвленнopoсiйськy фeдepaцiю aнapхiстiв, oб'еднaB[Iи ЗzUIиllIкиyкpaiнських
гpyп' Бoйoвa гpyпa uiеi фeдеpauiiекспpoпpiюBzula90 тисяu pyблiв; vaстинa циx гpoпIeй бyлa виТpaченaв Пapюr<iнa виДaння
<.Aльмaнaхyз iстopii aнapхiстськoгo pyхy>,пеptпoi Iсtиги з iстopii aнapхiзмy.B 1910-1911poкaхaнapхiстськiгpyпи iснyвa.
ли i в oлексaндpiBсЬKoМyпoвiтi, як y пoвiтoвoмy центpi, тaк
i в селaх:Пoлoги, Хеpебець, HoвoспaсiвKa'тa й y сaмoмy Гyляй-Пoлi. I. oпaнaоeнкo, Г..{yдник, I. Листoпaд' пpибyвruи
пiсля недoвгoi емiгpaцii з Пapихa, стBopюютЬпoблизy ГуляЙПoля бoйoвy дpy'иI{y, якa зaЙмыlaся пoлiтичниМ тepopoм Ta

стop IIoBсяKчaсспepeчaBсяз ниMи, дoBo.цячипеprвaги aнapxiзмy. У Камеpi вiн писaв вiprшiтa отarтi пoлiтичнoгo змiсry.
Близькo зiйlшoвся Hестоp з Петp,bм Мapiним (спpaвxнe
20-ти poкiв пiдщимyвaв
пpiзвищеAprшинoв),з ЯKиМУПpoДoB)к
Дpyxбy.Дoлi цих бyнтiвникiвз МoМеHryзyстpiнiмiцнЪ спЛеЛися. HезвaxaюЧи нa Tе щo Петpo бр стapшим o.цМaхнa лиrпe
Знaнн'Iмиз
гpyHToBниМи
нa ДBaз пoлoBинoюpoки' вiн вoлo.п,iв
теopii aнapxiзмy i бyв .пДяMaxнa спpaвхнiм aBтopиTеToМ'нraбияк BПлинyвlIIинa фopмрaння свiтoглядy Hестopa.
.
в KaтеПетpo Arцpiйoвиv Apшинoв (1s87_1937).нapoдився
pинoслaвiв poбiтниviй сiм'i. З 16 poкiв ПpaцюBaBсЛюсapeМнa
зaвoдi.У 1903poцi вiн стaе бiльtпoвиKoМ'pеДaryry Cеpелнiй
Aзii бiльrшoBицЬКyгaзеTy.B 1905poцi вiн пoBrpTa€TЬся Дo KaTеpиlloсЛaBa'вЛatl]тoву€TьсязнoBy poбiтникoм нa зaвoдi i нeзaбapoм Bстyпar.цoaнapхo-Koмyнiстиvнoi гpyпи. З цьoгo нaсy вiн
стaс бoйoвиКoМ-тepopистoм:беpe y{aсTь y пцpивi пoлiцiйнoi
дiльницi у Kaтеpинoслaвi, вбивствi в oлексaндpiвськy пoлiцaя
Ta нaчаJIьникaзaлiзничнихмaйстеpень.B 1907pouiAptшинoвд
i сyД зaсyдив йoгo Дo rпибеницi,'o.цнaKвiн щiк iз
apeшIтyBiUIи,
TЮpмий емiгpyвaвдo Австpo-Угopщини тa Фpaнцii. У,1908aнapвiЛЛiлy>
l9l0poкaх вiн стaс кepiвникoм <(тpaнсПopTнg1g
нa кop,Цoнiiмпepii пoблизy
xiстiв Укpaiни, KoHTpoЛюс((BiКHo>
Хотинa, чepез яKе пoсTaчa€ в Укpaiнy збpoю тa aнapx!стську
пpиiздить дo Poсiйськoi
лiтеpaтypу.У 1909poцi вiн неЛегzlПь}to
iмпеpii, де зв'язyеться з aнapхiстaми Kиевa, Бpянськa, Moск.
i знoв вiн тiкaе зa Кop.цoн.
ви. Знoвy йoгo зaapешrToByюTь'
B 1910potдi зa BиМoгoЮpoсiйськoгo щядy йoго ЗaapеIlтToBy€
австpiйськaпoлiцiя в Га;tичинii пepедaеpoсiйським влaсTяM.l
B l911 poцi Петpa Apшинoвa зaсyД)сyloTЬ
дo 20-ти poкiв кaтopги в Бриpкaх.
Пepебyвaння Мaxнa й Apшlинoвa, I{ихдBoх .цBa.ццятилiтнiх
х.ltoпцiв, нa кaтopзi вiIцyвaлo iм дoвгi poKи МyК. Aле в свoш
мpiях вoни лeтlлутДyxe .цzUIекo'yявJIяючисeбе в зeнiтi слaви,
BизBoЛиTrЛямипpигнoбЛe}Iих.Цi мpii дoПoМaгaJlиiм вистoяти.
B тoй xe vaс y piднoмy Гyляй-Пoлi rIa фpoнти свiтoвoi вiйнл у 1914 poцi мoбiлiзують 70% voлoвiкiв; пrpеBalкнaбiльцriсть
Koцих фpoнтoвикiв uepез чoTиpи poKи сTaнe Max}IoBсьKиI\,Iи
МaндиpaМи.Ha фpoнтi oпинилися i бpaти Hестopa: Kapпo,
oмеЛян' ГpигopiЙ. Aнapхiстськa гpyПa Гyляй-Пoля, дiялlьнiсть
якoi зaвмepлay 1913poцi, нaвеснi 1916poKy знoBy пoча;la.цiяти, дpyЦ/Ioчилистiвки peвoлюцiйнoгo змiсry.'.
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BIЛЬIIA гУЛяЙПI.JIЬсЬкA PEсIТyБЛIкA
(беpeзeнь1917 - квimeнь 1918)
нapoДyхе пoвнiстЮKoн2 бepeзня1917poкy, Koли пoBсTzlJIЙй
TpoЛювaBсTaнoвищe в Мoсrci тa Петpогpадi, кoли pосiйсьrий
пеpейпrлaдo TимчaсoBoгo ypяДy,Пoцap зpiкс.япpeстo-лyi в.пa.цa
лiтpтчнiв'язнi вийпlrи з МoсKoBсЬ]сo(TюprМ iз opеoлoм геpoiвм1nlеникЬ. I{e y кaмepi Maхнo неoДнopilзoBoзa'I&IIяB:<Я стaнy
зapaз йoгo uaс пpийtпoв...Бiля TюprмнI4x
Beликoю людинoю!,>,
бpaпrrх зyсщivalги весeлi нaToBпилю.цейз rзiтaми тa lloдapytlKaми. CеpеДзвiльнeнш<були Й aнapxiсти Hеотop Мaxнo тa Пeщo
Aplпинoв. Махнo ДeяwтЙ'чacпiсля звiльнеl{н'l }IoсиBтемнi oкyля_
pи, бo йoгo oчi нe Мoгли ЗBиKнyги.цoясKpaBoГoДеHFIoгoсвiтлa.
Бypxливa aтмoсфеpapевoлюцiйнoi весни нe Дaлaiм мoxливoстi вiдпoчиBaTи.Укpaiнськi aнapхiсти ЗaBЗяToПoЧaли пpaцюBaти y спpaвi opгaнiзaцii aнapхiстських гpyП y Мoсквi, де
aнapхiстськaпpoпaгaнДa МaЛaчимaлvrЙyспiх. Apпrинoв незaбapoМ стaB opгaнiзaтopoмтa o.цниМiз лiдepiв Мoсковськoi фeдеpaцii aнapxicтсЬКихгpyП,щo oб'еДналиблизькoтисячi o.цнo.цуMнaл opгaнiзaцiсю
uiв. Heстop Maxнo близькo мiсяrш ПpaцЮBaB
paйoннoi Лефopтoвськoi гpyпи aнapхiстiв Moскви. Алe тщa зa
бaтькiвщинoю зMyсилa Hестopa вiдкинщи ПЛaни <(ЗaвoЮвaння
йoгo poв Гyшй-Пoлe, Дe >KуIJ|уI
отoлицi'>i пoвepнщися .цo.цolvfy
i з якoю
apеuJry
в
якy
вiн
зaKoxaBся
Щe.Дo
дичi тa дiвчинaHacтя,
ЛисryBaBсяBсl ц1 сTpaЦIнlpoKи.
B кiнцi бepезня I9|7 -ro Mахнo пpиlxав Дo piднoгo сеЛa' Де
peвoлюuioяK (<зaсЛyжeнoгo
йoгo зaxoпленoзyстpiли зеMJUIKи
pевoлюuiя
BЧopa
aпoлiтичним
пpищеПиЛa
нrpa)>.Лютнeвa
Ще
лЮ,цяМпoвaгy дo бopцiв зa вoЛю' HaДaJIaBeЛиKoгoaвTopиTrTy
ixнiм слoвaм. 3yсщiнали Hестopa й мiсцевi aнapхiсти, кoщi всi
цi poки пiсля aperптiвпеprпoi Гyляйпiльськoi гpyпи ПpoДoыryвыlll Дjятут
в глибoкoмy пiдпi,rлi, з.цiйснюючиепiзo,цичнi<<eKCИ>)l
iнкoли .цpyКyючилистiвки. Пoвеpнyлися з TюpeМTa кaтopги
кoлишrнi опiльники Мaxнa: Kиpиveнкo, Зyйvенкo тa iнпri. [o.
ситЬ IIIBидKoв Гyляй-Пoлi бyлo сTBopeнo aнapхiстськy гpyпy
нa чoлi iз сeкpетapiaToМ,.цoсклaДУяKoгo yвiйrпoв Hестop Мaхнo. Heзaбapoм aнapхiсти opгaнiзyвыlи cвiЙ юtyб, пoстaЬивrпи
нa мeтi IIIиpoKyПpoпaгaнДyiдей pевoлюцii тa зал)"tення.цoсвotx
лaв мoлo.цi.lCepeд лiлеpiв гyляйпiльських aнapхiстiв 1917poкy

2',1

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 Kopнiлoвa poззбpourи кiлькoх oфiцеpiв, пi'цпpиeмцiв Тa ЗaМo)KHихсеJUIн.
3 цьoгo Мoме}tTy BJIaДay Гyляйпiльськiй вoлoстi Пeprхo.циTЬ.цo
pад Ta Koмiтеry зaxиcTy pевoлюцii, тoбтo дo Hестopa Мaхнa. TaIо{MчинoМ' ПеpeBopoт, яlо,Iй бiльtшoвию.rз.цйснили в.кiнцi хoвт-

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 BЛaДaу Boлoс}IoМуцентpi пеpейшлa з
pyк стapoi aдмiнiстpaцii Дo <<Гpoмa.цсЬKoгo
кoмiтеry,>,lцo сKJra.
.цaвся3 .цBoxМoЛo.цихoфiцеpiв. Hезaбapoм влa.п'aпrpейшлa дo
яKoгo'
вибopнoгo Koмiтетy гpoмa.цсЬKoгoПopяTyнКy'Дo сKJIa.цy
нeзвaxaЮчи нa BlДKи.цaнняaнapхlзМoM Bлaдних сTpyкTyp'
рiйlпoв Heстop Мaxнo, яK ПpедсTaBниквiд Ceлянськoi спiлки.
Пpиблизнo oднoчaснo бyлo oбpaнo кoмiтет Ceяянськoi спiлrо,t
Гyляйпiльськoiвoлoстi,'нa чoлi яKoгo oпинився Hестop Мaхнo _ opгaнiзaтopспiлки.
1щaвня 1917poкy Мaхнo opгaнiзyвaвy Гyляй-Пoлi великy
.цемoнсTpaцiюпЙ гaсЛaМи<.Гетьвсi УpЯДИi пapтii!,>,<.Гетьвiй,нy!>ця aкцiя малa великий yспiх, дo неi пpисднал71сЯcoЛДaTvI
з'iздi y пoвiтoвoмiсцeвoгoгapнiзoнy.У щaвнi нa сеЛяItсьKoмy
Мaxнo
зaЧиTaB
мy oлексarцpiвськy
дeклapauiю сeЛянсЬКoгo
кoмiтетy Гyляй-Пoля пpo пpoгoЛoшIe}Iняпoмiщицькoi землi
oбщинним надбaнням.З'iзд пiдтpиМaBTeзицiri дoпoвiдi i скпaв
pезoлюцiюпpo poзпoдiл пoмiщицЬкиx зеМеЛЬ.
нa знaчнi
Haвеснi-влiткy 1917poкy Heстop, HeЗBЕl)кaЮчи
пoлiтичнi пoсa.ци' ПpaцЮBaBпpoстиМ Мaляpoм нa ryляйпiльсьКoтvlyзaвo.цi<.Бoгaтиp,',
де вiн стBopив спiлкy мeталiстiв-дepeвooбpoбникiв тa лiкapняIry Кaсy. Маxнo BиМaГaввi,цзaвo.цчикiв
збiльrшитиIIлaTнЮpoбiтникaм' BкaЗyючи бaгaтiям' щo в пpoУ цих
стoвпiв BисTaчиТь)>.
тиBнoNfypaзi для l{их <<...теЛrгpaфних
BПДиByнa
opгaнiзaцiяxMaхнo з.цiйснювaвTaKгикyHeдoЩ4цеH}UI
poбiтництвoпoлiтичниx пapтiй менrпoвикiв,есеpiв,укpaiнсьIоrх
сaмoИ ceЛЯrl.цoсTBopен}UI
сoцiалiотiв,бiльuroвикiв,ЗaкllиКaЮч
пpoМaхнo
BисTyrIaB
сTpyKryp.
Hестop
безпapтiйнrп
Дtяльних,
ти спo.цiвaньнa.цoленoснi piпiення Устaнoвчих збopiв, вiн пoстiйнo BисyBaBПитaнн'l невiдклa'цнoiкoнфiскaцii пoмirцицьких
ПotryЗемелЬ.Heзaбapoм Maхнo здoбyв cеprд сеJU{нBеЛшreЗЕIy
ляpнiсть зaBДяrо{свoiм pa.цикалЬниМTa нез,uIеxниМпoгляДaМ.
Bлiткy 1917poкy Maхнo сTaBгoЛoBoюмiсцевих paд тa oчoлюBaB мaйже всi ви6opнi opгaнiзaцii селa: зeмеЛьний кoмiтет'
пpoфспiлкy метaлiстiв тa деpeвooбpoбникiв,paйoннy мiлiцiю.
Maxнo тaкox opгaнiзyъaвстpaйк poбiтникiв ryляйпiльськlл<пiдпpиe]uсTвта мaйстеpeнь.У липнi 1917-гoMaxнo як дeлeгaтвiд
вoлoстi бpaв щaсть y ryбеpнськoмy з'iз.Цipa,цy Kaтepинoслaвi.
KopистyrouисЬхaoсoМ y кpaiнi пiд чaс зaKoЛoTyKopнiлoвa,
сyпrpницTBoм пoлiтичниx блoкiв в Укpaiнi, Maxнo вiд слiв пpo
pевoлюцiю Ta пеpepoЗПoдiлпеpeйrпoвдo спpaBи. 29-З0 сepп}UI
l9l7 poкy Koмiтeт зaхисry pевoлюuii Гyляй-Пo;и, ovoлювaний

ня |9|7-ro, в Гyшй-Пoлi вiлбрся в кiнцi оеpпrrя|9I7-ro.
З'iзд paд ryляйпiльоькoгo paйoнУ, Щo вцбyвся y веpеснi
1917poкy, зaKltиKaBpaДИHa мiсцяx iгнopрaти бyдь-якi вкaзiвки TимчaсoBoгo ypядy' I-[енща.пьнoiPaди i фaкгиvнo пеpебpaв
yсЮ ПoBнoTy BЛaди B paйoнi (вoлoстi) нa себe. Гyляйпiльuiв
пiдтpималa KoмиrшевaтськaвoлoсTь. Тaким чиЕIoМнa пiвДнi
тoдilrтц69jPoсiйськoi pеспyблiки бyлo ствopeнo мшIенькy безвлaДнy Деp)Kaвyiз нaселeнrrяM.цo 40 Tисяч чoлoвiк _ Гyляйпiльськy КoМyнy, 3'iз.цпoстaнoвив нeгaйнo пepe.цaтивсю зeМлю тa фaбpиKи B pyKи тpyД,Ilциxi скaсyвaти пpиBaTнyвлaснiсть
нa нepyxoмiсть.Iз вoлoстi пoЧzUIиBИГaнЯTI4
чинoвникiв, ПP€ Д стaвникiв цeнтpaJlЬнoi,ryбеpнськoi, пoвiтoвoi влa.ци.Poзбiглися з вoлoстi i пoмiщики, кpyпнi пiдпpисмцi. Ti ж пpeдсTaBниKи
буpxyaзii, кoщi залиrпWIИcЯ'BиППaTиливeлиКy кoнтpибyцiю
}raKopисTЬpaД.
Мiсцeвi aнapхiсти Bхr KBaпиJIисясTвopЮвaтинoвi стpyKгypи кoмунiстичI{oгoсyспiльствa - y TpЬoхкoлиtшнixпoмiщицьКих МarTKax бyлo ствopенo сiльськi KoМyни' a в Гyляй-Пoлi
yTвopилaсяпpoМисЛoBaKoмyнa - меxaнiчнa мaйстеprrя.[oвoдяtЧИHa oсoбистoмy пpиклaдi нeoбxiднiстЬ тaKих кoмyн, Maxнo тa дrякi iншri aнapxiсTи двa .цнi нa TЮкдeнЬбезкoш.Iтoвнo
пpaцЮBaлив кoМyнaх.
У жoвтнi 1917poкy Hестop o.цpy'с,IBсяз МeшIKaнКoюГyляйПoля Haстею Baсецькoю.Hестop не мaB сBoei xaTи'ToMyтин,IBся з МoлoдoЮ.цpylшнoЮпo xaтax бpaтa Kapпa тa свoеi мaтеpi,
МеIIIКzlлo
MoЛoдеПo.цpу>lol<я
i y кoнфiскoвaнoМy ПaHCЬKoMtМ3.€ T Ky' .цeанapхiсти yгBopиЛи зpaЗKoByKoМyнy Ns 1. У липнi
1918poкy вaгiтнa Haстя paзoм з бpaтoм Heстopa Гpигopiем тa
йoгo дpуxинolo пoдaлaся нa схiд, в eвaкyaцiю, pяТyючи сBoe
)Iо,ITTя
Ta xиТTя мaйбрньoi ДуITИHи|.
Haстя ДeякуrЙuaс пepебрaлa y Цapицинi, дe й НapoД|4Лa
cинa, якlтirПoмrp vepeзкiлькa дiб.
Toй фaкг, щo Мaxнo сTaB aBTopиTeTниМлiдepoм вoлoстi,
o.цнoчaснoзaдoвoлЬtlяBi тypбyвaв aнapхiстiв, бo вiн фaкгиvнo
пiдпopядкyвaв сoбi всi yпpавлiнськi стpyктypи. Анapхiсти x
зBиIсгIиiдeaлiзyвaтибeзвлa.ц,.ця,
i iх oбypювaлo,Щo Hестop Мaх-
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нo FIеДyxe paхyBaBсяiз дрlкoю сeкpетapiaryaнapxlсTсьКotфУпи i влЬзив y всi дpiбницi' Деякi aнapxiсти бyли пpoти тaкoi
вi<yзypпaцiiBлaДи>в Гуляй.Пoлi. Мaслa y вoгoнЬ пiд,чивa,тa
KoTHикифopoвal,
Мapyся
.цoмaнa Пiвднi Укpaiни aнapхiсткa
I

I
,t

I
It
i

poззбpoiти тaм бaтальйoни Пpeoбpa)кенсЬKoгoпoЛ}ryтa зaxoсaМoпити цейхгayззi збpoею. Cпpaвy бyлo здiйснrнo' coЛ.цaTи
poзстpiлялa
влaсMapyся
oфiuepiв
кiлькox
демoбiлiзyвaЛИcЯ,
TисяЧеЮгвинтiBoк,
нopr{нo. Мaхнoвцi тaKиМчиFloMзaвoлoД.iли
Щo ДoдtЦoiм зщвалoстi.
Heзaбapoм Hестop Мaхнo тa Мapуся Hиtс,tфopoвaпoДirлинa мiсцеся дo пoвiioвoгo oлeксaндpiBсЬKaз МеToювI1ЛиHyги
пLцТpиМyBaTиTимчaсoвиIr уpЩ i
вy paДУ, Якa Пpo.цots)О/Bа"лa
пЬфo,сyва.,raГyляйпiльськiЙpaдi всiмa смеpтними гpiхaми. T pи
днi вoни BисTyпaJIинa мiтингax пepeд poбiтниKaми Ta сoЛ.цaTaми в oлексarшpiвськy'KpитиКyЮчимiсuевy paДyТa BиMaгaючи
Тi пеpeвибopiв,пpи цЬoму гoстi з Гyляй-Пoля здoбyли неoбхiд.
нy. пlдTpиMlry.
ПiсЛЯ тoio як Maхнo пoBepнyBсяв Гуляй-Пoлe, .цoселa.цiйшrлaзвiсткa,щo Мapyсю зaaprшToBaнoв oлeксaн.цpiвськyпoвi.
ToBиМкoмiсapoм Мйoм Зa сaМoчиннийзбip кoнщиб1цiй з мiсuевoi бypxyaзii. Miхнo ше й пpигpoЗив' Щo зa }IeПoKopyМoxе
poзiгнaй ГyrшйпiльсьIrypaДy. Maхнo виpiurив здiйсн.ити вiйЪькoвийпoiи нa oлексarшpiBсЬКз Метoю звiльнити Mapyсю.
fuiе щaпилoоя нeпеpедбaчrнe.Гвинтiвки, здoбyп в opiхoвi, були
poзiбpaнi ryляйпiльцями, бiльшriстьiз якиx не пoбaxaли з.цaвaти
ж paлi, як i не пoбaха,rи BзяTиу{aсTЬy цЬoМупoхoДi..[oвeлooя
Miхнoвi з aнapxiстaмиoбeззбpoiтиПoнад сoтню oднoсельцiв,a
дeяIс{xнaвiть зaapе[rryBaTи.Haстyпнoгo дня(25 xoBTIlяIl917-гo)

сarЦpiвськaмiльЙoн pфлiв.
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булo oгoлorшeнoдoбpoвiльний зaпис дo aнapхiстськoi <..Чopнoi
гвapдii>Гyляй-Пoля.
Bсьoгo дo <.Чopнoiгвapдii> зaлиcasтoся60 voлoвiк, кoтpi й
пpибули нa задiзничнyстaнцiю.ц,Ля
ПoхoДyнa oлексaн.цpiвськ.
Aлe в цеЙ чaс сTzUIoвiдoмo, щo y Петpoгpaдi вцбyвся бiльrцoвицький пеpeBopoTi шo Мapyся HикифopoвaзвiльненaHa вимo.ry poбiтникiв, кoтpi oгoЛoсили стpaйк i вийruли 3 гaсЛaМи
ypЯДyтa мiсцrвoi pa.ци.сaМa Mapyся
пoBzUIeн.ня,Tимчaсoвoгo
oTpиМаJIa200 тисяч pyблiв вiд vepвoнoгo KoмarЦyBaнняв oсoбi
B. Aнтoнoвa-oвсiснкa - <(нapeвoлюцiю>.
Hезaбapoм вЙбyлися пеpевибopи oлексaндpiвськoi pa.Ци.
Зaмiсть блoкy менrшoвикiв тa есеpiв дo BJIaдипpийuroв блoк
лiвих eсеpiв, бiльшroвикiвтa aнapхiстiв. Hoвa pa.цaзaявиJIaПpo
сBo€ неBтpуraнFI,Iy спpaви peвoлюцiйнoi ГyляйпiлЬсЬКoi<Фeспyбдiки>.
Пpoтягoм лисToПaДa
Ta гpyДн'I1917-гoHестop Мaхнo змiцнЮBaвсBoЮвЛa.цy
в ГyляЙ-Пoлi,здiйснююvи aнapхiстськieксПеpименTитa змiцнююvи фiнaнсoвeстaнoBиЩeсвoei <peспублirоl>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:UIихпoлкiв l{eнтpальнoi Pади нaд чaстинaми,
вipними Tимчaсoвoмy ypядoвi, IJентpальнa Pадa пpoгoлocwn
себe вищoю i е.цинoюBлaдoЮв Укpaiнi, пpийнявrши7 лиcтoлaдa I9|7 -ro III Унiвеpсал'
oднaк бiльrцoвики вiДчyли сeбе в Укpaiнi oбдiленими ыIaдoю. CпиpaючисЬ нa кiлькa paД,B якиx вoни мaЛи знaчнe ПpeдстaBI{ицTBo'бiльrшoвикиpoзгop}ryЛиBopo)Кyтa бpеxливyпpoПaгarЦy пpoTи I{енщальнoiPaДи,ЗBинyBaчyЮчи
ii в чoМyзaBгoДнo.
Hapодoвi.tI.oBoдиJIи'
щo yкpaiнськиЙУpядy Kиrвi, який, дo pеvi,
сКJIaдaBсяiз сoцiалiстiв, e <<бypхyaзниМ'
пoмiщицькиМ, кypКyлЬсЬKиМ,кoнTppeBoлЮцiйним>>.
Бiльrпoriики нe oбмexилися
пpoпaгaHдoЮ'a пoч€UIи пiдpивнi дii тa бopoтьбy з .цoпoмoгoю
oзбpoeниx зaгoнiв Чеpвoнoi гвapдii тa сoл.цaтiв-фpoнтoвикiв.
ПpoгoлorшeнняУкpaiнськoi Hapoднoi Pесгryблiкище бiльtшезaгoсTpилo с}ТIepечKимix бiльшloBиKaМитa <.yкpaiнсьKиМи
сепapaTистaми)>.
У гpyднi 1917poкy в Укpaiнy з теpитopii Poсii вдepлaся Чepвoнa apмiя КoмaндyBaЧaAнтoнoвa-oвсiснкa.
Cкaсyвaння пpивaтнoi в,пaснoстiпoмiщикiв нa зeМлю' зaкpiплeння пpaв I|'иpoKoгo мiсцeвoto сaMoBpядyBaння'lIIиpoKa
пoлiтичнa aмнiстiя, ПpoгoлoшeннянaцioналЬHo-пеpсoнальнoi
aвтoнoмii, спpaвxнiй .цeМoKpaTизм
III Унiвepсалy L{eнтpальнoi
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Pа'цимoгли сTaTиoсI{oBoюспiвpoбiтницTBaГyляйпiльсьKoi<<peспyблiки>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?
HепpимиpeннiстьTa ДoгMaтизманapхiстiв-тeopeтикiв?
Haпeвнo BпЛинyвi тoЙ стaн пoBнoгo хaoсy тa aнapxii y сфеpi yгrpaBлiнrrя тa гoсПoДapсTBa'щo ПaнyBaвтoДi в Укpaiнi.
p)ory>piзнoмaПiвдень Укpaiни бр apенoю <.бpoyнiвськoтo
нiтних cуIЛ- бiльшoвикiв,меншoвикiв,лiвих есеpiв'aнapхiстiв, бyrцiвцiв, пapтiй l{eнщальнoi Pади, кopнiлoвцiвТa.цo}tсЬKI,D(
кoзакiв. У цьoмy виpi l{ентpaльнaPa.цaне ЗМoглayгBеpдиTисяy
спpaвi Кo}ITpoЛЮ
нaд втiленняМ y )киТTявлaснoi пoлiтики, Щo
сaбoтyвалaсяBopo)o,IМинеyщaiнськиМИ сИЛa|\1И,
oсoбливoв пiв.ценниxпpoМислoBихцrнTpaх, .цe.цoл,Iщpaiнськoгo нaсeЛення
сKJIaдаJIa
20-з0 Fo (Kaтеpинoслaв,М икoЛaiв, oдесa). Пpoлетapський ryбеpнський цrнTp Kaтepинoслaвнe пoдiляв щpaihськoi
нaцioнальнoi iдеi i пpaКтич}roiгнopрaв pirшeнняЦeнтpy.
У гpyднi 1917poкy нa чoлi KaтеpинoслaвськoipaДи сToяB
aнapxiст-синдикалiстГpiнбayм, кoтpиЙ фaктиvнo бyв iгpaшKoЮ B,pyкaх лiвих есеpiв тa бiльtпoвикiв.!o Kaтеpинoслaвa
пpибyлo бaгaтo мaтpoсiв Kpoнrштaдтaтa Cевaстoпoля, кoтpi
всiлякo пiдtlттoвхyвzlлинacrЛенI{я.цoвисTyПyПpoTи [.[eнтpальнoi Paди. Koнфлiкт мix мiсцевoЮ paдoЮ тa a.цмiнiстpaцiею
I{ентpальнo\Paди в Kaтepинoслaвi poзв'язaBся в кiнцi гpyдня
1917poкy збpoйним зaкoЛoToМнa KopисTЬ мiсцевoi paди тa
бiльtшoвикiв.
B oлeксaндpiвськy_ знaчнoмy зaлiзниvнoмy вyзлi, який
зв'язрaв УкpaiнськиЙ фpoнт з [oнoм, пoдii poзгopTaлИсЯЗa
yчaсTЮсил, якi пitпли зa Kopнiлoвим тa Kaле.цiним. 19 гpyДня
l917-гo oTaМaнBiйськa Дoнськoгo Kаледiн вi/щaв нaкaз 14-ти
pУхaTИcЯvеpез oлексaндpiвськ нa.Цoн, щoб
КoзaЧиMеШIeЛoнaМ
ПoBсTaнню
ПpoTи бiльпloвикiв. BiйськoвиЙ w"д зa
.цoпoМoгги
згoДoюI{eнщaльнoi Paди нaKaзaвкoзaKaм,кoщi пpoxoдиJlичepeз oлексaндpiвськ, змiнюючи oДнi o.цHих,зzLхиЩaTи
мiстo тa
зшliзничний мiст vеpез !нiпpo вiд <poзбiйницЬКихбaнд'>.
ГуляйпiльськipeвoлюцioHеpиз BeлиKиМиTpyДнoщaМиopirIffУъaJIИcЯy цiй склa.цнiйситyaцii. Boни вlДcилaли гiнцiв дo
Kисвa, Kaтepинoслaвa,oдeси для з'ясрaння сTaнoBищay Кpay Гуляй-Пoлi пpийняв peзo.riюцiюпpo збpoйiнi. Heзaбapbмз'.t.зд
нy бopoтьбy ПpoTи I{eнщальнoi Paди, вiйськoвi чaстини якoi
КoнтpoлЮBiUIиoлексarЦpiвськ. Булo виpitшенopoззбpoiти кoзaкiв, кoщi йшrлинa floн дo Kа.тleдiнa.Ha пoнaткyсiнrrя 19l8 poкy кеpiвник Чеpвoнoi гвapлii oлексaгщpiвськaБoгДaнoв oгoЛoсив пoBсTaння пpoти l{eнтpaльнoi paДи, зaКлиКaвПJинa
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.цoПoмoryaнapхiстськi зaгoни Hrстopa Maxнa тa Mapyсi Hикифopoвoi.
4 ciчllя l9l8 poк:yзaгiн Мaхнa (близькo250чoлoвiк)пpибyв
.цooлексaндpiвськa, стiльки x бoйoвикiв бyлo в зaгoнi Мapyсi.
Бyлo ствopeнoпoвiтoвийpeвкoм, кyли кpiм бiльlшoвикiвтa лiвих есеpiврiйшли aнapхiсти:М. Hикифopoвa (тoвapиlrIгoЛo'
ви), Яlлa Пopтoвий тa H. Maxнo. Мaхнo бyв нaпpaвленийяк
гoЛoвa кoмiсii .цo чepBol{иxЧaiTин, Щo пpибyли з Poсii для
пoвалeнняУHР.
Гyшйпiльськi aнapхiсти зyмiли poзaгiryвaтипoлк гeopгiiвсЬкиx КaB.UIеpiвнa KopисTЬoлeксaндpiвськoi pa'циТa зaЙняли
пoзицiТнa Kiчкaськoмy Мoстy uepез!нiпpo. ЗyпиняюЧи еlllеЛot{из кoЗaKaМи'мaхнoвцi poззбpoювa,тиix. Pядoвi кoзaки y
пеpeвaхнiй бiльrпoстi не бaxали сTaBaTи.цo бoю <<зi
свoiми> i
ЗДaBaJIИ
збpoю. oфiцеpи ж' нaвпaKи, ЧИlIvIлуI
oпip, зa Щo a}rapxiсти скида.ltиlx з мoсту в !нiпpo.
7-|4ciчня 19l8.гo мaxнoвцi бpaли y{aсTЬy бoях зa oлексarцpiвськ. o.цнoчaснoМaхнa бyлo пpизнaчeнoгoЛoBoюкомiсii з poзвaнT:D(ення
oлексarцpiвськoi в,язницi. Haслiдкoм poбoти Мaxнa У цiй спpaвi булo тe, щo бaгaтo кpимiнa,rьниx
злoчинцiвбyлo звiльнеHo,a кoлишнi ПpoвoKaтopитa oхopoнЦi
бyли зaмopДoвaнi.
Чepeз кiлькa днiв Maxнo вийшroв зi сшaдy oлексaгцpiвсЬкoгopеBКol,Iyз мipкрaнь несyпliснoстiйoгo iдeoлoгiнниxaнapхiстських пoглядiвз дiяльнiстю pеBКoMУ.Ha чoлi сBoгo зaгoнy
з BeЛиКиМитpoфеями вiн пoвеpцyвсядo Гyляй-Пoля.
Мapyоя Hикифopoвa тrХ не.цoBгoзzlllиlll€шaся чЛенoМoлексarцpiвськoгo pеBКoМy.Caмoчиннi кoнтpибyцii з мiсцeвoi бypxyaзii тa зaкJIиIоt.цo
зниЦенFIяyсTaнoвдеpжaвнoiBJIa.ци
пpизве.
Ли.цoToгo' Щo Boнa бyлa yсyнщa З prвKoМy.Пiсля цьoгo Mapyся
зi свo.lмзaгoHoIt,I
налетiлaHa paДyTa зaapeшTyвалaiТ гoлoвy,стaвrшифaкги.rнoгoспoДapкoюмiстa. З тpyднoщaми ЦеЙкoнфлiкт
B.цaJIoся
влa.цнaTи'i зaгiн Mapyсi ПoДaвсядo Kpимy.
У сiчнi-лютoмy 19l8 poкy ГyляйпiльськaBoЛoсTЬзzUIиПIaлaся HезiUIеЖнoювiд бyдь-яких цeнTpaлЬнихвлaстей. Бiльrшoвики, кoтpi ЛиIIIенa ПoчaTКyЛЮToгoзaкpiпилися в Укpaiнi,
зaKpиBaпиoчi нa ry;rяйпiльськyсaмoстiйнiсть. IJе ПoяснЮBЕlJIocЯ TуI|i' щo бiльtпoвиKи

не NIшIИ сИЛ пpoTисToяTи

yкpaТнським

пapтiям i нaмaгшlЙсЯ oлepTИcЯнa opгaнiзaцii poсiйських лiвих
eсepiв тa aнapхiстiв, тoмy cBaptШИсЯз Maхнoм y цeй чaс iм
бyлo нi .цo чoгo. Taк, в yсiй Гyirяйпiльськiй вoлoстi не бyло
)кoднoгo.бiльп.Ioвицькoгooсepe.цKy'нe бyлo xo.цнoi сили, дкa б
МoгЛаПpo-гистoяТиaнapxicтaм.!o тoгo x лiвi eсepи Ta МaKсималiсти Гyляй-Пorrя пiдщимyва.lIипoлiтику Maxнa.
JJ

Згo.цoмМaхнo сTaBoчoЛЮBaтиГyляйпiльський pqBKoм,a гoЛoBolopa.цисTaBaнapxiст Левкo Kopoстильoв (Хrцaй). ГyляйпiльсьKийpеBкoМмoбiлiзрaв uЧoprryгвapдiю>нa <6opoтьбyпpoти пoлiтичн|lх cvtЛ>>.
Б1ъ poззбpoeниit 48-iт IToЛK,щo пpoяBJIяB
симпaтii.ЦoЦентpальнoi Paди, poзiгнaнo Coюз фpoнтoвикiв ГyляЙ-Пoля, кoщi нaмaгaJlИcЯcTaTИв oпoзищiю дo Мaхнa, бyли
лiквiдoвaнi TaKo)Kyкpaшrськiopгaнiзaцii, щo пiдщимали I{ентpaльнy Paдy. Хapaкгеpнo' щo ryrшйпiльськi aнapxiсти ПpaгнyЛи
poзв'язaтитepop ПpoTипpиxильникiв I{енщшlьнoi Paди i нaвiть
вбили пpaПopщиKa-yкpaiнця.oднaк Мaхнo зaбopoнив пoдiбнi
дii, нaкaзaвши Пpипинити TеpopпpoTи сoцiалiстiв.

нoмiчнoгo xaoсy Ta цopyllIення зBичних гocпo.цapсЬKцхзB'яЗ-.
кiв Мaхнo висyнyB iдею вiльнoгo нarypzulЬнoгoToвapooбмiнy
мix poбiтникaМи Ta сrЛянaМи. TaK, емiсapи з Гуляй.Пoля
мiняли Baгoни З пpoдoBoЛьсTBoМнa мaнyфaкгypy в Мoсквi,
Kaтеpинoслaвi, oлексarщpiвсьKy' Aлe бiльlпoвицькi кoмiсapи
зaTpиMyBzUIи
Baгo}tиз мaнyфaкгypoю тa вiдгaнялиiх.цo oлексaндpiвськa.Пpямий тoвapоoбмiн сеЛa з мipтoм бeз пoсеpе.Цникa фaктиннo бyв зaбopoнений мiсьlсдми paдaМи. БiльilтoB|4KL4
ЗaЯBЛяIlи'Щo дЛя ПoсTaчaнняiснyюTЬ Деpжaв}Iinpoдopгa}rи.
Лише пiсля тoгo, як Мaxнo ПpигpoзиB,щo з Гyляй-Пoля нa
oлeксaндpiBсЬк Bиpylшaть2тиcячi oзбpoених сеJUlн' щoб вiд'бити вaгoни, oлексaн.цpiвсЬKapaдa пoвrpнyлa мaнyфaКtypy.
Mqскoвськi poбiтники oбмiняли y мaхнoвцiв свoю пpoдyкцilo
на збhоr<я.Пpoжaвпrи тиcячi кiлoмeтpiв, пo.цoЛaBп]ибезлiч
пеpеlшKoД' мaхнoвськi емiсapи пpи гHiUlи.I]'o.IloМy
.п,eкiлькaвaгoнiв пpoмислoвихтoвapiв.
y Kи8 лютoгo 1918poкy pa.цянсЬКaвладaбулa BсTaI{oBЛенa
свi, a в сеpединiЛюToгo-,i в деяких iнrпих paйoнaх Пpaвoбеpе>lокя.
oднaк pке 19ЛIoToгoнiмецькi Ta aвстpo-yгopськiдивiзii, зa згo.цoюз I-{eнщальнoюPа'цoю' пoчuUIинaсTyП y глиб
Укpaiни. Зaгальнa чисeльнiсть вiйськ, щo нaсTyпzulи' сTaнoвилa 450 тио. oсiб. Тaк звaний paдднcькиЙ рял Укpaiни не
мaB )Koдниx шaнсiв пpoтидiяти нaстyпy i нa пovaткy беpезttя
1918-гoпepеtхaв.цoПoлтaви, пoтiм - дo. KaтepиЦoсЛaBa'a B
липнi - oсTaтoчнoзHиK' як i,сaмa Ta BЛaДa'якa бyлa ним
Krpoвa[Ia.Мoскoвський PaднapкoМyKJIaвy беpeзнi 1918-гoв
Бpeст-ЛитoBсЬКyмиpний дoгoвip з цeнTpаJlЬниМи.ц,еp)KaBaМи'
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пoгoДиBlIIисЬнa aBсTpo-нiмецькyoк}тlaЦiюзaхiдниxЗеMеЛЬpеспyблiки, ЗoKpеМaУкpaiни.
Poзпoчинaю.rивiйнy пpoTи УHP, Ленiн i TpoЦький пoяснIoBzuIиЦе iнтеpнaцioнaльним oбoв'язкoм Д'otloМotиTpyДяЩиM
Укpaiни y бopoтьбi ПpoTи <бypхyaзнoi>I{ентpальнoi Paди. Tепеp, КoЛи BИHиKЛaзaГpoзaiхнiй влaдi,BoHи МИTTсвoпpo тoЙ
oбoв'язoкзaбyли.Укpaiнський paдянськиil уpяд зyмiв змoбiлiЗyBaтинa бopoтьбyз iнтеpвентaМитiЛЬKиблизькo20тиcячб1ЙЗaГoни,oчoлювaнiaнapхiстaмитa
цiв, тpетинyяКих сTаHoBиJIи
лiвими eсеpaМи.
B Укpaiнi в цей v4с ПpoTи iнтеpвентiв дiяли aнapхiстськi
зaгoни пiд кoмarцбю бpaтiвXeлезнякoвих, 'Bшtентинoвa,Aкеpмaнa, Bopoнoвa,Чеpедrrякa,Moкpoyсoвa' Пopyбaевa,Pомaнoвa, Жeлябoвa,.{eвiцькoгo,Hикифopoвoi, Maхнa, Kaсiсiмoвa,
зaгiн iмeнi Бaкyнiнa, зaгoни KaTepинoсЛaBсьKиxTa o.цeсЬKих
теpopистiв, зaгiн Carui-Петpa. Bсьoгo, зa пiдpaхyнKaми aBTopa'
y цих зaгoнax пеpебyвaлoДo 3 тисяч oсiб. Maxнo тa ryляйпiльськi aнapхiсти,кoтpi ще в 1917poцi стoяли нa oбopонних ПoжoД}lиxyГoДз нiмецькимiмпеpiалiзмoм.
зицiях,He Bиз}IaBaЛи
!o 20 беpезнi l918-гo aвсщo-нiмецькi вiйськa зaЙнялиОДeсy, Хepсoн, Mикoлaiв, Чepнiгiв, Бaxмaч. Лиruе в Kaтеpинoслaвськiй, Taвpiйськiй тa Хapкiвськiй ryбepнiях ще не гoсIIoaвстpo-нiмeцькi сили. [еякi кepiвники Taвpiйськoi
.цapюBа,'Iи
tцo txнiй <сyтa fioнецькo-Kpивopiзькoi pеспyблiк спo.цiва-llися'
yниKrr}'Tи
мox;Iивiсть
веpеЦiтет,>
ДaсTЬ
фaтальнoгo зiткнення
з BopoгoМ.oднaк пoвiльне ПpoсyBaHHJlнiмцiв Ha цeнТpzl,TЬних.цiлянкax булo нaслiдКoМTaKTиКи'poзpaxoBaнoiнa флaн.
гoвi yдapи, нa ofoчeнrrя чrpBorrиx ЧaсTин тa ПеprшKo.ЩKеЕlня
BиBoзy мaтepiальниx цiннoстeй з Укpaiни. 5 квiтня 1918-го
нiмецькi чaсTи}Iипiдiйrпли дo Хapкoвa i vepез Двa Днi зaЙняЛи 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.цapюBaлиal{apхiстсЬКiзaгoни' кoтpi зaйняЛийoгo пiс.пявтечi
Чepвoних:
Ha пovaткy rвiтня 1918poкy ryляйпiльськi aнapхiсти гory_
BaJП4cЯ
дo мaйбyгнiх бoiв. Ha стaнцii Пoлoги Мaхнo oTpиМaB
вiд нaчaльникa пiв.ценнихpaдянсЬКиx pеЗеpBних вiйськ бiльIlIoBиKao. Бeленкeвичa3 тиcячi гвинтiвoк, 11 вaгoнiв нaбoiв
<.ПiдйoмнaсТpoЮв Гyляй.
тa 6 гapмaт. Biкгop Бiлaш згa.цyBaв:
oзбpoюПoлi бр незвичaйний.BiД МzlлoгoДo стapoгo ПoЧ:L'Iи
..Зaхищaтисвoбo.
Ta ГoTyBaTинaBKoЛoсeлa шraнцi,щoб
BaTvIcЯ
)KмаленьIоrй
дy'''>.Бeлeнкeвlrчтo.цiзa}tsa:l(иB:
"ГУляЙ-Пoле це
vepвoний Петpoгpaд!'>.
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Дo ГyляйпiлЬсьKoгoпoлКy сaмooбopoни' щo BxoДиBдo 2-\
peвoлюцiйнoi apмii peзеpвнoi гpyПи pa.ц,яHських
вiйськ, дoбpoвiльнo згoЛoсилисяTИсЯчaчoлoвiк(зa свiдченнями B. Бiлaпra5 тисяч нoлoвiк), пrpеBzDKнoветеpaнiв.фpoнтoвикiв.Пoлк склaдaвся 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.rlинедo ст. Пoлoги.
KoмarциpoМ пoЛKyбyлo oбpанo Koлиlllt{ьoгooфiцеpaAпoллoнa Boлoxa, Мaxнo стaB }IaЧaJIЬниKoМ
пrтaбy пoлIry.II{е кiлькa сoтrнЬ бyлo vepвoнoгвapлiйuiв-aнapxiстiв,пеpeBa)<нoюнaкiв, кoщi не вмiли вoлoДiтизбpoеюi не знaш,rвiйськoвoi сПpaBи.
<...бр стpaшний тa сyвopий:кyЗaте вигляДчеpBo}roapМiйцiв
леметнi сщivки з нaбoями нa IUIеЧaх'зa Пoясaми стиpчiUIиПo
дBa peвoЛЬBepи,були нaчeгшенipуlнi гpaнaти, i з xElJIяBBигJIяB кiнцeвoмy пiлорlкy бyлo opгa.цzlличrчel{ськi кинД>кaли...>>
нiзoвaнo<.BiльнийryляйпiльськиЙ6aтытьЙoнaнapхiстiв>y склa.цi
близькo тиcячi.цoбpoвoльцiв.
Tим чaсом y Гyляй-Пoлi мix aнapxiстaми тa yкpaiнськими
сoцiа.lIiстaмиi <.пpoсвiтянaМи)>'
кoтpi мали знaчний BIIлиBy Boлoстi, poзпoчaвся TpиBaJIийкoнфлiкг. oчoлювали yкpaiнськиx
сoцiaлiстiв чoTиpи ПpaпopщиKи:$oлoх, Ceменютa-Pябкo, Boлкoв, Пpихo.цькo.Bнaслшoк кoнфhiкгy aнapxiстaми бyло вбитo
ПpaПopЩиKaCемeнroтy-Pябкa.I{ей aкг TеpopyoсTaToЧнoПoсBapиB aFlapхrствтa yKparнсЬKиxсoцraлlсflB r наДoBгoBlдlryчиBaнapхiстiв Гyляй-Пoля вiд спpийцяття yкpaiнськoгo pyхy.
Ha пoчаткyлипня l 9 18-гo нiмецькo-aвсщйське вiйськo oпи-.
H14лocЯ
пoблизy Гyляй-Пoля, вiйськoм iнтеpвентiв бyли зaхoпленi MелiтoпoЛЬTa oлексarцpiвськ. HeзaбapoмМaxнo тa БелeнКeвLIчпo.цiulvlcЯHaстaнцiro
Boлнoвaхyдo rптaбyП. B. €гopoвa _
КoМaндyвaчaПеpпroi Укpaiнськoi Чepвoнoi apмii _,зa вкaзiвкaМи з пpиBo.цyoбopoни' B цeй нaс y сaМo]vfyГуляй-Пoлi пoчzlJlися зaBopyxeнrrя.БiльrшiсТЬселяH poзyшtiли,Щo Bopoгa He Зyпи- .
нити, i poзpaхoByBa;lивiдвepнyги KpoBoПpoЛиTTя.Koлиrшнiй
ПpaпopщиK,KoМaндиpбaтapеiесеp B. IПapoвськиЙзaяьив aнappoзxiстaм, щo фpoнтoвики з ГуляЙпiльськoгoПoлKyIIлaнyIoTЬ
гpoМиTи rптaб aнapхiстiв тa всiх rx poзстpiляти, Щoб нe бpaти
yvaстi в бoях пpoти нiмцiв. Maхнoвi тa кiлькoм aнapxiстaмyДaЛoся виpBaTиcяз ГуляЙ-Пo.пяTa вTеKти.цoBoлнoвaxи.
. 15 квiтня Гyлrяйпiльський пoлк вiдмoвився iти нa
фpoнт.
16 юiтrrя зaKoлoT}IиKи
нa чoлi з мiсцeвими oфiцepaмиpoззбpoши
aнapxiстiв з .цoпoмoгoюeвpeйськoi poти ГyляйпiльсьKoгo пoлкy. Co;шaти ПoлKy сaмooбopoни виpittlили Bистyпити зa Пoвнy
пiдтpимкy !енщaльнoi Paди' Лeвкo IIIнaйдеp _ Кoмaндиp €Bpейськoi poти i кoлиrшнiйчлен aнapхiстськoi гpyпи - Bи.цaв

нaKаз пpo apeшIтисiльських aнapхiстiв i oчoлив poзГpoМштaбy
Гyляйпiльськoi aнapхiстськoi гpупи. Haстyпнoгo дня .цoГy.шйвйськa тa зaгoни apмii
Пoля рiйшlrи чaстиFlиaBсTpo-yгopсьkогo
пpибульцям BесЬ apсrнaJl }eлa Й
УHP.3aкoлoTниKи BИДaЛI4
opгaнiзyвaлисBяTКoвyзyстpi.rнaсТyПaЮчим.Aле .repвoнийбpoГуляй-ПoЛr гapМaTнeпoTяг гpyПи Бeлeнкевичa <(Пpoпoлoв>
ниМ BoгнrМ.
Maxно з 80 кiннoтllиKaМи тa HикифopoBa з 250 кiннoтникaми (y квiтнi l918-гo Мapyся - KoМaнllиp.tеpвoнoiкiннoти
Хеpсoнськoi тa Taвpiйськoi ryбepнiй), oстеpiгaючисЬ,щo poззбpoенi aнapхiсти бyдщь poзсщiлянi, виpitшили,зiбpaвrпилю.цей,з.цiйснити нeвЦюIaдниЙ нaПa,цнa Гyляй-Пoлe. o.цнaк зa
кiлькa гo.цинДo пpихoДy в Гyляй-Пoле нiмцiв евpeйськa poтa,
кoтpa бyлa дo цьoгo нa бoцi вeтеpaнiв-фporпoвикiв,звiльнилa
зaapеЦIтoвaнихaнapхiстiв, бiльшiсть iз ниx BTекJIи.цoBoлнoвaNИ,Дe пepебyвaвMaхнo.
У кiнцi квiтня 1918poкy aвстpo-нiмeцькi вiйськa зaЙняли
фaкгиvнo Bсю тepиTopiю Укpaiни, липre бiля Kop.цoi{уз Biйськoм !oнським з.lли[IaBся нeвеликий paйoн BKJIючHoз ТaгaнpoгoМ' кoщий фopмальнo Bхo.Ц,иB
тo,цiдo скЛaДУУкpaiни. Caмe

36

з7

гPaдi тa poзсщiлi тaмтerшнiхpoбiтникiв''
Тaгaнpoзькi, oдeськi, кaтepинoсЛaвськi,ryляйпiльськi aнapxiсти, a TaKox.цеякi сoл.цaтськiкoмiтeти чеpBoних зaгoнiв пo.
Bимoгy пeprД бiльшroвикaминегaйнo звiльнити МapycTaBvлIИ
сю. Cyд, яютй вiлбyвся нeзaбapoм' BипpaB.цaвii. Знavнy poлЬ y
цьoМy вiлiгpaлo зaстyпництBo Koмaн.цyвauayкpaiнсЬKих pa.ц'tноЬКиxвiйськ B. Aнтoнoвa-oвсieнкa, кoтpий зaПpoпo}IyBaв
вiдпpaвити aнapxiотоькомy зaгoнoвi збpoю Ta пoBrpнyги Йoгo
нa фpoнт, a Mapyсю звiльнити. Пiсля звiльненrrяHикифopoвa
p:utoМз Maхнoм BисTyпилa }Ia .цeяKихTaгaнpoзЬKиxзaвoдax'
l Зaгiн Мapyсi y беpезнi l9l8 poкy, oпиниBII.tисьy, € л lсaветгpa.Цi, свoiми
дiями спpoвoкрaв пoвстaн}Iямiсцевих меrшкaнцiвпpoTи Bпaди aнapxiстiв тa
бiльrцoвикiв. Пiзнiurе, y vеpвнi 1918poкy Мapycя бyлa зaapештoBaнaзa пеpеBищrння влaди, зa сyг}rчKиii зaгoнiв з paдянсЬкoю вJIaцoюв lapиuинi (нинi
BoлtoгpаJI)тa Capaтoвi. Tpи мiсяui вiдбyлa в Бyп,rpськiй n]язниui i знoвy бyлa
вiдгтyIцёнaнa пop1тс,rArпрнoвa-oвсiенкa тa чtенa BЦBK PPФCP aнаpxiстаA. KаpеJIlнa.

зaIоIиKaюЧиpoбiтникiв Дo oПopу iнтepвентaмтa дo сoцiалiзaцii
виpoбништва.
У цi днi aнapхiсти з Гyляй-Пoля тa пiвдeннoгo схoДy Укpaiни пpoвеликoнфеpенцiю.Hе BиКlIючaючисенсy в зaxистiTaIaнpoгa,вoни виpirшилизмiнити TaKTиKyпoдальrшoiбopoтьби,
себтo зpoбиTисTaBKyцa пoвсTaнсЬKo-ПapTиЗaнськi
метo.цибopoтьби. Для цьoгo тpебa бyлo пpoниKн}.гиДo ol(yпoBaниx paйoнiв i нa ПoчaToклiтa 1918poкy opгaнiЗyBaTисepе.цселян Ta
pобiтникiв TepopисTич}riгpyпи пo 5-10 vолoвiк, з МеToюнaПaДiв нa iнтepвeнтiвтa пoмiщикiв, щoб свoiми дlямитa пpoПaгal{нapo.цдo збpoйнoгo ПoBсTaн[ш.B по.цаль.цoю пi'ЦшrтoBХyвaTи
..BiЛЬнихпOBсTaнсьKID(
пIoMyrTЛaн}ъаJIoся
сTBopе}tFIя
бaтaльйoнiв,>
пo 100-300 чoлoвiк для бйьшr мaсцrтaбнихдiй. Бyлo TaKox Bиpiпreнo ПpoTягoMTpaBrUIвiдвИaти aнapxiстськi цr}rTpив Poсii,
щoб мoбiлiз}ъaTиЛЮдей,кoпITи, збpoю ЗaДJUIспpaBи щpaiнсЬKoIo ПoBсTaнн'I.
l щaвrrя l918 poкy Taгaнpoг зaiпtялут
нiмцi. Численнi пoтяги Bивoзилиз Taгaнpoгaнa схiд,.цoЦapицинa,тисяvi бixенцiв,
peвoлюцioнеpiвтa сoлдaтiв,сеpе.цяких бр i Hестop Мaxнo. Ha
ПoчaTКyTpaвня 1918_гoкapальний Зaгiн спaлив бaтькiвськyхary
Мaхнa, poзстpiляв бpaтa Heстopa - oмелянa' щo I]oBrpнyBсяз
фpoнтy Tя)кKo кoнт1u<ений,без oкa. IIIyкaли i дpщoгo бpaтa
Hестopa - Caву, шo бр КoМarrдиpoМзaгoнy <.Чopнoiгвap.Цii>.
Caвa Махнo paЗoМз Hестopoм y квiтнi 1918_гoBoюBaBпpoти
aвсщiйцiв, a пoтiм бpaвуlaсть y кoнфepенцii aнapxiстiвy Taгaнpoзi. Aлe пiсля кoнфеpенцii не пoжaв Дo Poсii, a ПoBrpнyвсяy
pi.Цнeсело. Kapaтелi пpийrпли i Дo йoгo хT||4' aJIeCaвa встиг
},TеKтигopo.цaМи.Kaти скoutи стparпний зЛoЧин - виpiзaли
фУДи xiнцi Сaви - Федopi, зaKoпzulиi] rце xивцeМ y ЗeМJIю'
riДлaлили xary Caви. Чеpeз кiлькa Днiв пiс.ltя поxopoнy свoеi
xiнки Caвa вбив ЗpaДIlИKaМитькa Cолoвйoвa, Цo oчoлювaв
y селi. Haсryпнoгo дня Caвa бyв зaapештoвaкapальнi <<?KЦii>>
ний aвстpiйсЬКиМи BoякaMи i вiдпpaвлений .цo oлeксaндpiвськoi тюpми
Toдi;с бр poзсщi.llянийпoбpaтимHестopa - aнapхiстMyсiй
Kалениченкo, зaбитий uloмпoлaМи aнapхiст Пaвлo Kopoсти.
I Mахнo Савa (|872-1920) втiк iз в'язницi B)кевoсrни 1918poку. З цьoгo
vaсy вiн _ кoмarциf мaхнoвськoi apмii _ вiдпoвiдaв3a пoстaчallня apмii. Бщ
poзсщйяний в)(е чepвoниМив3иМкy 1920poку.
Mамo Гpuеopiй_ щaсник iмпеpiа,riстllvнoiвiйни, пiдпpaпopщиK,у 1918poшi
нa Koмaн'цниxпoсa.цaху Чеpвoнiй apмii, нavtптaбy 37.i неpвoнoi бpигaди нa
УкpaiЪськoму фpoнтi y 1919poui, з беpезня 1919poкy - в зaгoнaх Мaхнa, з
юiтrя l9l9 poкy - пoмiчrик нaчrrrraбyy Махнa. Зaгиrцъу бoroy веpеснi1919ркy
пiд Умaнню.
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ЛьoB, сiМ ryляйПiлЬсЬKиxpевoЛЮцioнepiвбyли пoвiпrенi нa телeгpaфних стoBпaх y центpi Гyляй-Пoля.
сTapиxpевoлюцio.
У |9|7_1r9I8poкaх Maхнo, як i бiльшliсTЬ
peвoлюцiйoxoплений
бyв
KJIaсy'
свoгo
пpе.цсTaBникiв
неpЬ,
}IиМпiднrсeнrrям.Хви,ltяpeвoлюцйнoгo енryзiaзмyвинеслaйoгo
}Iaгopyзaв.цяKийoгo opгaнiзaтopсЬKoМyTa opaTopсЬKoMyхис-

Гyляй-Пoлe' сTBopюIочисBoю мiсцевy сaцлoстiйнiсть,бр виyкpaiнськoмy тa poсiйсьКoМy ypяДaМ.
IстIиКoМ

.ГJIABA B гJIАBI
Aнapxiстп зpaзкa 1917-гo
Aнapхiсти, KoTpi дiяЛи нa Tеpeнaх неoзopoi Poсiйоькoi iмпеpii, хoнa й пiдтpимали Лютневy prвoлюцiю 1917pbкy, алe
тiльки нa ПoчaTKy.Koли владa в oсoбi Tимчaсoвoгo уpя.цyпo. чалa змiцнЮвaтися, вo}Iи,сTzUIиBиМaгaTиIIpo,цoB)Кення
prвoстBopеI{Flябезвлa.цнoгoсyспiльствaTa негaйHoгo
люцii П]ЛяхoN{
пoвaJleння ypЯдy. Aнapхiстськi opгaнiзaцii, хoчa й }IrчисЛеl{нi'
бyли paлик€lпЬнo налaПIToвaнiстoсoвнo пpивaтнoi вlaснoстi'
бyp,xyaзii, дepжaBи. Уxе в тpaвнi 1917poкy aнapxiсти Пoчztли
пiдбypювaти мaщoсiв тa сoл.цaтiвПетpqгpaдa нa збpoйний ви.
стyп. CтвopeниЙ у vеpвнi 1917poкy aнapxiотський Biйськoвopевoлюцiйний кoмiтет opгaнiзрaв спpaBy вйськoвoгo пеpoBopoTy пpсугиypяДy.Cпiльнo з бiльtшoвикaмиBoни сTЕlЛигoЛoBниI\,Iи
Хoвтrrя>>,KoЛИ З-4 лигtня 1917-го
ЬpгaнiзaтopaМи<(нeBд.uloгo
бiльrпoвики й aнapхiсти зyпliли BиBесTинa вyлицi Петpoгpaлa
сoтнi тисяч сoлдaтiв,MaTpoTимчaсoвий УPяД!>
пiд гaслoм <.Гeть
сiв, poбiтникiв.
Пiд чaс пеpeBopoтy25-26 >кoвтня|9|7 poкy aнapхiстськi тa
мaтpoськi зaгoни' oчoлювaнi A. MoкpoyсoвиМ' o. Железнякoвйм, I. Хукoм, бpaли y{aстЬ y lштypмi 3имoвoгo палaцy. Дo
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скJIaДyBiйськoвo-peвoлюцiйнoгo кoмiтеry з пiДгoтoвки ХовтI{еBoгoПеpевopoтyBхoдLLтIи
aнapхiстиI. Блeйxмaн-Coнцев'Г. Бoгaцьtоrй,B. [IIaтoв,o. Яpчy* (y тoй xе чaс 53 мiсця y BPk мали
бiльшoвики).
У жoвтнi 1917-гo aнapxiсти тa бiльrпoвиKи мztлиспiльнoгo
lopoгa - дepхaвy TaУpЯД'Kеpенськoгo. Caме цe iх oб'сднyваЛo.
Бiльruoвики виpirпили.виКopисTaтиpeвoлюцiйниЙ зaлыт.aнapхiстiв, iUIeЯK тiльки сaмi змiцнили свoс сТaнoBищe,пoчaЛиoдpaзy )к звiльrrятисвoж недaвнix сoюзникiв з yсiх pевoлюцiйних
yсTaнoB'paД, peBKoMiв,фaбзaвкoмiв.B Укpaiнi бiльпroвики зaл}дraJIиaнapхiстiв-iнтеpнaцioналiстiвдo свoiх pевкoмiв, щoб тi
loTyBалц пеpевopoт ПpoTи Bлa.циI-{ентpaльнoiPaди (в Kиевi,
o.цесi,Kaтеpинoслaвi,Хepсoнi, € л исiветгPaдi, Микoлaевi).
Aнapxiсти-кoшгyнiстипoгoД)сyBzUIися
З yчaстЮy paдax, oбyмoвлЮючи' щo paди нe пoвиннi бpaти нa сeбе влaдних фyнюдiй, i
висЦ/ТIaJIи
3 кpиTиKoю.цerrтpaлЬнoi
paдянськoiBJIaдиt Paди HaPoДниx Koмiсapiв'

сeлених пyнктiв, де iснyвали aнapхiстськi гpyпи. У цих гpyrтaх
|
fllмuepod _ скopoченa нaзвa фнщaлЬнoгo Bикoн.rвuoгoкoмiтеry paди
сoлдaтсЬKихтa м;iтpoськиxдепyraтiв Pрlyнськoгo фpoнтy, oдеськoгo вiйськo|9|9 oкpyгy тa Чopнoмopськoгo флoтy, якlth дlяв-i тpiъня |9|7 пo беpезeнь
l9l8 ркy.
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не BеЛaсяpеесTpaцшчлeFIlв,Чеpезте B€u(Кo BсTaнoBиTи,зaгaЛЬнy кiлькiсть ixнiх y.laсникiв. У piзнi пеpioди ця кiлькiстЬ Ko_
ливaлaсявiд тpьoх .цo п'яти тисяч члeнiв. З мeтoю пpoПaгaн.
бaгaтoпеpioдиvних ви.цaнь.lCтвopювали
ди aнapхiсти B}lДaBaли
aнapxiстий збpoйнi.зaгoнипi'цнaзвoю ..ЧopнaгвapДiя>.B Kaбyло ствopенo П'яTЬTaKиx
теpинoслaBi нa мiсцевих.зaвo.ц,aх
зaгoнiв, якi кoнтpoлюBztлисяaнapxiстськoю фeдepaцiсю (сек.
peтap B. PУлниuький).
Aнapхiсти эaKJIиKzlлиIIepeTвopиTиpaДИ B сщo екoнoмivнi
opгaни' лiквiдyвaвши ixне пoлiтичне знaченн'I. Boни зaсудxyBaли цrнтp.lJliзaтopоькyпoлiтикy бiльrшoвикiв,кoтpi пiд гaслaМи .циКтaтypипpoлетapiaтyoбмеxyBали пpaвa мiсцевих PaД тa
pilшенrш Paднapкомy. Aнapxiсти хотiли, Щoб кoхнaB'яЗ4,Baл|4
нa мiсцевa paДa бУЛaпoвнiстю нeзaЛe)Kнoю,сaМoBpЯДнoЮTa
aBтoнoмнoю, вiдкиДaючибiльtuoвицькийПpиrrциПпoбyдoви
BлaДизгopи ДoниЗy.Чaстинa aнapхiстiв iз нaйбiльlш неПpиMи.
pенних ЗaкllиКaлaбopoтися з нoвoю бiльtпoвицьKoювЛaдoЮTa
3ниЩиTиii, пoки вoнa не змiцнiлa, .цoBoдячи'щo бiльrшoвики
сTZUIигzulЬ]\,{oМ
Ha шIJIяxyПepмaнeнTнoгopoзBиTКypевoЛЮцll.
peвoлюцiю'>,
Пpoгoлouryючи<(TpeTю
aнapхiстиBвzlхtlли'щo Bolra
кoмyнiзмy.
стaHе пepeхoдoмдo бeз.шepxaвниЦЬKoгo
Пpoте ПoBrсTи зa сoбoю щyдoвi мaси Укpaiни, вiдкидaючи
нaцioнальнy дepxaвнiсть, aнapxiсти не ЗМoгЛи.Ужe нa eмiгpa.
цii, aна.ltiзyючипo.цii Toгo чaсy, Maхнo Писaв' Цo aнapхiсти
y хвoстi пoдiй i чacoм МzuIo.FIе
пiсля pевoлюцii <.'..oпиtlv;|ИсЯ
вiдpивaлися вi'ц них зoBсiM, нe Мaючи сил пiти сaмoстiйним
ПIJIяхolvl>.
Hегaтивним в aнapхiстськoмypyсi бyлo те, шo в УкpaМaсyпepедмiсть.
iнi aнapхiстИ oIlI4puII4ся
нa здe}Iaцioнaлiзoвaнy
oпеpтися gn <<кtЛЬT!pнi
сили'>бyлo немo;спивo, бo цi вepстви
не poзyrrliли,a вiдтaк i не спpиймaли aнapхiсTсЬKихiдeй' кoтpi,
як i бiльtшoвицькi,вiдкидали TPa.цицiйнiцiннoстi: xpисTиJI}tсTBo' KoнсepBaTиЗМ'деpхaвнiсть.
Ha чoлi aнapхiстських opгaнiзaцiй пiд vaо Гpoмaдянськoi
вiЙни стытlцпеpевaжнoуlaсниKи peвoлюцii 1905-1907 poкiв,
кoтpi пoвеptIУЛИсЯ
iз зaслaньтa емiгpaцii. Kiлькa десяткiв aнapхiстiв 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. Дибецьтa iнrшi.
1Ha пoчaткy l9l8 poкy aнapхiсти-кoмyнiсти виДaвaлитai гaзетив Укpаrнi:
<Хлебйвoля> (Хapкiв)' <.Гoлoсанapхiстa>(oдeсa), <.Гoлoсaнapxiсто (Kaтеpинoслaв). Aнapxiсти-сиrццкalicтll BЙДaBarIИ
в Хapкoвi гaзеry <PaбovaяМЬIсль>,
(Хapкiв), <Cвoбoдaвнщшrapхiсти-irиивi[уыicтllви,Цaвaл,l газeти:<.Безшtaстие>
pи нaс>(Киiв).

4l

Boни ствopили Оcoбливе бюpo aнapхiстiв .{oнeцькoгo бaсeйнy
(сфepoю свoгo BIIливyцi aнapхiсTи BBuDкЕuIи
ПiвДень Укpaiни
вiд Днiпpa лo .(онy). У .pудni |9|7 тa ЛюToшty1918poкy вoни
пpoBeликoнфеpенцiiв Хapкoвi тa Kaтepинoслaвi,нa якиx виpIIIIиЛизalryчaти дo свoii гpyп мiсцeвиx poбiтникiв тa безpoбiтних.
У звiтi BЦPПC зaзнaч'uloся,Щo B.Цoнбaсi<<...Мaси
пepебyBaюTЬ пiд сильниM вIIлиBoМ aнapхiстiв>>,
ЗoKpeмa B paдax Ta
фaбзaвкoмaх.Aнapхiсти ЗaКлИKaлИ
зaxoпиТив Дoнбaсi eКoнoмivнy влaдy тa здiйснити <.aнapхiстськийeKспеpиМeFIт,>.
Hезa.щoвгoДo .ЗaхoIUIенtUlнiмцями Юзiвки aнapхiсти всTaHoBили

TеpинoсЛaBi,HoвoмoскoBсьКy' Kaм'янськy, Mикoлaсвi. oднaк
aнapxiсти в бepезнi-квiтнi l918-гo нa кiлькa гoДиFIaбo днiв
зaxoIUIЮBiuIи
Bлa.цyв Kaтepинoслaвi,Микoлaeвi, Mелiтoпoлi,
Лебединi.
. B тaкoмy oтoченнi i тaкiй aтмoсфepi iснyвалa тoдi Гyляйпiльськa aнapxiстськa pеспyблiкa, i iе бyлo нivoгo дивнoгo в
ToМy' щo нa ПoчaTКy1918poкy Mахнo мiг нe paхУBaTИcЯ
з )кoднoЮ цe}rTpалЬI{oЮ
BJIa.цoю.
Tим бiльrпе, щo o.циI{iз opгaнiзaтopiв aнapхiстiв .{oнeцькoгo бaсейнy Apшинoв-Mapiн
lpeдaкгop
кaTepинoслaвськoiгaзеTи<.Гoлoсaнapxiстa>)бyв дaвнiм rIpklятелем Maxнa.
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Гла в а 4
IIoДoPoж Дo PAДяIIсЬKoIPoCII
(mpавeнь_ aepвень 1918)

З TaгaнpoгaMaхнo пo.цaвсяДо Poстoвa,спoдiвaючисьзустpiTи Taм евaкyйoвaнуз Гyляй-Пoля кoМytly' в якiй малa бщи йoгo
вaгiтнa Дpy'с,{нa.Aлe в хaoсi вiдстyпy з Укpaiни знaйти гyляйпiльськиi кoмyнapiв бyлo немoхливo. Мaхнo зустpiв y Poстoвi

oстaннiми ДlUIМи)KитTя.цляMaхнa. Coл.цaтaмешIrлoнyнe Bи_
сTaчaлoхapviв, i aнapxiсти, згaДаBlIIисвoi минyлi eкспpoпpiaцii, виpiшrилиBиПpaBиTистaнoBище Зa paxyдloк мiсЦe_вихтopгoвцiвia ст. Tихopецькa.Maхнo тa юзiвський aнapxiстBaсluIьсв
бyли зaaperптoвaнiсoлдaтaмимiсцeвoгopeBKoМy'пoбитi, iм бyлo
oгoЛoПIeнo,Цo Boни бyдyгь poзсщiлянi зa FlеЗaКoннipeквiзидoкyмeнти Мaхнa
цij. Лиrце нaпoлегливiсть тa <(кoМiсapсЬKi,>
pозстpiлy.
BpятyB:lJIиж вiд
Koли rшелoн пiдiйшroв Д,oст. KoтeльникoBе, з'ясралoся,
чaсTи}rи,кoтpi пpищo .lеpвoнi poззбpoюють yсi <пi.цoзpiЛi>
бyвaють з Укpaiни. Укpaiнськi peвoлюцioнrpи oдpaзy BЦчyли
бpaтiв>- poсiйЗвepхнr i вopoxе стaBтIеll}Iяз бoкy <(стaplшиx
<yкpaiнсЬКихToсTaBI4лИcя
БiльшroвиKИ
дo
оЬKих бiльrпoвикiв.
в ixньoвapиrпiв>як.цo вiйсьKoBoпoЛoнених,кoтpi oтIИIIИЛ|4cЯ
Мy Пoвнoмy poзпopядxеннi.
бpеxня,нaKaзиTa oKpиМaхнo згo.цoМПисaB:<....Пoвсюди
poзПЛaчyBztлися
зaгoни' сKoмIUIеK.
Kи нaчЕUIЬtIикiв,нaйвaк.lе
бiльrшoвицьЗaгoнaMи
З
yкpaiнськoгo
еJIeМeнTy'
з
цими
тoвaнi
кo-лiвoесеpiвськa влa.цaзoвсiм не пaнЬкuulaся>.
Мaхнo малo не спpoBoКyBaвстpiлянинy Пo чrpвo}IихчaсTинax, якi збиpытиcяpoззбpoiтиeIIIeЛoн.Biн вистyпив нa мiтинry
чеpBoHoМукoмaндyBaн.
бiля Цapицинa i oгoлoсиB yлЬтимaTyrl,I
Hю _ пpoПyстити ruleлoни дo Bopoне;t<a'.ц,егpyпyBaлися yкpaiнськi paдянськi ЧacTИ:нИ'B ПpoтиBнoмy paзi, пpoПoнyBaв
пiЛЦaтиapтoбсщiлoвi Цapицин, де бyли vеp.
Мaхнo,.цoBе.цетЬся
вoнi. Глaвком чеpBo}Ioгo{apицинськoгo фpoнry нa'цiслaвзaгiн
+J

з МеToЮpoЗсTpiЛятиMaхнa <(зaбезПopяДки'>.
Алr нepeзбeзлад-

д,t, щo Пaн}rBiulo нaвКoЛo'

нaKaз BиKoFIaний

не бyв.

A oсь комarЦиp yкpaiнсьКoгopаДянсЬКoгoзaгo}Iyлiвий eсep
Пещенкo Hе пoгo.циBсяiз poззбpoеннямсвoсi чaсТиничеpBoHиМи, Зa }TиoBaМиБpестськoгo Миpy' яК чaсTини iнrпoi деpxaви.
Biн не пoгoДиBсязi стaryсoм бiженrц, пiд яюай ПoTpaIIJlяJIи
yKpaiнцi. Зaгiн Пeтpенкa ЗaB'язaвбiй з vepвoними пiд I{apицинoм,
нa бoцi Пrтpенкa BисЦrlIиBTaКo)кзaгiн Mapyсi Hикифopoвoi.
Bистyп Петpенкa тoдi на.пякaBчepBoниx...зМyсив lх пoчaти пеpbгoвopи.Пiд чaс пеpегoвopiвПeщeнкo бyв пцстyпнo Зaapeштoвaний i згoДoмpoзсщi.lяний, a йoгo зaгiн - poззбpoeний.
Мaхнo, дiзнaвшrисьПpo apelшTПещeнкa, ПoчaB гoTyBaтися
Дo нallaДy нa TюpМy' aJIечytKи пpo poзстpiл Петpeнкa IlpИПИнили пiдготoBКyBисTyпy.Чеpез тшKДе}IЬпiсля apeпrтyПетpeнКa сиЛoЮбyлo poззбpoенo зaгiн Мapyсi Hикифopoвoi. Tим чaсoм Maхнo вiд'rхaв дo !apицинa' .це нaperптi зyстpiв чltенiв
ГyляйпiльськoТкoмyни Тa сBoю Дpг,КиHy.
Moxливiсть нoвoгo apешIryтa poзсщiлy пiдстеpiгшa Мaxнa
i в Capaтoвi, *yд" нeзaбapoм з'.iхuтиcя мalbкe всi yкpaiнськi
aнapхiсти: Мaтpoси Чopнoмopськoгo флory, oдеськi aнapхiститepopисTи'кiлькa десяткiв кpoнruтaдTсЬKихмaщoсiв, зaгiн Мapyсi Hикифopoвoi - усьoгo близькo 800бoйoвикiв.
У Capaтoвi Мaхнo вi;щiдaв ..БyДинoк Кoщrни>>'
в якoмy бyли
poзTa[IoBaнiaсoцiaцiямiсцeвrп aнapxiстiвтa нiчлilю<aДляпpибyЛихДo мiстa pевoлюцioнepiв.Hестop шyI€в зyсщivi з yкparнсьlс,tми aнapхiстa|\lИ'aJIeзнaItпroвтaм лiдеpa сapaToBсЬKpD(
aнapxiстЬ
Мaксa Aльтeнбepга.Анapxiсти з Укpaiни нa чoлi з лiдepoм oдесЬких aнapкстiB - MaTpoсoмМиrцeю oтaбopилиcяy фerшeнебельнoмy гoтелi <.Poссия'>,
тaМ )ке виpitшивoceЛуITvIсЯ
i Maхнo. ЗгoДoм
Мaxнo пеpе.iщщкaе
нa oКoЛицюмiстa, y пpиBaTIryoсrлю.
Ha чaс пpибyггя Мaxrra дo CapaтoвaTaМПoч.UIисяпoдii, нaзвaнi згoдoм <(aнapхiсTсЬKиМ
зaKoлoToМ>.
УкpaiЪськi aнapxiстськi
Зaгoни ДиBoMзyмiли збеpеггизбpoю в тoй uaс, KoЛи пoBсюДиy
PaдянськiйPoсii, пpoтягoмквiтня 19l8-гo, зДiйснювa;rися
poЗзбpoeнняTa ape[rTиaнapхiстiв.CapaтoвськaЧK виpirшилaЕИrIpaBити цю ПoмиЛкy' poззбpoiвrпиTa ЗaapеulTyвaвшIи
l5 тpaвня
19l8-гo близькo 50 aнapxiстiв,кoщi меlIIКzlJIи
y гoTелi<.Poссия,>.
Paзoм iз apeштaмиy гoтeлiкiннa дpрсrнa мiлiцii, oтoчивrши<.вiйсЬKoBеМiсTeчKo,>,
взяJIaу пoЛoн кiлькaсoт aнapхiстiв.
Гoлoвнoгo <<TеpopисTa>
МатpoсaМиrшy чекiсти пoвеыlи пiд
кoнBorМ дo мiсцевoi ЧK. Але тpoe o.цrсЬкихaнapxiстiвз.цoпoМoгoЮбoмб poзiгнаJlиKapaлЬHийзaгiн ЧK i звiльнили сBoгo
КoМa}Циpa.Пpo звiльнeння Mишi ста.пoвi.цoмoу гoтелi, i пoлoненi, вlt<есaмi, oбеззбpoююTьсBoIо oхopo}ty' щo сКJIaдuuIaся
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BсЬoгoз 10 кoнвoipiв тa 2 кoмiсapiв ЧK. Aнapхiстaм нaвiть вдaЛoся ЗaxoпиTиB зap}д{tlикичeкiстiв. Чaстинa o.цеськoгoзaгoнy
зa мiстoм, BисTynиЛи
Ta МopяKи-aнapxiсти,кoтpi знaхo.ЦуIлIlсЯ
Ha .цoпoМoГyзaapешToBaним.Чepвoнoapмiйцi Capaтoвськoгo
гapнiзoнy пtДнялиПoBсTaння...Ha вyлицях Capaтoвa тpи дoби
вyлиннi бoi.
тoЧу1ЛИсЯ
вiД тaкoi нeспo,цiвaнки,
o.цнaк бiльпroвики' oгoвтaBШIись
зiбpaли cуlли i дo 17 тpaвня ПpидylllиЛи aнapxiстський висryп.
Чaстинa aнapхiстiвбyлa зaapeшТoBaнa,чaсТина встиглa сiсти
Caмapи. Ha пapoплaвioпинився
нa ПapoIlЛaв,Щo вi,ЦхoДиB.цo
i Heстop Мaхнo...
пoЧaJIисяПpиB Caмapi пoДii <aнapхiстськoгoПовстaHн,l)>
Taм тех мiсцeвaЧK пoчaблизнo o.цtloчarнoiз сapaтoвсьKиМи.
зaгoнiвПoпoвa тa Cмopo.Цинoлa з poззбpoенняaнapхiсTсЬКиx
B pyKaхaнapхibтiв
вa' tz-t}щaвrrя 1918-гoCaмapa oП:l4lИЛaсЯ
I це пoaнаpхiстiв.
ЗaaprПIToBaних
тa мaтpoсiв, якi випyстиЛи
Bстaнtrl бyлo пpилyпrене' €LIIеЧepез.цвaTиxнl aнapxlсTИ' Koтpl
ЗaJwI;JIvIlIИcЯнa Boлl, BЛaПITyBaJIи нaпa.ц нa мiсцевy

B'яЗницЮ,

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

19щaвня Hrстop Мaхнo, яK yvaсниK пoдiй, щoб yникнщи
Aстpaxaнi, дe в ньoгo BиllвиBся
ape[ITy'IIoдaBсяFIaПapoIIJIaBi.цo
зiaйoмий - ToBapиПIгoЛoBи мiсцевoi paди. Пpoтягoм тhxня
Maхнo ПpaнюBaBy мiсцeвoмy aгiтвiддiлi, кyди йoгo BЛa[ITyBaв
пpиятeль.Йoгo aнapхiотськi BистyПи не вiДпoвi.цалибiльrtтoвицЬкiй пoлiтицi' oтo)<,шoб yникнщи пеpеслiдуBaнЬ'Мaхнoвi
дoBeЛoсяoблиrшитий це зaняття. B Aстpaxaнi вiн спiлк}ъaBсяз
мiсцeвими aнapxiстaми, спiвpoбiтничaв y ixнiй гaзетi <.Мьtсли
У цiй гaзeтiпi.цсвoiм в'язни.tним пpiсaМЬIxсвoбoднirx лю.цeй)).
3BиськoМ<Cкpoмний'>Maхнo вмiстив сBoгo ПrpшIoгo.цpyKoBaнoгo вiprшa.Пиcaтивiprшi Hестop пoчaBще в 16 poкiв, але нe цiй
нивi нe дoсяг яKихoсЬ знaчниx yспiхiв. Biprш, нaдpyкoвaний y
змiст епoгaзетi,бр слaбrоrмз бoкy пoеЛичнoгo,a,rевiдoбpa;<aв
хи тa пoлiтичнi пoгляди Maxнa.
<ПРИЗЬIB>
Bстaньте, бpaтья, у1c НaуIv|Hapo.ц'
Пo.ц знaменеМ чеpнЬIМ вoссTa}IrМ BIIеpеД
И смелo IIo,цпyJUlМи 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.цгнетoм 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}DKиTЬHaМ 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

зaAнapхiсти-кoмyнiсти в цей чaс лoДilяли з бiльшroвикaNfu|
кoнoдaвчyыIaДy.Aнapхiсти-сиrЦиKaлiсTит4 pяд iЧ..^ aнapхiстaнapхlстrB'KoTpl opаJIиy{aсTЬ
сЬKих,yгpyпoBaнЬзBинyвaчyBаJIи
вiд iдeалiвбeзвлa.ц.
вi.Ц'хo.Цi
y дiяпiнoстi BцBK, B <меHllIoBизмi'>,
пpo непpипусTимiстьрaстi у Bлa.цниxсТpyКД'яi вигoлoшryвuulи

, тIicЛЯ

Чoгo ЗнoBy tЯBИBcЯ y Capaтoвi. У мiсцeвoмy гyбвикoнкoмi
Мaxнoвi HaДaJIИ
дoПoмory y йoгo пpaгненнi вiдвiдaти Moсквy.
Kвиткa нa пapoПЛaввiн oтpимaB яK KoЛиlIIнiй пoлiткaтopХaнин i гoлoвa ГyляйпiльсЬKoгopеBкoпfy.
У vеpвнi l9l8 poкy Maхнo дiстaвся дo Moсtои, де сПoДiBaBся знaЙти вiдпoвiдь нa BZDKIIиBе
Для сeбe ПИTaIIIIяпpo мaйбрне
aнapxiстськoгopyxy, мpiяв знaйти пiдщимкy iдеoлoгiвтa <.нaпiBбогiв>aнapхiзмy.oднaк Tе' З чиМ вiн зiткнyвся в aнapхiстськoIvIyсepеДoвищiстoлицi, вiн нaзвaв <(poзBаЛoM))'
<.балaКaни}toю>,
<<ПaПеpoBolo
pевoлtоцiею,>.
},Iaхнoзгa.цyBaв'щo,цo <..бeзтoлкoвoгaлaсливoiМoскви... вiднyвaвзлiсть яK дo yTpиМaнки,в якiй
BeЦITЕUIися
тисячi неpoб, кoтpi не IIpllzll7уlltЯЛуtлeстиTи
сoбi тa веpещaTинa Bсe гopЛoПpo сeбe...)>
Зaнепaдoвi aнapхiзму в Poсii пepe.щyBaв
pяд цiкaвих пoдiй.
HaДaвruипiдтpимкy бiльшroвикaмпiд чaс Жoвтневoгo пеpeBopoTy i сTaвЦIиlхнiми сoЮзI{икaми,aнapxiсти стzUIиКopистyвaTИcЯ NIaKcИМyМoмПpaв y Paдянськiй pеспyблiцi, стBopюючи
ПoBсю.цнoсвoi гpyпи тa федеpaцii.Пoчaтoк 1918poкy бр веpIIIиtIoюaкгивнoстi aнapxiстiв y Poсii i чaсoм нaйбiльпroгoПpиIIлиByлЮдейдo жнix opгaнiзaцiй. Aнapхiзм сTaBaBлю.ц}lим.
Без oсoбливих сyшtнiвiвмaTpoси-4нapxiстичaсTeHьKoПoчинa,rи сщiлянинy нa ByЛицях'pеквiзoврaли гopiлкy тa цiннoстi,
гaлaсyЮчипpo сBoIoвиrUITKoBy
pевoлюцйнiсть. Aнapxiсти МzUIи
свoii пpедстaвникiв у paДaxyсiх piвнiв. Ha Bсepoсiйських з'iзДaxpaД(з II пo VIII) aнapхiсTисTaнoBиJIи
близькo |%, нa [V з'iздi
Boни МutЛи17.целeгaтiв(|,з%). Ha II i III з'iздax Paд Укpaiни
aнapxiсти мaли вiдпoвщнo 3 i 7Дeлегaтiв(O,Зvoi 0,5vo)'IIfoпpaB.цa'нe всi aнapxiсти peесTpyB.rлиcЯЯК aНapхiсти, a .raстo
lаaЗИBaJIИ
себe бeзпapтIЙними.B II, v, VI, vII сKJIиКaFIHяx
BЦBK
paд PPФCP oбиpaлoсяпo 2 aнapхiсти-кoмyнiсT'И'
a B III i IV
сKlIиКaнн'Iх ж бyлo тpи. Cшaд пoвiтoвиx тa ryбepнсьKиx pa'ц
МaBнeзнaЧнyкiлькiсть aнapхiстiвi кoлиBaвсяв 1918_l9l9 poкax вi'ц I дo 47o,
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оисTеMи ценTpaлЬнol Bлa.ци>.
TУPil, пoЗut'Iкцe бyлo <<Bиз!IaнH,IM
стBopиBllIи чиМzUIo КЛypoзгopнyли
пpoпaгaн.цy'
Aнapxiсти
тa >rqlpналiв. Miсцевi
гaзeT
BидaIoчи
читaлeiь,
.цесяTKи
бiв тa
paди Ta BЦBK в кiнцi |9|7 - нa ПoчaTKy -1918poкy виДilяли
кoцlти нa aнapxiстськi ви.цaнrrя, aнapхiотaм бyлo пеpедaЩ.{Ч!:

ЦK PLП(б)
кa дpyкapень.yПетpoгpaдiтa Moсквi (pirшeнrrям
Бiльви,цaнrrя).
pyблiв
aнapхiстськi
нa
тис.
Ъиiиeнo 250
oyлo^

y свolIIoвиКи спo.цlBaДисЯfгpиМaти aнapxiстських <.бpaтirпoк,>
1х залiзних oбiймax, зМусиTи пiдкopятися .циктaTypl' BиКopисToByючи ix як бoйoвy тa КapaJlьнy сиJIy (poзгiн Устaнoвчиx
збopiв, убивствa членiв збopiв).
oднaк aнapхiсти з.цебiльrшoгo нe збиpа,'lисЯ crry>юПуIBoх.цяМ.
Boни вваясали, щo Хoвтневий пеpевopoт, яK i Лютневa pеBoЛюцiя, е лиrшe щaбляМи нa IIIл-Dryдo спpaысrьоi aнapxiннoi prBoлlоuii - <сpетьoi рйoлюuiЬ' пpo якy Boни зaгoвopили Bxе нaпpиKч{цi 1917ЬoЦ,. ф pевoлюцiя малa знести .циКгaTypy.бiльtпoвикЬ,
як i вrrа'цyвзaгa.пi, тa BстaнoBити aнapxivний кoшгyнiзм.
Aнapiiсти згypTyBaJIинaBKoЛo себe нeвдoвoлеtlих. Ha пoчaткy 1918^poкyвoни пoчали фopмувaти oзбpoснi зaгoни <,.Чopнoi
гвapдii,>для бopoтьби з бypxyaзieю, a TaKo)K нa BиПa.цoK <(ц)етьoi pевoлюuii>. Biстpя свoеi кpитиKи BoHи спpяIиуBaЛипpoти
бiльйoвикiв..Целeгaти y BЦBK BикpиBaJIи полiтикy 3дади, BЦМoвJIяJIися пpaцIoBaти y кoмtтетaх BЦBK i гoлoсyвaти, зaЯBIIЯючи' Iцo вoни e Лиlше спoстepiгaнaми. Aнapхiсти зaKJIkIКaJтИ
зllиlцити влaлy бiльшroвикiв, <(ПoКиBoнa He 3мiцнiлa,>,HaЗИBaючи бiльrшoвиKiв <.галь}vloмpеBoЛюцii>, <<стopo)кoBиМиПсaMи
щoj B сBoIo чеPЦ, дедалi бiльшe poзпaпpивaтнoi Bлaснoс-тi>>,
люBzLлo ПpисTpaсTl B сyсПlЛЬcтBl.
<,.Хaйне влlaХapkЬськi_<aнapxiсги-бeзBllaдниIс'I)> зaKJIИKaJIИ..
пис.lли, Щo
aнapхiсги-кoшгщiсги
Мoскoвськi
PaдЬ>
влraдa
.цapЮr
.....мить oсTaHнЬoгo бoю нeД.aлeкo'BoHa блtок{е, нix мoжe зДaГИa тoмy тpeбa.цезopгaнiзoврaти <(еЛeМeHти
ся нa пrpшIий пoгЛяд>>,
BJIaди>. Мoскoвськa фeлepauiя aнapхiстськrл< гpyII' ЗЕrхoпиBIlIи
_ Cекпplшtiшeнrш Kyпerрlсо< збopЬ, сTBopи,Ia тaм свiй цеrrгp
pетapiaт'. У пpийrrягoмy <.[oгoвopЬ фeдеpaцiя oгoлoсилa BopoПpи цЬoМу BизнaTи
хс,rми усi фpми лepхaвнoi впади, BиIr,{aгaючи
l .Цo ньoгo BxoдиЛивiдoмi aнapхiсти:Л. Чopний, A. Гopлiн, B. Баpмaш тa
tнlЦ1.
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oфiцiйнo ii пapaлeльнoЮ BлaДoЮв стoлицi, вiд iмeнi якoi пpoвooбшryки, pеквiзицii, apo[rTи. Ha кiнець квiтня 1918 poкy
Дt.zlЛуIc,Я
aнapхiсти IIЛaнyBаJIиЗЧeПИТИсЯЗ влaДoЮ бiльrповикiв.
<.Миpне спiвiснyвaння'> i нaвiть спiвpобiтництвo бiльtшoвикiв з aнapxiстaми бyлo пpипинене пiД кiнець квiтня l918.гo.
Бiльrцoвикiв oсoбливo непoкoшa КolrцrгIтpaцiя зaгoнiв oЧopнoi гвapдii'>y ПpиBaTних бyДинкaх Moскви, poЗTaЦIoBaHиxДoвкoлa Kpемля. oкpiм гpуТl <<чopнoiгвapдii'>,сTBopениx Л. ЧopHиМ у Moсквi, бyлo opгaнiзoBaнo кiлькa aнapхiстських KoМун'
КoTpl )0Ли KolIIToMeкспpoпpiaцii, кaпiтaлiстiв,26 бyДинкiв мoскoвськoi бypхyaзii, зaхoПЛeних aнapхiстaми, були пеpетвopенi
y пrтaби тa вiйськoвi oпopнi ПytIKTи.У вiкнaх бyлo вистaвленo
КyЛrМеTи, a B сa.цoчKaх Мoxнa бyлo пoбaвити й гapмати' Aнaрхiсти дoмaга:tися piвнoстi з бiльш-roBицЬKиМичaсTинaМи y Пoстaчaннi збpoею тa нa6oями. [o стoлицi пoтяглися ПpoПaгaнД14cTИз Пeтpoгpaлa Ta численнi <.паpтизaнськi>aнapхiстськi
Гpytlи з Укpaiни, Пiвнiчнoгo Kaвкaзу, Пpибuттиl<и. Bсьoгo aнapхiстськиx зaгoнiв зi збpoсю бyлo близькo п'ятдeсяти, i вoни
paзoМ на-ltiнyвали кiлькa тисяч чoлoвiк. l
Ha пouaткy беpезня 1918 poкy МoсKoвсЬKoЮBлa.цoЮтa бiльllloвиКaМи бy;lo щвалeне piшreння не.цo[yсKaTи зaxoгшeння бyдинкiв aнapхiстaми, не ЗуТIинJtЮчисьнaвiть ПеpеДзaсToсyBaн}UIМ
збpoi, a TaKox дaнo вкaзiвкy BЧK зaвoДиTи сПpaви нa aнapхiстiв
як нa кoнTpревoлюцioнеpiв, бyлo нaКlla.цеHoзaбopoнy нa виДaчy
aнapхiстaм збpoi. У беpезнi-квiтнi 1918 poкy, вiдvуъaючи Зa сoбoю 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 сщiльтa
вiйськoвi чaстини poззбpoulи aнapхiстськi зaгoни. Kеpрaв
цi
цiею oпеpaцiею гoлoвa BчK Ф. !зepxинсьIсaй. Удеяких бУдинкaх aнapхiстИ ЗДaЛуIcЯбiльrшoвикaм, чиi сиJIи Знaчнo ПepеBa;кaЛИ, бeЗ бoю, a нa {oнськй та Мa-гriй!митpieвськiй вyлицях вiдбрaлиcя спpaв>Iсti бoi. II{oб <(BиКypиTи>aнapxiстiв iз зaйrштиx
бyдинкiв, бiльrшoвики ЗaсToсoвуBaJIи apтилеpiю. Bтpaти aнapхiстiв y ByЛичFIихбoях y Мoсквi, a ТaКox пiсля poзстpйiв нa мiсцi стaнoвили бiдьпrе l00 чoлoвiк' пoнa.ц 5 тисяч aнaoхiстiв бvли
зaapeшIToBaнiлиIшe 12 квiтня. Biйськoвим кoмiсaщм Мoскви
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булo нaкaзaнo BисTaвитипaтpyлi ДЛя зaTpиМaнняaнapхiстiв.
oблaвa l3 квiтня 1918-гo.цaЛatце пoнaД.l00 чoлoвiк зaaprш.
poзстpiлялияк бarЦитiв.
ToBaних.Чaстинy ЗaapешlToвaних
Bopoнеlсi,BoлoгПoдiбнi oпеpaцiiвi.цбyлисяв П.eтpoгpa.Цi,
poку HKBС po1918
l
тpaвrrя
мiстaх'
.цi,CмoлeнсЬKуTa iнпrих
poззбpoiтивсi
зiслaв нa мiсця.циpeKTиBи'B яKИх нaкaЗyBzuloся
aнapхiстськi opгaнiзaцii в PaДянськiй Poсii.
лiвoi oпoзицii бiльHa всi ЗaКи'цисПpaBai злiвa Зa poЗгpo[,{
lIIoBиKи зaЯBЛЯIIИ' Щo зaapеПIToBaнo l poзсTpUIянo

вiдбyлисяв pялi iншrихмiст.
- ЗaЯBИЛи
aнapхiстипiс<.Чaспoвa,lитиBJIaдyщe }IенaстaB>>'
цЮ BJIaДyпiдтoчyвaтиМиpниМIIIЛяля квiтнeвих пo.цiй,<...тpебa
B aнapxiстськoМyсepе.цoBищiпoчалaсяКpизa, пaнiкa, маХoМ>>.
сoвий виxiд. Чaстинa aнapхiстiв fioДытacяв poсiйськy пpoвiнцiю
peBoЛЮцiю>.
B Pадянськiй Poсii aнapaбo пoiiшa в Укpaiнy _ <<в
хiстiв вiдсyнyли вiд бyдь-яKoгoBПЛиByнa ypяд. iм пepeurкoджaЛи BесTиПpoПaгaндyB мaсax.Мaхнo ПисaB'щo aнapхiсти<(...oПихвoстi пoдiй i чaсoМMzlЛoHе вiдpивытиcявiдниx зoвсiм,
HI|Лv|cЯу
будунибезсилими пiти сaмoстйним ПUUIхoм>.
У Мoсквi Мaхнo вiдвiдyвaвi з зaхoгшeнюIМслyxaBлiлеpiвтеopeтикiв, iнтелектyaлiв aнapxiзмy Carшy IПaпipo, oлексiя
Бopoвoгo,Леoнa Чopнoгol.У тpaвнi 1918-гoмoскoвськiaнap-

3a виpoкoм ЧK.
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лишe KpиМl.

нЕulЬниxзлoчинцiв,бaнДитiвтa бiлих офiцеpiв'кoтpi пеpeхoвy-
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хlсTи B)ке TУЛИЛИcЯy пpиМiщeннi-сapai, де КoЛисЬ BисTyпirли
фщypисти, близькi 3a ДyхoМдo aнapхiстiв.
Hестop Мaхнo чaсTo зyсTpiчaвсязi свoiм Дpyгoм Петpoм
Apшинoвим, якkIilнещo.цaBнoTaKox пpибyв з Укpaiни, дe ще B
лютoмy_бepeзнi 19 18-гo pe.цaгyвaB
KaTepинoслaBсьKy
гaзеTy<(Гoлoс aнapxiстa>i вxo.цивдo Бюpo фeлеpauii aнapxiстiв Дoнецькoгo бaсейнУ' кoTpе цю гaзeTyBиДaвirлo.Aprrlинoвy нeзaбapoм
нaбpиuти стoличнi чвapи' йoгo тяглo в Укpaiнy. fipyзi дoмoB-улИсЯ'щo вiн невдoвзi пolдe в Укpaiнy.цlUI<<ПoBстaнськoi
poбoTи,>.

У Мoсlgi зyсщiлися кiлькa.цeсяткiвaнapxiстiв з Kaтepинoслaвськoi,Хapкiвськoi, Taвpiйськoi, Хepсoнськoi ryбеpнiй.У гoтелi <Флopенцiя,>
вoI{и opгaнiзyвaликoнфеpенцiю (бyв тщ i
H. Maхнo), нa як1il бyлo виpirпeнo нaйбли)сuим чaсoМ <(пpo-

3yсщЬся Hестop Махнo i з кoшгщtiстиvними
лiдepaми B. Ленiним тa Я. CвepДлoвим(бioгpaфиbиiva сopoм'язливoзaмoBчyвали цей фaкг, як зpеlllтoЮ i десятки iнtшиx зyсщiней з пoдiбними <.пi.цoзpiлиМи
елеМeHTaми>).
fliзнaвшись вiд Махнa, щo дeякi
сеЛaнa Пiвднi Укparни <lвopiнa aнаpхiзм'>,
Ленiн зzUIвиB,
щo цей
фaкг <пpискopивби ПepеМoryкoм1нiзмy н4д кaпiтшtiзМoМ>,
zule
вiдзнavив,Щo aнapxiам IДЯceJIЯHrПITучним'зaнeсel{иммiсьlс,tми
ПpoПaГa}ЦисTaми.
Paзoм з тиМ' Лeнiн зaзнaчиB'щo aнapxiсти<<..
;КopoTКo3opiфaнaтики, якi пpoгryскaЮтьтeпepiшне зaIЛя мaЙбyпlього,.. B сиIry.свoеi бeззмigгoвнoiфaнaтиvнoстipишЬrro не
Мaютьз цим мaЙбyпriм зB'язKy,..Boни poзДpoблюютьpeвoлюцiйнi cили, вiдкpивaюuи LIIJI'D{'
Зi слiв бiльrцoДДяKoЁITppеBoЛюцiЬ.
BицЬкoгo BoXД'ястiulo зpoзy!{iлo,Щo cПpw|TИpoзвшп<oвiaнapxiзмy нaвiть в oкyпoвaнiй Ущaiнi вiн нe бyде.Ленiн сКaзaв:o...нaм
вiдбити бyдинoк, дr Boни (aнapхiсти) пеpехoвyBa,Iи
.цoBeлoсЯ...
yсiх вiцoмих мoсKoBсЬIс,D(
тa пpиixрюоr бarцrгЬ, тoбтo вiдпoвi.цальнiзa це нr ми, a сaмi aнapxiсти>.
Cпo.raткyЛeнiн.i Cвеpшloв спpaвилинa Maхнa дoбpe вpaxrння i нaвiть пoсiяли в йoгo дyп.riнaдiю, aле xiд бесiди i пoвЧальниЙ,.диктaтopськийтoн <.вoХ.цiв>
нeзaбapoМпpиbвeли.цo
тoгo' щo Мaхнo вiд.ryвсебe <6p3дцениМ>'
o...щoсf yсеpeдинi
нiби oбipвa.пoся,i стaлo T'Dккoнa Дyшri...Bцпалo всiляkе бaжaнtшl poзМoBJUIти>.
He .цoпoмoглий oсoбистi кoмгutiменти з
бoкy Лeнiнa: <.Baсrt<eя BB:DкaюЛюдинoю pеа.llьнoстi,хaгщoi
пoтpeби Дтlя.Якби TaКих aнapxiстiв-кoмyнiстiв бyлa oДнa Tpe-
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Tинa B Poсii, тo ми були б гoтoвi йти з ними нa пrBнl yМoBи l
спiльнo пpaцюBaтинa KopисTьвiльнoi opгaнiзaцii виpoбникiв>.
Лeнiн Мaхнa не
Чеpез piк з гaкoм iнaкrur як <.бaндитoм>
нaзиBaв.oднaк тoдi мoлoдий вiзитеp спpoбрaв нaвiть ЗaПеpe.
чyвaTи вox.цeвiTpyДящихМaс' BЦзHaчивlши,щo y Boждя сTaвщo
лeння.п,oaнapхiзму <(xибнeв oснoвi,>.Мaxнo сTBep.цХyBaB'
peBoЛюцii
i
в
Укpaiнi,
бaгaтo
зpoбили
дЛя
aнapxiсти-кoмунiсти
нaгa.цaBпpo бopoтьбy з кoнтpoю aнapxiстських зaгoнiв: МoкpoyсoBa'Лyньoвa, Гapiнa, Чepeдrrякa,Чеpнякa, Hикифopoвoi.
я ПoMI4JlяюУ вiдпoвiдьЛенiн пpoстo poзвiв pyкaМи:<.Мo)кJtивo,
y
пoBepненспpaвi
спpи,{}IнJI
Мaхнoвi
ЗaПpoпoнyвaв
оя>.Ленiн
rш в УкpaiнУ ДJIЯпapTИзaнськoiбopoтьби, пooбiцявtпи зaбезЛенiнa Boлoдимиp
печиTивсiм нeoбxiдним.Зa poзпopя,ФкенFI,IМ
Зaтoнський (vrreнBсeyкpaiнськoгoбюpo з кеpiвництвaпoBсTaнсьKoIoбopoтьбoю)зpoбив Мaхнoвi фальшивий пaспopт гpoмaгетьмaнськoi деpxaви нa iм'я Iвaнa IПепеДЯIl|4ъ|aУкpaiнськoi
л,l - Кoлиlllньoгoофiцеpa.фpoнтoвиKa'BчиTrJUlз Taiaнpoзькoгo
oKpyry' виДaBнeBеЛиКyсyмy гpoшreй,pевoлюцiйнy лiтеpaт'ypy,
дaв iнстpyкцii, як пеpeйти yкpaiнський кopДoн.Aлe Мaхнo вiддopуlенrш ЗaтoнсьКoгo
MoBиBся BиKoн}ъaTиpiзнi <.пapтiйнi>
в Укpaiнi.
Biдвцaв Hестop тaкoж МiTинг, нa яКoМy BисTyIIaBBoждь
Чepвoнoi apмii - Л. Tpoцький, uиi opaтopськi злiбнoстi виклlинa мaйбyгньoгo <<бaтьKаJIиy Мaхнa зaхBaT.Bелике Bpa>l(r}Iня
_ стapiйПIи}Ioю
Kpoпoткiним
з
Петpoм
зyстpi.t
Ka)>спpaBипa
poсiйських aнapхiстiв. Kpoпoткitl y тoй нaс пеpебyвaвпi,цвгшиBoм хaoсy' щo нaсyвaвсянa кpaiнy, Ta чrpBo}IoгoTepopу.Пoдii,
пoв'яЗaнi з poззбpoеннямaнapхiстiв,пpимyпryвшtийoгo зaлиllIиTи сToлицю. Щoб нe сTaTипiд пpaпop aнapхiстiв, кoщi зa<<бypемний
князь>вi.цпoBaJIeнrшpaдянськoТBЛaДуI,
KJШlKaJIvIДo
МoBиBся вiд aкгивнoi пoлiтичнoi дiяльнoотi i vepез кiлькa.цнiв
пiсля зyсщiчi з Мaхнoм y Мoсlоi пo.цaвсядo пpoвiнЦiйнoгo
.{мищoвa.
Мaхнo згaдyвaB'щo TroprтиK aнapxiзмyпpийняв йoгo <.нbкнa
сeJUIн,Bl,ЦпoBrB
}lo>>'
.цoвгoгoBopив з гoстrМ пpo yKpaI}rсЬKих
всi вa:rоrивiпитaнн'l в гшlyзi aнapхiстськoiтеopii. Ha пpoщaння
твеp.ЦiсTЬ
Дy'ryi вoлi нa rrrляKpoпoткiн скaзaв:<.CaмoвiД,цaнiсть,
xy.цooзнaченoiмети ПrpeМaгaeвсе...))Пiзнiшreнa eмiгpaцii МaхпaМ'яTaвi пaм'ятae>>.l
нo писaB.rцo цi слoвaвiн <<...зaвж,ци
lУщaвнi 1919porсyH. Мaхнo нaдiслaвП. Kpoпoткiнy кйькa пyдiв хapviвтa
цiкaвився
мaхнoвськi гaзети' Aнapxiст Boлiн згa.цyвaв'шo Kpoпoткiн <(...)квaвo
MaхнoвсЬкимpyxoм i казaв' rцo якби вiн бyв мoлoдим, пoцав би пpaЦювaтидo
pайoнy>.
MiDG{oвсЬкoгo
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МaxнoBсЬКoМy pyсl oчoлюBaB диПЛoМaTичнy сЛг,кбy. Biн бр незмiнним кеpiвникoм бiльtшoстi ДиПЛoМaTичних мiсiй Мaхнoвцiв, apмiйським скapбниКoМ, a.ц'юTaнтoм <,бaтькa)>'
ч]IенoМ pa.ци.
oДнaк y квiтнi l921 poкy', BBuDкaЮчиМaхнoBсЬкий pц безпepсПеКтиBгIиМ' вiн пopвaв з Maхнoм i з.цaвсяпo 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) Мaхнo й Чубенкo зiскoчили з пoTягa i пoдалися.цo сеЛa Poxдественкa. {a:ri бyлa б-opoтьбa, дытi бyлa вeлиv...

Г л ав а 5
ПPOPиB УЛЕгЕIIДУ
_ 10еpуЙя 1918)
(лuneнь

сКoЛихнyЛи
укpaiнськийнapo.ц.
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Бiльlшiстьyкpaiнських пoлiтичниx дiяviв, мattlкевсi yкpaiнськi пapтii, зеМстBa,селянськi спiлки, pади, poбiтничi з'iзди
BисTуnzшипpoTи гrTЬМaнсЬKoгopе)киМy,кoщий пiдтpимрали
нiмецькo-aвстpiйськi бaгнeти. Kapaльнi зaгoни' щo cKJIa.ц:uIися
пеpeBaxнo iз кoлипrнiх жaндapмiв тa poсiйськoгo oфiцepст-вa,
кoтpi xмapaми ПoсyнуЛив Укpaiну' pяTyючисЬвiд бiльшroвикiв'
Mopдyвaли yкpaiнське сeлo, вi,цбиpaлизбbп<я' BЛaIIIToByвzlли.
poзсщiли й пoкaзoвi пoбитгя нaйбiльrшнепoкipниx. I]е пpизBеЛoдo тoгo' щo центp oПopy бyв не в мiстaх, Де сTaHoBищe
poбiтникiв чи iнтелiгенцii малo змiнилoся, a пepeмiстиBся
в yкpaiнськe сеЛo.
У .tеpвнi l9l8 poкy сПаJlaxнyЛoпoBсTaн}IясoJUIннa пiв.цнi
Kиiвськoi ryбеpнii y 3венигopoдсЬKoМyi Tapaщaнськoмy пoвiстaли вiльнi КoзaKиТa KoЛиlII.
тaх. PyrrriЙнoЮ
сиЛoЮПoBсTaHнJl
нi сoл.цaтиI{енщальнoi Paди. Близькo .цвoxмiсяцiв 20 тисяч
пoвстaнцiв вели бoi ПpoTи нiмецькиx тa гeTЬМaнсЬKихчaстин'
o.цнaK'y кiнцевoмy пiдсyмкy, ПoBстaннязaзнztлoпopaзки. CyTичKи сrJUlнсьKихпoBсTaнсЬKиxзaгoнiв з KapaтелямивiдбyвaЛИcЯНa Пoдiллi, нa ПoЛTaBщинi,нa пiвнoчi Хеpсoнщини, нa
Чеpнiгiвшинi. У цих paйoнах iснyва:lи .цeсяTKипoBсTaнсьКих
зaгoнiв Зaгiulьнoючисeльнiстю дo 50 тисяч чoлoвiк. <.Heoбхiд}Io BxиTи нaйxopстoкirших зaхoдiв для тoгo, щoб пpиДyшrитив
KoMaн.цyBaч
нiмеЦьзapo.цKyПoBстaнсьKийpщ...> _ }IaKaЗyBaB
кoгo вiйськa в Укpaiнi гeнepaJlAйxгopн.
Hезa.цoвoлeнн'lгeTЬМaнoМпoсиJlилoсЬBopoжнeчeю.цoмiсцевoi гeтьмaнськoi BЛa,ци.Taк ryбеpнський кaтеpинoслaвський
3rloбoю>>
сTapoсTaгенrpiш Чepникoв ПaгIaB<(нeнaBисTю'
дo BсЬoгo
yкpaiнськoгo, УсУнУвyкpaiнськy МoBy в aдмiнiстpaцii, пеpеслiдyвaв членiв yкpaiнських пapтiй, нaвiть з пapтii юriбopoбiв-демoкpaтiв - сoюзникiB гeтЬМaнa.
З щaвня 1918poкy y flнiпpoвсьКих IIЛaвняxПoчiulи ПoсTyпoвo збиpaТисяHеBдoBoлeнipежиМoMКoЛишнi мaтpoси, сoлпoKи щo не oб'e.цнaнiнi eДинoю i.цеoлoгirю,нi
ДaТИTaceЛЯ:'IИ,
спiльниМ кеpiвництвoм. У сеpединi vеpвня нa 3aпopbюкя виpylllив кapaльнllЙ aBсTpo-yгopcьruЙ 3aгiн, зниЩyючи <(у{aсникiв гpaб1нкiвтa бiльшroвицЬкoгo
PУХУ'),вiдбиpaюvив сrЛaхзбpoю
тa збиpaюvи кoнтpибyЦiю.Цим зaгoнoN{бyлo стpaнeнoблизькo 50 oсiб, y ToMyчислi в Гyляй-Пoлi - 14 чoлoвiк.У цей чaс
зaкiнчився пrpший eTaIIпoBсTa}IсьКихвисryпiв нa KaтepинoслaвЩинi i poзгpoмленi пoвстaгtцi вимytшенoПеpеxoByBалисяB
лiсaх, плaвнях aбo x poзiй|lIлуIcЯпo дoмiвкaх, oнiкylони нa ПoяBy KepyЮчoгoценTpy.
У!нiпpoвсьКих IUIaBняхмiХ Kaхoвкoю тa oлeксaнДpiBсЬKoм
ще з чrpBrrя 1918-гo.цiявзaгiн pевoлюцiйнихмaтpoсiвiз Cевa-
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сToПoJUI.Мaщoси, Щo МzUIиaнapхiстськi нaстpoi, згoДoМПeprйшrлидo зaгbнy Мaхнa.
Пеprшийчaс пiсля Пoвеpненн'tв Укpaiнy Maхнo нiчим себе
не BияBJUIB.Biн тa ще кiлькa aнаpхiстiв, пеpебрaю.rи y пiдпiллi, тaК i нe змoгли пЦrшти мaсoвий ppк. ПеpехoByЮчисьy сyсiдньoмy з Гyляй-Пoлем селi PoхДественКaУ сеJUIнинaЗ. Kлеrп_
нi, Hестop спoвiстив Пpo сBoЮПoявyнa бaтькiвЩинiнaйбiльrп
близьких людeй.
4лилня l9I8-гo вiн пеpеДaв
ЛисТa.цo
oДнoдyмцiв
у ГуляЙПoлi, в яKoМу бyли тaкi сЛoBa:(...я ПoBеpнyBся3нoBy.цoвaс'
зa BиIнaння нiмецькo-aвстpiйських кoнтpщoб paзoм BЗЯTуIIЯ
pевoлюцiйниx apмiй з Укpaiни, пoBzL-Iе}IH'l
BЛa.ци
IеTЬМaнaCкopoПa.цсЬКoгoй недoпyшенt{,lrla йoгo мiсце xoДнoi iнrшoi влa.
У свoж листaх Hестop зaбopoнявoДнoД}TлцяM
y Гyляй.Пoлi
Ди)>.
нaвiть ДyмaTипpo ПoМсTyЧЛeнaмсвpейськoi poTи' щo ЗpaДIIЛИ
pевoлюцiюще у квiтнi 19l8-гo...
Cпouaткy, пpибрпrи нa Зaпopi-хокя,Maxнo не бaчив xo.цнoi мoxливoстi opгaнiзaцii пoвотaнrrя.Лише з .цrсяToкo.цFIo.ц}T\,I
цiв готoвi бyли негaйнo BзяTисядo збpoi. ЛюДи в paйонi ГуляЙПoля бyли залякaнi KapzUIЬI{иМи
3aхoДaми. Близькo .цeсяTKa
ryляйпiльських aнapхiстiв бyлo сTpaчeнoaбo вбитo. o. KалarшниKOB' Caвa Мaхнo, нeбix Hестopa Михaйлo бyли р'язненi...
Бaчaчи свoi oбмеxенi мoltотивoстi,Heстop Мaxнo виpitшив
BДaтИсЯ
Tеpopy:вбити гетьмaнai пpoвести
дo iндивИyzulЬHoГo
ypя,цoвЦiвтa oфiцepiв-iнтеpвентiв.
Tеpop ПpoTи геTЬМaI{сЬKих
Пoзaяк y Гyляй-Пoлi Мaхнa знaB <<Кoжен
I]ес)>'
To йoгo пoявa y
селi мoглa o.цpaЗyпpизBrсTи .цo apеПlTy.Cпeprпу Maхнo пеpеxoByBaBсЯпo сyсiлнiх сеЛaх,звiдки НaДcИлaв
листи-вiдoзвидo
o.цнoсельцiв'У ЯKИXзaKJIиKaBзниIIIиTиiснyюuу влaдy в,iм'я
щpaiнськoi сoцiальнoТpевoлюuii.
У сepeдинi ЛИГIl,tЯ
1918-гo Мaхнo Ta€МHo вiдвiдyе fуляЙПoлe, oсеЛиBlllиcЬ нa oкoлицi ceлa. 25 ЛИП11Я
нa гopищi xaти
Лютoгo зiбpытися8 анapxiстiв,lцo yГBоpиЛиiнiцiaтивнy ГpyПy
для пiДгoтoвки вiдкpитoi пoвстaнськoi бopoтьби. Maхнo пpo_
ПoнyвaByгBopиTипiдпiльнi oсеpr.цKиB KoxнoМy paйoнi (сoтнi)
Гyляй-Пoля. IJi oсepедкИ МaJ7Иб згoДoм виДiлитиpyхливi теpopистиvнi гpyПи д.тrянaпaДiв нa йaстки тa дpiбнi пiдpoздiли
гeTЬМaнсЬKoiвapти.' B пo.цaльrпoМyII-jIaнуBuUIoся
нaПacTl4Ha
Гyляй-Пoле' ЗaхoпиTиселo i нaДpyl(yBaТитaм 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 пiдпiлля. Чepез своiх yпoвнoвzDKениx цi гpyпи кoI{TaKTyBаЛиз Мaxнoм. o.цним iз'пepших Пoзa МеЯсaМиГyляй-Пoля бр сTBopе-
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ний пoвстaнський зaгiн y сeлi BoскpесlнKи' який poзгpoмив
нeвeличкий нiмецький кapа.llьнийBщДiЛ.IIJoб вpяryвaтися вiд
пepeслiдрaн}Ul КapaTeлiв,Maхнo виtхaв зa 80 веpст вiд ГyляйЦoля y с. Tepнiвкy .цo сBoгo дядьKa Пo Мaтepинськiй лiнii Йoсипa Пеpeдepiя. Пepeхoвytониоьпi'ц .цoKyМeнTaМиBчитeля
IITeпeля,Мaхнo opгaнiзyвaвПo сrЛaХ Tepнiвкa, Мapфoпoль,
Hoвo-Гyпалiвкa, Cтeпaнiвкa, у Cлaвгopoдi бoйoвi зaгoни пoвстaнцiв iз мiсцевoi мoлoдi, пpoBoдячИaнapxiстськyaгiтaцi'ютa
Кеpyючинaпa.цaминa пoмiщицькi мaетки в oлексarцpiвськoмy
пoвiтi..{ля бiльrшoiпepекoнливoстiMaхнo HaзиBaB6gбe<<yпoBнoвiDкrниМ pa,цянсЬкoгoypядy УКpaiНИ Нa вигнaннi для кеpiвницTBa ПoBсTaнЦяМиKaтеpинoсЛaвщини>.
Уci спpoби зaвoлo.цiтиГyляй-Пoлем тa пiдняти ПoBсTaнHя
y сrлi бyлo
зсеprдини бyли мapниМи' Пoзaякзa oпiдoзpiлиМи>
BстaнoвЛенoпoлiЦейський нaгляд. Maхнoвцi poзбилиcя }IaМaлeнькi гpyпи Пo 5 чoлoвiк i пiпrли B нaпpяN{Кy[нiпpa, нaМaгaЮчисЬзв'язaтисяiз мiсцeвими oзбpoенимигpyпaМиi пiдгoтyвaти пoxi'ц нa Гyляй-Пoле. Ceляни Гyляй-Пoля, CтепaнiBtоt,
Mapфoпoля, зi свoгo бoкy, зiбpми тaeмниЙ дoбpoвoльниil зaгiн, щo ншliuyвaвпoнa.цl00 пoвстaнцiв.
Уникaючи пеpеслiдyвaнь, Maxнo пoдaBся нa зaпopiзький
Bеликий Лщ y flнiпpoвськi плaвнi, .цезa чaсiв БoгДaнaXмeльницЬKoгo хoBaJIисяKoзaKи.3вiдти вiн вiв ПapтизaнсЬKyбopoтьбy тa пpиеднaBдo сBoГo зaгoнy зaгiн гaйдaмaкiв iз poзпyщeнoi
<(синЬoxyпaннoi>
Мaхнo пеpeбyвaвy
.цивiзii.Пpoтягoм T]ш,K]FIЯ
близькo
спiлцi з гайдaмaкaми, зaгiтрaвrпи
.цeсятKaгaйдaмaкiв
пеpейти .цoсвoгo зaгoнy'
Hезaбapoм, пoвep}Iyвlllисьдo Гyляй-Пoля' Мaхнo ТarМ}Io
пepexoByвaBсянa гopищi бyдинкy сBoгo .цpyгaIсlцopa Лютoгo,
.цeoднoгo дrrя зiбpaв yсix свoiх ryляйпiльських дpyзiв - бpaтiв
Kaprтникiв (Kapeтникoвиx), бpaтiв Гyсapiв' C. Мapuенкa тa
iншrиxпpиятелiв.flo Мaхнa пpиr.цнaBсянaвiть кoлиtшнiй щpaiнський eсep Baсиль [Пapoвськиil, якиЙ бyв пpинeтний .цoкaпiтyляцii вiльнoгo Гyляй-Пoля y квiтнi 1918pокy. IПapoвський
дoбpе знaв apTиJlеpiйськyсПpaByi бyв пoтpiбен.ILTямaйбщньoзбpoю.
гo ПoBсTaн}Ul'.цo
тoгo lк вiн пooбiцяв ДiстaтиМaxIIoBtIяМ
нaпaдy
нa
гpoшri.
Пiсля
бyли
великi
пoвстaнrrя
пoтpiбнi
.фrя
фiлiю бaнкy в селi {epeбець Мaxнo Bxе МaB28 тисяч геTЬМaнськиx кapбoвaнцiв. Зa 4тисячi кapбoвaнцiв y сeля}Iбр пpиДбaниtтКyЛеМeT'aлicltянaпa.цy нa нiмeцькy кoлoнiю Цей кyлeмeт бyлo BсTaнoBлeнoнa щoфейнoмy нiмецькoмy тapaнтaсi,
зaпpяxeнoМу.rетвipкoю peквiзoвaнихy кoлoнiстiв кoнeй. Taк у
сеpпнi 1918poкy B стeпaх Cхiднoi € в poпи, тa й взaгалiy свiтi,
стeпiB>- TaЧaнKa.
з'явився нoвий вид oзбpoснЬ- <,(КapaBeлa

55

l}
!
Toдi х дp}DКиI{имaхнoвцiв пiДняли свiй пepший uopний пpaпop, нa oДнoМy бoЦi якoгo бyли слoвa <CTPAIIIFIA CМЕPTЬ
БУPХУяМ>>' aъIaДpyгoМу
- <BЕсЕЛЕ ХИTTя БIДняKAM>.
Пepшrий зaгiн Мaxнa скЛa.цaBсяiЗ п'яти чoлoвiк. Пoтiм .цo
нЬoгo пpисTuUIищr 8 чoлoвiк. Пеpпli бoi зaгoнy Maхнa ПpoTи
зaгoнiв дoбpoвiльнoi сaмooбopoни <<шtiбopoбiв>
oлексarЦpiвсьKoгo пoвiтy ПpoсЛaвиЛийoгo нa BсЮoKpyry.
Haпaд нa сaдибу пoмiщикa Pезнiкoвa пpизвiв .цoзaгибелi
кiлькoх геTЬМaнсЬKиx
oфiцepiвтa пoмiЩикiв. Heзaбapoмy сyгич.
цi бyлo вбитo щьoх BapToвих-гrтьмaнцiв,слi'цчoгo,нaчaЛЬниКa
BapTи,B ПoЛoн ПoTpaПиЛи5 aвстpiйцiв.Мaхнoвцям Дiстaлися
16гвинтiвoк'КyЛеМет'l5 кoнeй.Aвстpiйськi зaсTaвиoхopoнLци
тiльки гoлoвнi LIIЛяхИ
тa виiз.циз сiл, pеruтarпляxiв бyлa вiльнa

i,
{

f

{

i

зсеpе.цини>>
лo Гyляй-Пoля бyлo спpя.ЦляпiдгoтoBКи<(yДapу
MoBaHoкiлькoх мaхнoвцiвjз вoзaми гвинтiвoк.Чеpез кiлькa
днiв y не.цiлю(зa свiдченнями - 27 веpесня),KoЛи нa бaзapi
бyв яpмapoк, нa яpМapКoByIIЛolцувиiхалo кiлькa вoзiв, y яких
пiд дapaми Пpиpoди бyли зaхoвaнiкyлeметитa гвинтiвtоl.Дядьки з вoзiв неспo.цiвaнoвiлкpили BoгoF|Ьпo гpyлi aвстpiЙських
сoЛДaт.Чaстинa пepеЛJIKaниxaвстpiйсьKиx сoЛДaT,пiднявш.tи
pyKи нaД гoлoвaMи' ryKaJIи:<Уpa Maxне!,>
Цiei x митi пoчaв бити .цзвiн ryляйпiльськoi цepкви. !o
цeнTpyсeЛaПoПpяMувытиryляЙпiльцi,oзбpоснi Мaxнoм. Зaгiн
Мaхнa Ta сeляни oToчи;Iикaсapнi aвстpiйцiв, poззбpouIи вapТoBиx.Пiсля кopoткoi сщi;tянини aвстpiйuiвoхoлилa пaнiкa, i
бyлo 200 voПoлo}Ie}Iих
3a o.цнимиДaI7ИМуl,
вoни кaпiтулЮBЕulи.
лoвiк, зa iнrшими- ЛиПIe85 oсiб.
Ha великoмy мiтинry в центpi селa Мaхнo зaКJIиKaBсеJUIll
дo бopoтьби пpoTи гlTьмaнa' нa мiтинry бyлo oбpaнo нoвий
Гyляйпiльський pевкoм. Пoвстaнцi зaхoПиЛиaвстpiйськy бpигa'ц}IyKaсy' чaсTинy гpotшейМaxнo poЗ.цaвпoлoнrним BoяKaM

.ILrIяKlнних М'lxI{oBцlB,
У веpеснi 1918 poкy, пiсля пpилylrення ЛlTHьoгo пoBсTaнн'l
нa Киiвщинi тa Чepнiгiвщинi пpoти геTЬМaнa тa oкyпaнтiв, ПoзнaчиBся ДeякиЙ'спa.ц сrJUIнсЬKoгo oПopy. B цей чaс бiльпroвиKи ПoсТyПoBo BTpaТиJtисвoi лoзицii B пoвсТaнсЬкoму pусi' i кеpiвництвo ПoBсTaFIrIямипеpeйrплo.цo pyК бopoтьбистiв тa пapтiй
Укpaiнськoгo нaцioналЬнoГo сoЮЗy (yкpaiнськиx сoцiалiстiв).
У кiнцi Bepeсня l918-гo сфopмyвaвся МaхнoBсЬкий пoвстaнський зaгiн, якиЙ rxe бyB З.ц.aTенBиKotIyBaти спpaвxнi бo_
йoвi зaвдaння. Цей зaгiн Ще бр yкpай нeчисЛeнним, кiлькiсть
пoвстaнцiв cЯг:aлal20 бaгнeтiв i шaбeль пpи 4 кyлeмеTzlx' тa нe
стaHoвиB opгaнiзaцiйнoгo, iдeолoгiчнoгo i вiйськoвoгo цeнTpy
пoвiту. I-{e пoки Щo бр типoвий дL'IяToгo vaсy pегioнalъниil
зaгiн селянсЬKих Мeсникiв. Пoдiбних зaгoнiв тiльки нa KaтеpиHoсЛaвщинi бyли.цeсяTКи. oДнaк МaхнoBсЬKий зaгiн бyв невлoвимий y безмеxниx сTeпax Пpилнiпpов'я. 50-70 BepПIFIикiв 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{aнсьKoгoсTapoсTи. Caм стapoстa сфоpмyBaв BиHищрaльний зaгiн y 200 rпaбель тa бaгнетiв (кiннa сoTн'I' BapTa Ta aвстpiйськa КapayлЬHa poтa), щo МaB
нa МrTl ЛlKвlдyBaTи <(МaхнoBсьKyбaнду>.
У сepeдинi Bеpесl{JIl918-гo зaгiн Heстopa Мaxнa нeспo.цiвaнo yвipвaвся .цo ГyЛяй-ПoЛЯ' aJ|eB сeЛl,B|4ЯBI4лoсячиМzulo aвсTpiйськoгo вiйськa, FIa щo Maxнo нe poзpaxoвyвaв. Пiсrи KopoTкoгo зiткнeнrrя з aвстpiяKaми МaХнoвlulМ.цoBеЛoся втiкaти. Boни
ПoДuIИся.цo сeлa Мapфoпiль (16 км вiл Гyляй-Пoля) i тaм пpиниlII ЮIи' спo.цiвaючись pетельн irше ПlдгoryBaTvIcЯДo нaсТyпнoгo
I]JТypМyсвoеi мaйбщньoi <.стoлицi>.
25 вepeсня 19l8-гo у ГуляilПoлi мaхнoвцi вбили П'яTЬoх пoлiцейських iз слiдчoi кoмiсii.

Гyляй-Пoля. oднaк нaсTyПнoгoдrrя знaчнi сиЛи aBсTpiйськoгo
вiйськa вибили пoвстaнцiв з Гyляй-Пoля.
^IaЗaгoнoм вapти i aвCеpйoзнa сyгичКa мiл<мaxнoв|JЯNIИ
Kiлькa .цеMapфoпiль.
6uтя
сёлa
26
вepecня
стpiйцiв вiдбyлaся
сяткiв aвстpiйцiв бyлo вбитo й пoлoненo. Пoлонeнi yкpaiнuiкoтpi були y сшaдi aвстpiйських чaсTин, нa BиМory
IaЛl.lЧa:нИ1
Мaхнa HaПИcaЛИвiдoзвy дo aвстpiйськиx вoякiв iз зaкликoм
вбивaти свoiх oфiцеpiв тa ПoвеpTaтисянa бaтькiвш{инy.
Пiсля цьогo Мaxнo Знoвy пoДaBсяв paйoн fiнiпpoвсьlс.lх гшaв.
.нiв (80 Kм нa зaxiд вiд Гy.пяй-Пoля),спo.ЦiвaючисЬ
ПoпoBHити
3a йoгo.цaHими'тaм пеpебрaв
свiй зaгiн нoBиMиПoBсTatIцяМи.
зaгiн aнapхiстa€pмoкpaTЬlвa' кoфий нapaxoвyBaBпo[IaдсoTню
пoвстaнцiвi вже кoнщoЛюBaвкiлькa пpилнiпpoвськихсiл. oднaк цей зaгiн незaбapoмбр poзбитий KapaЛЬниMзaгoнoм, i Дo
Maхнa пpиrднaJlисЯ ЛуIuIэ8 чoлoвiк iз селa Tеpнiвки нa чoлi з
€pмoкpaтьеBиМ Ta кiлькa poззбpoсних вoякiв деpxaвнoi вapти.
€pмoкpaтьев бр лвopянинoМ' мaбyгь, r.циниМ сepед,тoДituнiх
мaxнoвЦiвoфiцеpoм.
Чepез ДeякиЙчaс Мaxнo зi свoiм ЗaгoнoМзHoByПo.цaBся.Цo
Гуляiт.-Пoля,пo дopoзi oбстpiлявtшинiмеЦькy кoлoнiю N9 2,
пiсля чoгo кoлoнiсти y вiдпoвiдь o1стplltялимaхнoвЦiв.3a щaсть
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<Ддя пpидбaнFшl

KвитКa лoлdмy>.

3 ГyляйпiльсЬKoгoтелегpaфyМaхнo poзiслaв пo всiй Укpaiнi телегpaмyпpo пеpеМory пoBсTaнняв Гyляй-Пoлi, пpo встaTyг pa.цяtlськoiвлa,ци,зaКлиKaBПIивсix селян i poбiт}IoBJIенн'I
никiв Укpaiни

пoчaTи зaгaJIЬtIе ПoBсTaнtUI, нaсЛЦyЮЧи

ПpиKJIaд

нiмeцЬKиxКoлoнiсTiвy KapaJIЬниxpейдaх Мaхнoвцipoзсщirшли
30 кoлoнiстiв i peквiзyва.пиyсix кoнeй кoлoнii Ns 2.
Bнoui пepeд нoBиМ lllТypМoМ Гyляй-Пoля Maхнo BJIaЦITyBав oгляДсвoж сил, якi бyли poздiленiнa чoTиpи coтнi. 16xoвтня l 9 18-гo, сKopистaвшись вiдсyгнiстю oснoвниx aвсщiйських
сил y селi (каpальний aвсщiйський зaгiн виpyшиB y pейд пo
HaBКoЛи[Iнixселax, зulJIиIlIивlIIи
в ГyляЙ-Пoлi лиrше 100сoл.Цaт),мaxнoвцi нaпали нa Гyляй-Пoлe. Мaxнo стaB гoспoдapeМ
сеЛaнa тpи днi, y пoлoн дo МaхнoBцiвпoщaпилo 83 aвсщiйui
тa BapтoBиx;
Ha мiтинry y Гyшй-Пoлi Мaхнo ЗаKпиKaBсеJIя}lдo збpoi,
poзсилaB тeЛегpaМиз пpoхaнням пЦтpимaти йoгo пoBстaння.
B мiсцевiй дpyкapнi бyлo нацpyкoвaнo кiлькa тисян листiBoк,
кoщi невдoвзi бyли poзIloBсю.цxeнiy стenoвих сeлaх вiд.{нiпpa
Дo Дorry. У цих листiвкaх Maxнo зaзнaчaв' щo ниМ ствopeний
Peвoлюцiйнo-пoBсTaнський rштaб,якиЙ oчoлив пoBсTaн}Iянa
Пiвднi Укpaiни i нaвкoлo яKoгo МaЮTьoб'сднaтиcя всi пoвстaнськi зaгoни. Мaхнo xBzlлиBсяTим' Щo poзбив y Гyляй-Пoлi
зaгiн aвстpo-yl.opськиxсoлдaт y 200люлeй, xoчa цей зaгiн бyв
yдвivi мeншим. У Гyляй-Пoлi щtя кepiвництвa мiсцевиМ жиTтям бyлo oбpaнo paйoнний prBKoм.
oднaк нaсTyп знaчних сиЛ сyпpoтиBHиKa нa Гyляй-Пoле
змyсиB Мaxнa пiсля кiлькox гoдин бoю зaлиrшитисeлo. Пpиvoмy кiлькa сoтеtlь пoвстaнцiв, сxoвaвrшизбpoю, знoBy пepeтвop|4лИcЯнa звичaЙних MеIIIKa}Iцiв
сeлa, збepiгaюvи пpи цЬoмy
пiдпiльнi 3B'язКи.
|9-2| )кoBтня кiнний зaгiн Мaхнa пpoвiв свiй пepшrийдaлeкиit peЙДy 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 пoBсTaнсьКийзaгiн пiд кepiвництBoм
Мaтpoсa-aнapхiстaБpoви. Уxoвтнi 1918poкy кoMarЦиpoп{цьoгo
зaгoнy стaB мaтpoс Фeдip (Фeoдoсiй) Щyсь'. Пiзнirшe Мaхнo
тaк хapaктеpизyBaBII.{yся:<....3aнaтypoю сBoeю' зa мyхнiотю
i звитягoю нaйслaвнirшaлЮдинD>.
I II!усьФedip(ФеoдoсiЙ)_ нapoдивсяy 1893poui y бiлнiй сerинськй poдинi y с. fliбpoвui (с' Bеликa Mихaйлiвкa oлeксаrцpiвськoгo пoвiry). У l9l5 poui
бр мoбiлiзoваний дo вiйськoвoi сiry>кбинa флoт. 3 l9l7 poкy _ aнapхiст, пe.
рбyвaв Дeяwfil чaс y зaгoнaх Чеpвoнoi гваpдii, opгaнiзaтop .{iбpoвськoi гpщи
анapхiстiв.3 vеpвня l9l8 poкy _ кoмa}Циp пoвст.lнсЬкoгoзtlгo}Iy,щo бopoвся
пpoти г€тьмaнa тa iнтеpвентiв. oдин iз найблил<чихдpрiв Мaхнa i нaйтaлaнoвитiших йoгo кoмalrдиpiв' У 1919poui кepрaв yсiею кiннотoю apмii Мaхнa,
кoмa}Iдиpкiннoi бpигaли.У |920_|92| poкaх _ цtен штaбy махнoвськoi apмii,
наvштaбy гpщи. 3aгиrryвy бoю з чеpвo}lимиy vеpвнi 192l poкy нa Cрlщинi.

58

кpaй)>
з'яB}LIIo.
У веpeснi l9l8-гo y гaзeтi<.Пpи.цнепpoвский
ся пoвi'цoмлrHня,щo пoвiтoвoю BapтoЮзaтpимaний <<MaфoC
Щyсь'', якиЙ лiсля зaгибeлi мiсцевoгo пoBстaнсьКoгoвaTaxKa
I{я iнфopмaцiябyлa фадьнa чoлi ШIaйKи>...
Гoнvi-Бpoви <<сTaв
oфiuiйнoi пpеси Пpo 3aгиll]иBKoю'як i пoстiйнi пoвi.цoмлeння
йoгo бaнди,>.
бель Мaхнa тa пpo <<poзгpoМ
Пpoте вapтo вiдзнaчиTи'щo кoЛи ЗaгoHи Maхнa (l20 бiй.
uiв) i tl{yся (53 бiйцi) oб'rДналися,oстаннiй ДeякиЙчaс не BизнaBaB Maхнa KoМa}ЦиpoMi ix обoх ввaхaЛи Кolv{aн.циpaми.
Чoтиpи Днi зaгiн Maxнa-Щyся IrpocToяBy fiiбpoвui' i зa цей
сoтня мiсцеBих сеJIян.oДнaк i влaЧaс .цoЙoгo склa.цyBItИ]IacЯ
oднiеi нoнi fiiбpoвкy бyлo oToчeнoзaгoнoМ
дa raB не ЛoBиJIa...
y 300 сoллaт з aвстpiЙцiв,гeтЬМaIIсьKиxBapтoBиx,МiсцeBихПoмiulикiв тa нiмецьких кoлoнiстiв. BийLшoвrпинепoмiтнo внoчi
iз селa, мaxнoвцi нa свiтaнкy' KoЛи селa зaйrrяли пepшi гpyПи
Bopoгa' paпToвo НaПulИiвlдбили 4 кyлеметитa 20 кoней, зaхoпиBllIи 80 чoлoвiк y пoЛoн.Taким чи,HoМ'сKopисTaBЦIись
фaктopoМ paптoвoстi i yдapoм З TуIIIУ,Maхнo пpoвiв BДаJIyoпepa.
uirо i poзгpoМивЗHaЧнicили пpoTиBHиKa.Успiх y uьoмy бoю
стBopиBслaвy Мaxнoвi сеpед пoвстaнцiB,i впеplrlесaMе To.цi'
З тoго чaсy цe сЛoBo
пiсля бoю, Boни нaзBUIийoгo <.бaТЬКoм'>.
вiд Мaхнa, i ceлЯнипoбaчили B нЬoМу сBoсталo невiД,.цiльним
гo oбopoнця i виявляли дo ньoгo Пoвary тa вiЛl'(aнiсть.
Haстyпнoгo Дня Дo Bopoгa надiйtшлиДoДaткoвiпiдpoздiли
нiмецькoгoтa aвстpiЙськoгoвiйськa (ше 300нoлoвiк)з бaTapeсю' яKa Пoч.UIaсисTеМaтичнийapтoбстpiл пoзицiй пoвстaнцiв.
Cитyaцiя сTaлaKpиTич}toю'пoвстaнцi нe виТpиМaJIинaтискy й
пoчtUIиpозбiгaтися.Iз 300 чoлoвiк пi.цкoмaндoю Maхнa й IIJyся
зiuIиllIиJIoсялишe 30, якi paзoм iз кoмaнДиpaми oбoporrялися,
вi'цхo.цячив глиб лiсy. Aвcтpiйцi пoчшtи apтoбстpiл i спiльнo з
вoякaМиBapTиПoчаJIийoгo пpoviсрaти' 3алиrшюtпoBстaнсьКoгo
зaгo}Iyв>кегoTуъaЛИсЯДo зaгибелi. II{yсь зaпpoпoнyвaв бopoTИcЯДo oстaнньoi кpaгшi кpoвi aбo )K яKиМoсЬчинoм yниKнyги
бoю. Maхнo Bсe x тaКи ПopеKoнaвПoвсTaнцiв,щo He Bсе Щr
Иoгo
мiurкa'>.
BTpaченoi с мoxливiсTЬBиpBaтиcяз <<Boгнeнногo
ПoпrpеКoнJlивa eмoцiйнiсTЬ, несaмoBитa вi.цвaгaПеpе.цiUIися
BсTaнцяМ, i вoни виpirпи.пиHaсTyПaTи,пppгo''IoсиBпrиMaхнa
пoвсTaнцiв.Ця знaменнa
КoмaндиpoМс.Boгoзaгoнy i <.бaтькoм,)
пoдiя стaлaся l0 хoвтня 1918poкy.
Maхнoвцi нeспoдiвaнo нaлeтiли нa .цiлянкy oтoЧенн,l' яКa
сK]lс.ДaJIaсЯ
з гетЬМaнсЬкoiвapти. Пpopвaвшись кpiзь лaнцюг i
Пo poзнe BTpaTиBltIиxoдtloгo бiilllя, мaхнoвцi З TиЛyBДap\4ЛИ
кiлькa
гoдиrr
втeчi.
Чеpез
BapToBиx
i
змуcили
ж
.цo
ryблениx
пo стeПy,i влapив
Мaxнo зiбpaв пoвстaнцiв,щo пopoзбiraJwIcЯ
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пo Дiбpoвцi, де aвстpiЙський зaгiн oхopoн'lв ПoЛoнeних. BцсЦ/ПaЮчи iз сeлa, aвстpiйцi пiдпалили бaгaтo хaт.
У fiiбpoвui, щo ПzUI'шa' мiсцeвi ceЛ'гнИ нa мiтинry пpoгoлoсили Maхнa.ПеpеМoхця свoiм <.бaтькoм>.Biдтoдi пo всiй Укpaiнi пoча:Iи |IJИpИTИcЯЛrгеHДи пpo <(бaTЬKa'>
Мaхнa, яK пpo зaхисниKa 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.циПpo ЗaПopo)olя-xapaКTеpникa. !дя тиcян сеrrян Maхнo сTaB l{еЗaПеpечниМ aBтopитетoм, пoлiтичниМ Ta вiйськoвим лiдеpoм, yI{иTеЛеМжиTTя.
Maхнo пo€ . цнyBaB y сoбi непеpесivнy хopoбpiсть, apTисTизМ
iз пеpевтйенtI'IМи тa теaтpалiзoвaниMи Дiйствaми. Taк, з метoю poзвiдки <<бaTЬKo>>
iнo.цi з,являBсЯ нa ryляЙпйьськoмy бaзapi, 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 пеpeoДягaЛися в дядькiв, кoтpi вибpaлИсЯ Нa бaзap, aбo x зoбpaха.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 зниЩyBzl.,Iиoкyпaнтiв.
.{iзнaвrшись вц poзвiдникiв, щo нa oднiй зi стaнцiй стoiть нiмeцьlо,tй rЦIeлoн з нaгpaбoвaним дoбpoм, <.бaTЬКo,>
poЗПopядиBся сфopмрaти з кiлькoх тoBapних вaгoнiв пoiзд. PoзмiсTиBIIIи в
ниx пoBстaнцiв, вiн усКoчиB y кaбiнy мaшинiстa, нaкaзaв пi,ц,жaти дo еIIIелoHyi 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.цilлимiсцевoмy HaсеЛeннЮ'a oсI{oBнyМaсy
дoстaвили y Гyляй-Пoле. Hiмецьких сoЛдaT Мaхно нaкaзaв вi'цtryстити' видaBuIи Ha Baгoн Пo Tpи гвинтiвки. oiдьте ДoДoмy poбити pевoлюЦiЮ>, - сКaзaB <.бaTЬKo'>
пoЛoнениМ.
o.цнoгo paзy Мaхнoвцi, видaючи ceбe зa гетЬМaнцiв, poзстplляли з кyлeметiв спpaвхнiх гетьмaнцiв, a пoтiм, ПepeoДягI{yвIIIисьy фopМy Зa6Итих, ПoДaJтИcЯДo caДиби пoмiщикa Mиpгopo.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 гeTьмaнсЬКиМи oфiцеpaми. I кoли бyлo вигoлo[Ieнo ToсT зa якнaй-
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Maхнa,>,Heстop, нaЗBaBш]исBoe
шIBи.цшyзaгибeль <..бaн.цитa
сПpaBxн€ iм'я, кИнyB y бенкeтникiв бoмбу.
У дpyгiй пoлoвинi xoBTня l9l8-гo МaхHoBсьKийзaгiн залиrшивfiiбpoвкy i pейлvвaBМapшIpyгaмиГaвpилiвкa-IвaнiвкaKoмap-Бoгaтиp-B' Янiсoль-Bepемiiвкa-fliбpoвкa. ПеpесрaЮчисЬ y цьoМy paЙoнi, мaхнoвцi poзopиЛи кiлькa нiмeцьких
кoлoнiй (нaпpиюlaдBrселий Kyг), пoмстиBlIIисЬкoлoнiстaмзa
600, зa Tr' щo
сПzrЛeння
fliбpoвки, де з тисячi хaт бyлo сПul,'Ieнo
giмЦi -кoлoнiсти знищ}ъалидpiбнi пoвстaнс ькi Загoни.М aхнювцl сTpaTиЛи K1ЛЬKa .цесяTKIB KoЛot{1сTlB-ЧoЛoB1КlB, спzUIиЛи шн1

бyлинки i вилщили BeЛикy кiлькiсть збpoi.
Зzulех<zшo
Пoпoвнення МaхнoBсЬKoГoЗaгoнy безпoсеpe.цнЬo
вiД нaявнoстi збpoi, ТoМy oДtlиМ З гoЛoв}lихзaB.цaнЬМaхнoBцlB
бyлo здoбyrтя тpoфейнoi збpoi тa BиЛу{еHHяii y пoмiшикiв i
ЗaМo)KнихсrЛян. Пpи зaхoпленнi зaмoxних xрopiв мaхнoвцi
HaKЛaДaJтИ
кoнтpибyцiю Ta BиЛ}чaЛизбpoю, o,цнaКМaхнo пиль.
[IyBaB'Щoб це вi-цбyвалoсябез свaвoлi i пi.цнaглядoМКoмaндиpiв. Koня pеквiзoвyвaлИЛИLney ToМy гoспoдapсTBi,де бyлo не
voтиМrншe чoTиpЬoxкoней. У гoспoдapствi,де бyлo менш.Iе
pьox кoней, ЗaЛИ]]]aJШ7
BToМлeнoгoМaхнoBсЬКoгoкo}Iя, беpyvи
гвинвзaмiн свixoгo сeЛянсьКoгo.Зa кoxнy.цoбpoвiльновi/ti.цaнy
видaва-ltoся3 тисячi кapбoвaнцiв iз сyми кoнтiвкy гoспo.п.apевi
тpибyцii. o.цнaк яKЩo у пoмirцикa чи КypKyJIязнzlхo.цилисхoвaнy збpoю, йoгo poзстpiлювалисaМoЧиHtloaбo зa BиpoKoМ
сlJlЬсЬKoгoсхo.цy.
B кiнцi хoBтtIя мaxнoвцi y сюraдi близькo 500 чoлoвiк дiяли
Пaвлoвxе в Бaxмщськoму' MapiупoльсЬKoМy,БepД,янськoмy,
гpa.цсЬKoмyпoвiтaх, poззбpoююvи дpiбнi зaгoни aвстpiйськoi
apмii тa вapTy. Мaхнoвцi КypсуваЛипoблизy Гyляй-Пoля з.цiйснюючинaПaдинa ст. Гaйvуp,ЧaпI{apевoкoстянтинiвки,
Лине' ПoЛoги, нa мiстrчкa Гpиtшинетa Cлaвгopoд,pyйнyюvи
за:liзничнiкoлii тa пyсКaючи пiд }кiс rшIелo}tиз aвстpiйцями'
Бiля с. Cтapий Kpемeнvик Boни poзГpoмиЛиBеЛикийзaгiн вapтpи KyлеМеTи.Мaхнoвцi тaкoж зуПиниЛидBa
тoBиx,зaхoПиBlIIи
rtrlелoни з бiлoгвapлiйцями, кoтpi tхали нa .[oн' тa pозстpi.ltяли
всiх oфiцepiв, зокpемa членiв floгoвipнoi кoмiсii мix УкpаiнTа дo}IсЬKимypЯдoМ.
cЬКoю .цеp)KaBoю
30 хoвтня Мaхнo знoв yвipвaвcядo Гуляil,-Пoля.fleмopaлiзoвaнi aвсTpo-yгopськiсoлдaти вiДмoвилисяBoюBaTиз МaхнoB.
цяМи' знaЮчи' Щo ПoЛotlегIихМaхнoBцi вiдпyскaютьнa бaтьЗaйrrявпrиселo, Мaхнo
кiвщинy i непoгaнo дo них сТaBII'tTЬсЯ.
пoвiтoвiй вл.aлiв oлексarrдпo тeлeгpaфyoГoЛoсиByЛЬTиМaTyМ
piвськy З BиМoгoю звiльнити з в'язницi Caвy Мaхнa, Фeдopa
oлексiя Kалaшникoвa, oлексarцpa
Kpaтa, Пaвлa Kopoстl,l,тьoвa,
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Шpaмкa. У paзi вi'цмoвиMaхнo пoгpo:КyBaBнaпaдoМ нa oлек.
сaндpiвськ. Koмен'цaнт мiстa, Зa}IеПoKorниЙультимaTyMoM'
пooбirlяв, щo ryляйпiльцi не бyдyгь poзстpiлянi i .цoлю iхню
незaбapoм бyле виpilпенo. Але нa пoчaTКyЛисToПaдaмaхнoвцi
в vеpгoвий paзбуливибитi з Гyляй'Пoля.
1918-гo300 мaхнoвськиxкiнУ пeprшiйпoлoвинiЛистoпa.цa
нoтникiЬ ПpoвoдяTЬpейд пo Лyкaшiвськoмy, Бpaзoлiвськoмy,
PiзДвянськoмy paйoнaх oлексaндpiBсЬKoгo пoвiry, BсTyПaЮчи
y сyгичKи iз зaгoнaми нiмцiв-кoлoнiстiв тa 1кpaiнськoю зaлiзнич}loю вapтoю генrpalla oсецькoгo'
Ta гeTЬМaнськийypяД Ки}IyЛи
Aвстpiйське KoМa}tДyвaння
ЗoкpеМa
чaсTини 12-гoAвстpiйськoпpoти Мaхнa знaчнi cили,
вiйськ]Цi сили витiсгo lqopПyсyтa8-гo кopпyсy.гeTЬМaнсЬKиx
Hили Мaxнoвшiвз paйoнy Гyляй-Пoля, i Maxнo знoBy BиpyшиB
дo .Цiбpoвки, ,Цe,ЦoнЬoгo Пpис.цнaвсязaгiн пiд кepiвницTBoМ
aнapхiстaBeльгeльмa'
11листoпaдaнaст. Гaйuyp мaхнoвцi зулllнЙли пoTяг' Iцo
йtпoв iз Беpдянськa, i, вбивlпи rшiстьoxoфiuеpiв ia oxopoнцiв,
зaхoПиЛикaсу з 53 тисячaми кapбoвaнuiв
ГIpи спpoбi ЗaxoПиTипoiз.ц3i збpoею нa ст. Hoвoryпaлiвцi
мaxнoвський кiнний зaгiн бр poзгpoМлrниЙ cилaми геTЬМaнцiв тa нiмцiв. Пiд"Мaхнoм був убитиiт кiнь. fuiе в сepeдинi
листoпa.цdryбеpнський KaтеpинoслaBoхoпиJlaпaнiкa, сПричиМaxнa,>]нaстyпarнa мiстo i вxе зaхoп}IeнaчyгКaМи,щo <,бaндa
лeнo BoKЗ.ш...
У нiч нa 15листoпaдa вiдбyвся oстaннiй знaчiтий бiй мaхнoвцiв з aBсTpo-yгopсьKиМиЧaстинaМи6ilя.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 неBrлиКиМи гpyпaMи }Iaмaгzulисябopoнитися. 10 пoвотaнцiв нa
pщ.
чoлi з Мaхнoм були oтoненi нa oкoлицi селa. <.Бaтькo>
.з
ниM KyлеМeтoMB pyКax OшaBByЗенЬKиMиByЛиtlКaМиl вlДстplлюBaBся'пoки нe бyв пopaнений.Щyся бyлo пopaнeнoв oбипoвстaнцiв, кoщi
двi нoги, i вiн не мiг кepyвaти бoем. З ДecЯTkl,
з Maхнoм, сейеpo бyли вбитi, a o.цин'щoб не з.цaЗaЛИпIklIIИcЯ
BaTИcЯ'зaсTprЛиBся.Мaхнo, який сгшtивaBKpoв'ю, тaкox виpiIrrиBзBeсTиpaхyrrКи з xиттяМ' poзyмitovи, щo з oтoченI1ЯBvIpBaTися вiн уxe нe змoxe. Maхйoвцi, щoб не пoтpaпиTи до
:
пoлot{y' ПoчzLIIисТpxLЯTИсЯ..
Aле стapi дpyзi вpягyвaлиЙor6.Лютий, Пещeнкo й Мapueнй
Ko, t{езBaxaючинa ш.алeнийBoгoЕIЬ'пpoбpа;rися.цo<.бaтькa'>
ПepeTяглийoгo 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), .цесьiз сoтrrяпoвстaнцiв poзбirлутcяпo дoмiвкaх...У 20-х чисЛaхЛисToпa'цa1918-гoгетьМaнсЬКaпpoпaгaндaпoЩиpиЛaЧ/TKи'щo <...Maхнaвбигo, aбaндy йoгo.poзЦpoмЛенo>.
Bеликi вТpaтиTиМчaсoBoдемopa,riзyвалий пoхитнyЛиaBTo.
pитeт Maхнa' 3алиrшю,tмaxнoвцiв пpoбpaлися .цo МихaйлoвoЛyкalrteвськoiвoлостi, a звiдти дo flнiпpa, де poздoбyли8 кyлe.
метiв. HезaбapoМмaхнoвцi зaйняли C.лaвгopoдтa ст. )(еpебець,
a oкpемi гpyпи N,Iaшroвцiв,yя<е
Дlялинa пpaBoМy6oui.[нiпpa.
Tим чaсoм y свiтi вщбyлЦсявaхливi пoдii, кoтpi дoкopiннo

сЬKoю Poсiсю>.
Biд гетьмaнсЬKoгoypяДy<<e.ци.Kеpiвники Ант1нти Bи}4aгuUIи
нoi непo.цiльнoiPoсii>, i тoмy <Гpaмoто геTЬмa}IaCкopoпадсЬКoгo вi.ц 14 4и.qтollaдa1918-гo пpo федqpaцiюз небiлЬIIIoвицЬKoю Poсieю бyладaнйнoю 9aМешнiм вимoгaм. I{е oсTaToчнo
пiлipвалoпoлiтtтннyситyaцiю..вУкpaiнi i викликшlo вибщ нe-'
B^цoBoЛrння
з ooКy вс1х yKpaшсьKих ПoЛlTичних yгpyпoBaнь.
Укpaurсью,tйнaцioнальнийсoюз пovaв вiдкpшryзбpoйнy бopoть.
бy пpoти геTЬМaнa.Укpaiноькi сoцiaл-.цeмoKpaTиCимoн ПетЛюpa Ta Boлoл.имиpBинн.иченкo в сеpe.циЦiлистoпa.цal918.гo
oчoЛ}UIиBсeyкparнQЬKе
llapo.цнeПoвстaHн,IпpoTи гeTЬМaнсЬКoгo pежиMy.
Цi зaгальнi змiни в Укpaiнi, pевoлюцiйнi пoдii тa poЗвirл
BладиДoпoмoгЛиМaхЦoBсьKoмyзaгoнoвi, яШЙ y сepединi лисзpoсTи
тoпa.цa1918-гo oПиниBся нa Kpaю зaгибелi,'BИ)КklTvI'
й пpoдoвхити бgpoтьбy зa oвoлoдiн}Iя.qРpilvl.paйoнoм.
KaтepинoслaвсЬкийryбеpнський стapoстa y xoвтнi пoвi.цoN{,Jlяв
дo Kиrвa,. щo <...зJIoчинна
дiялbнiсть'бarrДв oлeксarЦpiвськoмy пoвiтi нaстiльtоl сеpЙoзнa,щo бу.п,ь-яке
звoлiкaння

6з

y BiДПpaвцi}IaДiйнихвiйськoвихзaгoнiвдля лiквiдaЦiiж мoxе
ПpизвeсTи.цo Т'DKKихнaслiдкiв,>.Ухе 19 ЛисToПa.цa1918pокy
KaтepинослaвськийryбеpнськиЙсTapoсTaПoBiдoМЛяB
гrТЬМaнсЬKoМyypядoвi:<Haстpiйryбеpнii тpивoxний, мiсцевими силaми лiквiДyBaTипoBсТaнськiЗaгoни, кoтpi poзpocЛI4c'r,
неN4aс

I

МoжЛиBoсT1)>.
У листoпадi 19l8 poKy KaTepиF{oсЛaBсЬKa
гaзеTa ..Пpи.цнепpoвский кpaй> oпyблiкyвшra стaTтю <.ПoхoДxeння Мaxнa'>. Boнa
пoвiдoмлялa' iцo пpo Мaхнa BПeptrlезaгoBopилИ щe y l905 poцi,
кoли вiн нa чoлi <бaнди,>aнapхiстiв гpaбрaв екoнoмii oлек.

сarцpiвськoгoпoвiry, зa Щo й бyв зaсyдxенийнa 20poкiв...

Гaзeтa.цeТaЛЬHo
oписyBaЛaкpивaвiзЛoЧиHимaхнoвЦiву ЛисToпaдi l9l8-гo: стpaTyмaxнoBцЯМикiлькoх Десяткiвкoлoнiстiв,
вoЛoсFIихписapiв, ЗaМo)Iсrlих
сеЛяH'евpеiв...Aвтop стaттiтвеp.циB,щo бaгaтьoxЗ ниx BЛaснopyчнopoзсщiляв Maxнo, щo <.бaтькo> noгpaбyвaвкiлькa пoiздiв'
2,| листoлaДaКaТеpинoсЛaBсьКa
гaзеTa<.CлoBo,>
писшla: ..ЩoЛю.циЗ бoxевiльними oчи.ценнo.цoнaс y pедaKЦiюПpихoДЯTЬ
мa, з TpеМTiннямy гoлoсi - бiхeнцi з тих мiсць тa з iнruих
пoвiтiв гyбepнii.Boни poзпoвiдaютьПpo Tr, щo бaчили i пеpeЖИлИ)i питaють: ..ЧoМy нiхтo не зaсToсoвy€ нiякиx зaхo.цiв.цrrя
викopiненrrя цiсi кpивaвoi пщavoвщини? Дe y Baс Tyг влaДa?
Xтo влa.цa?''...
Чoмy x ДемoKpaTичнaBЛaДaнiчoгo не B)киBae
ПpoTиМaxнoвUiини?Чoмy нe хoч.yгЬBиKopисTaTинiмeЦькyсилy,
тщ? Ii слiд зaстoсрaTИ ДДЯBстaнoBЩo Пpo.цoвХyrЗaЛиЦ]aтися
леtl}lll ПopядKy.Aле якщo цЬoгo Hе Mo)КyгЬнi гeтьмaнськa, нi
BЛa.цa'тo xTo ж це зpoбить? oчевиднo' це Mo.цrМoKpaТичнa
xtдь

здiйснИТИ

ЛИIIJэ сoЮЗниKи...>

Cyдячи зi спoгa.цiвB. Bинниченкa, кеpiвники flиpектopii
не МzlЛичiткoгo yяBлrн}шпpo Maхнa i кiнцевy меry йoгo бopoтьби. <.HемoхлиBoЗ пeBнiстtoскaзaти нiчoгo, - ПисaB гoлoBa
.(иpeктopii, - нaвiть Пpo тaKy вiдoмy ПoсTaTЬy ПoBсTaнсЬKoмy
pщoвi, як Maxнo. З.oпoвiДaньoдHих - вiн щeiтниЙaнapxiст,
свiдoмий.yкpaiнeць'з poМaнтичниМyсTpo€ М сBoгo вiйськa, нa
зpaзoК зaПopoЗЬKoгo;з oпoвiдoК дpyгих '- це Пpoстo бaндит,
бeзпpиншипниЙ aнтиукpaiнеЦь'>.
25 листопaдa l9l8-гo пoвстaнцi ЗaхoПиЛизaлiзниuнyстaнцiю Пoлoги, вiдiбpaвш.ти
У KacИpa Bиpyчкy. Алe гporui сoбi не
BЗЯЛИ,а oфopмили вiдпoвiдний .цoкyменTПpo кoнфiскaцiю
55 580кapбoвaнцiв.Тoдi ж бyлo <.дooсoбливoгopoзпopяDКeння>зaTpимaнoПaсaхиpськi пoiзди, щo iхали з Бep.Цянськa.Aле
Мaхнo дaв вкaзiвкy всi гporшiпoвepн},Tиl(aсиpy i пoнoвити pyx
ПaсaxиpсЬKих пoiзДiв, .цoToгo >KЗaЯBИB'щo бiльшrеrrе BTpr{aTиMеТЬсяy poбory залiзницi.
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27 лиcтoпaДaМaхнo iз зaгoнoм y 800 пraбельтa бaгнетiв зa.
хoПиB Гуляй_Пoлe' opixiв, Гaйvуp, Hoвoкapлiвкyтa нaвкoлиrшнi
сeлa i зaтвеp.циBсяцЬoгo paзy Тyг нaдoBгo. B Гyляй-Пoлi влaДy
з MaХнoBсЬкимштaбoм пoдiлив вoлoсниЙpевКoмнa чoлi з кo*
BzUIeМЛевкoм Kopoстильoвим.
AвсщiЙськi BoЯKи вiдмoвилисЯвoЮBaТиПpoTимaxнoвuiв;
вiдuyвaюvислaбкiстьсвoгo сyпpoTиBtIиKa'мaхнoвцi виpirпили
йoгo poззбpoiти.Ha ст. Hoвoryпaлiвкa мaxнoвцi oтoчили нiмецький rПIrЛoн'пopТaвиBlIIи
BиМoryПеpeДaTи
всю збpoю пoвсTaF{цяМ'B ПpoтиBlloмy paзi пooбiцяли ПpoTapaниTиrшIrЛoн
IIapoвoЗoМi пiлipвaти кoлiIo. fliстaвrпи вiдмoвy, мaхнoвцi зiIIIToBхнyлиеlllелoн З ПapoBoзoм,шtе нiмЦi зyмiли BToKTи'зuUIиIIIиBII]и
великyкiлькiсть збpoi, нaбoiв,aмyнiцii тa хapviв (vaстину
хapviв Мaхнo poз.цaBмiсцевим селянaм).Пoблизy ст. CинельtIиKoBемaxнoвцi тaKoХ Mа,TисyгичКy з oкyпaцiйниМи чaсTинaми i змyсили iх .цo втeчi. 29 ЛисToПa.цa
l9l8-гo Мaxнo ви'цaв
paйoнi'>i пpo пoxiд
нaKaз пpo зaГzulьнrПoBсTaннlIy <(BiЛЬнoМy
IIpoTибypxyaзii, зaKrIиKaBшIи
селян Укpaiни взятиcя зa збpoю.
Тoдi ж Maxнo видaв вiдoзBy дo нaсеЛeшНя'У якiй нaкaзaв пi'ц
сTpaxoMpoЗсTpL'Iyт|pI4IIИHI4TИ
ПияЦTBoTa ryЛЬнЮ.
B тoй xе.raс y Kиевi геTЬМaнCкopoпaдськийвиpitшивoб,е.цlнaTуIзусИЛIIЯсвoei apмii з.Цoбpoвoльчoюбiлoгвapдiйськoюapмiею тa apмiею Biйськa floнськoгo i зaпpoсити жнi чaстини
B Мe)KaхKaтеpидля бopoтьби з <.внyгpirпнiмибiльrшoвиKaМи)>
нoслaвoькoiтa Хapкiвськoi ryбepнiй.У сepeдинiГpyДня1918poкy
з Kpимy Дo Пiвнiчнoi Taвpii тa з !oну дo Дoнбaс}zBиpylпиЛи
нeвeликi бiлoгвapдiйсьКi зaгoни. Kpiм Toгo' B Kaтepинoслaвi
пoЧzuloсяфopмрaння знaчнoгo Зaгoнy бiлoгвapдiйцiв.
Ha пoчaтoк ГpyДня 1918-гo apмiя Мaхнa в)(е сKJIaДaлaсЯ
З
З-4тиcяч пoвстaнцiв пpи 30 КyЛеМeTaхтa 6 гapмaтax. Мaxнo
зДiйснивpеopгaнiзaцiюсвoгo вiйськa, нaМaгaЮчисьiз дpiбних
зaгoнiв (y 50-100 voлoвiк), кoтpi пepевzlжIloсКЛa.цaлися
iз oДplя фpoнтoвихдiй. Цi
нoсельЦiв,сTвopиTи<вiльнiбaтальйoни>
бaта;lьйoнимulи 6уи пpив'язaнi дo пeвниx тepитopiйтa oПеpaTиBнoбули 6 пoв'язaнi з кiннo-тaчaнKoBиMMaневpениМзa_
гoнoМ' кoтpий би здiйснювaв pейди Пo Bopoxих TИлaX.
!o Гyляй-Пoля пpибyли IIoBстaнсЬкiзaгoни з iнrшиxтеpeнiв: Лепeтчeнкaз-пiд Пaвлoгpaдa(близькo 200 бiйцiв), бpaтiв
Kopoльoвихз с. Koмиlшевaxa(близькo100бiйuiв), зaгiн з юзiвсЬКoгo paйoнy (близькo 200 бiйцiв). Пpибyв .цo Maxнa тaКoх
знaчний i лoбpе opгaнiзoвaний зaгiн с. Hoвoспaсiвки (600700 бiйцiв) пiд кoмaн'цyBaнн'IМB. Kypиленкa тa Л. Бgндapця i
члeнiв мiсцевoi aнapxiстськoi гpyпи. Ще y xoвтнi l9l8poкy
ceЛяlнИсeлa Hoвoспaсiвlоl IIoвсT€UIиПpoTи oкyпaцiйнoгo вiй.

б5

сЬкa Ta геTЬМaнськoгope)шмy. Ha пoнaткy листoпa.цa,пiсля
тpидeннoi oблoги HoвoспaсiвKи, aBстpo-угopсЬкекapшlьне вiйськo зaxoпЙo сrлo i пoчшtoмaсoвi екзекylдii'Близькo 50 селян
бyли стpavенi'3aгiн пoвстaнцiвпoдaвсядo Aзoвськoгoлiсниц.
твa, a пoтiм .цoМaхнa i стaв y Мaхнa скJIa.цoBoЮ
чaстинoю йoгo
apмii.
Гyляй-Пoле сTaJIoценTpoмне тiльки МaхнoBcьКoгopщy, a й
yсЬoгopевoлюцiйнoгopyхy Kaтepинoслaвщинитa ПЬнiчнoi Taвpii.Tyг бyлиyгвopенiopгaниyпpaшiнrя теpитopiею,пiдкoнщoльнoю пoBсTaнцям,тa KеplвниltгBoсaмиМ pyxoМ - peвoлюцlЙнa
paйoннa pадa i шTaб пoвстaнцЬ. Мaхнo бр oбpaний КoМal{Дtsa.reм yсiх пoBстaHсьKиxзaгoнiв Ta нaчaЛЬникoмшrгaбy,a йoгo вйсЬKo сT.lЛo lFraзИBaTИcЯ <(мЕlxHoBLtями>. [Птaб

пoвстaнсЬI(LIх

сI{л

сK,Iaцaвсязi стapюtДpyзiBМaхнa: Ф. II{yся, o. Чyбенкa, B. БiлaпIa, C. Kapетникa, o. Мapненкa, I. Лютoгo, B. Kypилeнкa'.
1 Бiлаш Biкmop Феdopoвuч_ нapoДуlьсяy с. Hoвoспaсiвка 1893poцi, мау
rпинiст пapoвoзa.Aнapхiст з 1908poкy. opгaнiзатop пoBстaнняy Hoвoспaсiвui y
poбoтi.
xoвтнi 1918poкy.'У мaхнoвщинi нa кoмarЦнiЙ, штaбнiй
23Brpесня
1921poкy зaapеrцтoвaниЙчeкiстaми нa Kyбaнi. У |92|-1923 poкaх пещбрaв y
тtopмахЧK, ле нaписaв змiстoвнi спoгaди _ <Iстopiюмaхнoвlцини>.Aмнiстoваy 1937poui, нaстyп.
ний, пpацloвaв нa зaвo,ц:rх
Хapкoвa. Знoвy зaaperштoвaний
Hoгo poкy закатoваниЙy тюpмi.
Kаpеmнuк(Kapетникoв) Cемeн Murcumoвиv(у мaхнoвськoф вйськy вiлoмий як Kартникoв) _ нaрoдивсяy 1893poцi в с. Шaтapoве пiл Гyляй-Пoлем y
poдинi нaймитa, aнapхiст з 1917poкy' }дraсник<Чopнol гваpдiiЬ,кoмarциp Гyляйпiльськoгoзaгoнy y l9l8 poui' y l9l9 poui - KoMarulиpJvraхнoвсЬкoгo
пoлKy.
У 1920poui _ пoмiчник Mахнa, член вiл'цiлypади pевoлюцiйних пoвстaнцiв.
У хoвтнi 1920poкy _ кoмаrrДyвaчoсoбливoi кpимcькoi гpyпи вiйськ Maшa, y
листoпaдi 1920poкy poзсщiляний чrpвoними. Мaв мoлoдцroгoбpaтa_ Пaнтеpyry'
лй Kapетникa _ кoмa}Циpa Мaxlloвськиxзaгoнiв з пoчaтKyMaх}IoBсЬкoгo
в 1919poцi _ кoмaнДиp мaхнoBсЬKoгoпoлкy. Пaнтелiй бр pепpeсoвaнийвxе
у 1938poui oлеськoю ЧK.
Mаpнeнкo-IIIевценкo
oлeкciй Ceменoвuч_ нapoдився y 1893poli в ГyляйПoлi в бiднiй селянськiй poДинi, мoлoдrшийщтep-oфiшep poсiйськoi apмii в
vaси Пеpuroi свiтoвoi вiйни. З 1917poкy - aнapхiст, нavurraбy бpигали Пoвстaнськoi аpмii, кoмaнДиp кaвалеpiйськoi гpyпи, oдин 3 кpaщих МаxнoвськI,D(
кoмarциpiв. Зaгинр y бolo з чepвoними y сivнi l92l poкy }raПoлтaвщинi.
Люmuй Icudop сDedopoвuч- rrawД'l1Bcяв Гyляй-Пo;ri в 1893poцi y poдиЕi
бiднякiв. 3 paнньoгo дитинствa _ сЙpoтa, пpoйш.toвсoJцlaтoм Пеpшry свiтoвy
вiйнy. Член aнapхiстськoitpyпи з 1917poкy. Зaгинр y бoю з бiлими пiд Умaннюyвеp еснi1919poкy.
KуpuленкoBаcuль Bacuльoвuч_ нapoдився y 1891poui y poлинi нaймитa
с. Hoвoспaсiвкa.Чoбoтаp, з 1910poкy _ анаpxiст Hoвoспaсiвськoi гpyпи. Beтepaн Пеptпoi свiтoвoi вiйни, гoлoвa пoлкoвoгo кoмiтеry в l9l7 poui. Koмarциp
пеpIIIoгoHoвoспaсiвськoгo загoнy пoвстaнЦiв.У пepпriй пoлoвинi l9l9 poкy _
кoмa}Циp 8.гo мaхнoвськoгo пoлкy. З веpесня 1919пo квiтrнь 1920poку - нa
кoМa}ЦнrD(пoсaJlaхy Чеpвoнiй apмii' 3 щaвня l920 poкy пoвеpн}ъсяy МaхI{oвgiпЛiл} aрмii мaкroвdв.
ськиЙ pут _ гoлoва a'Цмiнiстpaтивнo-opгaнiзаuiйн619
Зaгинр y бoю зa ст. Лoзoвa y rrипнi 1921poку.
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<.Maxнo, - згa.цyвaBП. ApпrинoB' - зaB)к.цизHaхo.циBз I]iBгoДини-гo.циHyчaсy' Щoб пoбрaти нa сеJUIнсЬKoМyBeсiЛлi, КyДи
МoЛo.цiЗaПpoшryвilJlийoгo 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 дaнvтЙMoMент' - 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'yДЛЯ BЛaснoгo зиcКy>' Пapтизaнськi apмii нa Укpaiнi oб'е.ц,нyва,'laнe стiльKи BiйсЬKoBa .цисциплiнa, сKiЛЬKи oсoбисTa сиМпaТiЯ Дo сBoж
кoМaн.циpiв' .цo Toгo чи iнIlloгo <.бaTьKa>.
Toмy великa ПoпyЛJlpнiсTЬ сеpe.ц сеJlяFIстBaдаJIa Мo)KJIивiсть Maxнoвi ствopити нaйбiльпt числеIIнy й нaйсильнirшy пoвстaнсЬKy apМiЮ.
Пpивaтнe, сiмейне >K|ITTЯHeстopa Мaхнa влiтКy 1918.гo
пiшIлo lпКеpeбepть... Biн вTpaTиB Пoчyггя .цo сBo€ i .цpy,кини...
Иoгo rша,rенoю KoxaнКoю сTа'лa pевoлюцiя. floдeйкyвали' щo
тa й сaйa Haстя
.цpp{и}ry вiн бoявся <(пpитяryвaтидo IIoBсTaнtш)>,
бyлa xiнкoю Дrl(e дaJIеKoIo вi.ц poмантики бopoтьби. B чaси
битви.за Гуляй-Пoлe y Hестopa з,явилacя бoйoвa Пo.цp}'гaтeлeгpaфiсTKa Tiнa. Boнa paзoм з Hестopoм бpa.пaщaстЬ y МaхнoBсЬKих pellДax, пo.цiляючи iнтepеси <.бaтЬкa,>.
Aлe цeй peвo.
люцiйний poМaн тpиBaв нr бiЛЬшIечoтиpЬoх-мiсяцiв...

Гла в а 6
БЕ3BIIAДДя У ЦЕIITPI УкPAiIIсЬкoi PЕсIIУБ.JIIKи
(9 epуdltя1918 _ 14ciuня 1919)
10-11ЩУдrrя1918-гoзaгiнpeспyблiкaнськoгo
вiйськaУHP
Bигнaв8-й дoбpoвoлЬчий
Kopгryс(2 тиcж бarбiлoгвapдiйсЬKий

нетiв) З KaтepинoслaBaTa poззбpoiBзzUIиIIIKи
aBстpo-HiМецЬкoгo вiйськa B Miстi. Зaлиrшкибiлoгвapлйuiв пoпpямрfu'Iи.цoKaхoBКи' Дe бУЛИpoзбитi peспyблiкaнсьКиМизaгoFlaМиoTaМaнa
пoвстaнцiвХеpboнщини Гpигop,евa.У Kaтеpинoслaвськй ryбеpнii встaнoвилacЯ BЛaДaflиpекгopii Укpaiнськoi Hapoлнoi PеспyбЛila{,i мaюtoвськиЙ paЙoн фopмальнo oпиниBся y ii склaлi.
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y бiльlшoДo 14 гpyДFlячaсTИt{и!иpектopii, щo сКJIaДaЛися
стi iз селян-пoвстaнЦiв,ЗaЙНялимaйxе Bсю TеpиTopiюУкpai_
Hи' зa Bи}UlTKoМCхiднoгo loнбaсy тa мiст ПpиaЗoв'я,де Bxe
гoсПoдapЮBaли
бtлi KoзaKита дoбpoвoльцi.Флoт i вiйськo AнTaнTиBичlKyBfu'Iи'не нaBaХyЮчисЬBTpyчaTисяy бopoтьбy пpoти .[иpекгopii УHP. У тoй )ке чaс лiдеpи Aнтaнти poзpoбляли
ПЛaI'IoKyПaцii Укpaiни. Ha Cxoдi Укpaiни, y бyфеpнiй зoнi мix
Укpaiнoюта Рoсiсю,aкгивiзyвaлися
неpвoнiпoвстaнцi,opгaнiзoвaнi бiльtшoвикaмиy двi yкpaiнськi paдянськiдивiзii.
l4 .pyд* вiЙськo!иpектopii пiоляДвoти;<невoi
oблoгимiстa yвiйrшлoдo Kиевa. Гетьмaн Cкopoпaдський зpiкся влaДи,Й
виixaв Зa KopДoн. Пoчaлoся бyдiвництвo нoвoi Укpaiнськoi
Hapoднoi Pеспyблiки.oднaк }Dкечrprз кiлькa днiв без oгoЛollIеFlHявiйни PaДянськa Poсiя пoвеЛa нaсTyп, кощий пoЧaBся
iз зaхoплeнrтяoбopoннoi нeЙщальнoi зoни y нaПpяМКyнa Хap.
кiв. KoмaнДyBaччеpвoнoгoвiйськa,Щo ПpoсyBaJloся
нa Хapкiв,
Boлoдимиp Aнтонoв-oвсiснкo poзiслaв диpекTиByyсiм пoвсTaнсЬKиMзaгoнaмУкpaiни, BиМaгaЮчивiд ниx пiдщимaти пpoс}.BaItняЧеpвoноi apмii в нaПpяМКyнa Kиiв тa KaтеpинoсЛaB'
[ля пoвстaнцiв KaтеpинoслaBсЬKoiгyбepнii диprKтиBoю
пеpедбaна:toся
ЗaхoПllеHняoлексaндpiвськa,CинельникoBoгo'
Пaвлoгpaдa, Hiкoпo,rя. Aнapxiст Чepедняк зi свoiм КaTrpинoсЛaBсЬKиМaнapхiстськиМПoЛKoM(близькo 1 тисячi бiйцiв), кoтpий фоpмшrьнo бр пiдпopядкoвaниЙ чеpBoнoМyKoМaнДyBaI{нЮ' Зz}xoПиB
мiстa i стaнцii: Hoвий oскiл, [Пебекине,BoвЧaнськ,
poззбpoiвtшинiмeцькi ЧaсTини.I{е бyлa o.цнaз ПеpII]иxПepeМoг
чеpBoниxв Укpaiнi.
Hезaбapoм, 2сiчня l9l9poкy зaгiн Чepeднякa, iгнopyюvи
нaKaЗичеpBoнoгoKoМarЦyBaння'сaмoЧи}tнoЗaхoпив Хapкiв,
зMyсиBIl]ивoякiв flиpектopii мaйxе бeз бoю ЗaJIуIIIIуITиI
цей вe.
лllкуtЙl]poМисЛoBийцентp. oднaк зa цЮ ПеpеМoryчеpBoнекoмa}IД}ъaнHя
oгoЛoсЦлoЧеpеднякaзaKoЛoтниKoМ'ПoЗaяКпoбoю.
Bilлoся Пoсилrння вrUIивyaнapхiстiв. З дoпoмoгoю нiмецькиx
сoлдaтiв, КoтpиМ бyлo oбiцянo негaйнy вiдпpaвкy дo HiмечЧИII|4'зaгiн Чеpeднякa був poззбporниЙ, a caм Чеpедняк зaapепIToвaний.oДнaк незaбapoм йoмy тa чaстинi KaтepинoслaвсЬКoгoaнapхlсTсьKoгoПoЛКyBдzUIoсявTеКTиз Хapкoвa
дo Мaxнa, дe цей зaгiн стaв бoйoвoto o.циницrюмaхнoвськoi
вoльницi,a сaм Чepeдн,IК- КoМaндиpoМПoЛKy'ЗгoдoМКoмaн.циpoМбpиraди'
l0 сiчня 1919poкy vеpвoний зaгiн Пaвлa !ибенкa пpибyв у
poзПopя.цжeнняAнтoнoвa-oвсiенкa i взяв пiД КoнтpoЛьХapкiв,
сTaвПIисклaДoвoЮчaсTинoюyгBopенoгo6 сiчня 19l9-гo Укpaiнськoгo фpoнтy, вiйськa яКoгo Пpoтягoм 5 мiсяцiв були вiй-
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сЬKaMиУкpaiнськoi Hapoлнoi Pеспублiки, пiдпopядкoByЮчисЬ
BaцeтiсУ,rё й PHK Paнr ЛиIlIеTpoцькoмy Ta KoмaH.ц}tsavy
дo гpyпи Хapдянськoi Укpaiни. Зaгiн flибенкa бyлo BIОIIЮчeнo
кiвськoгoнaПpямКy(кoмaндyвav'B.Ayссем), якa pцалaся B нaпpяMКy Лoзoвa-Пaвлoгpa.Ц-Kaтеpиt{oсЛaB.
Hеспo.цiвaнийнaпaд pa.цянсЬKихвiйськ нa УHР, сyПеpеЧНa KoМaндyвaннiвiйськ
к.r в .(иpекгopii негaтивFIoпoЗHaЧиЛvlcЯ
.Циpекгopii тa .цiяхгoлoвtloгo oTaМaнaПетлюpи. Пiсля втpaти
Хapкoвa чaстини вiйськa УHP пpaгнУЛиyHиKнyги виpiшаль.
нoi битви i вiдстyпaли' ПpичoMyне стiльки вiд нaтискy неpBoних, скiльки вiд пoвстaнь i безлaддя в TиЛy. Бiльпroвицькa
aгiтaцiя y вiйськax flиpeктopii ПpизBеЛa.цoToгo' Щo бiльtшiсть
yкpaiнських Чaстин вi'цмoвилaсяBoюBaTиПpoTи Bopola' oгoлoсиBlllи

<нейтpалiтеT>,

aбo )к, яK ЧaсTИtIIl oтaмaнiв:

Гpигo.

p,lBa, Зeленoгo, Cтpyкa, пpи€ . цнzrлися .цo чrpBoних вiйськ.
BpяTyBaтистaнoBищедиПЛoПoлiтики .(иpектopii нaмlaГытИcЯ
MaTичHиМlllпяxoм' KидaючисЬ вiд спpoб пopoзyмiння з бiльlIIoBиКaМидo Пpoxaння .цoAнтaнTи пpo .цoПoМoryy бopoтьбi
пpoTи чеpвoних. o.цнaк вiйськa Aнтaнти тa Пoльщi, пiдтpимyвaнoi фpaнцyзaми B apvIIIИB спинy УHP. Фpaнцyзьi<iвiй.
'
сЬKa тa пoльськi легioнеpи .цoПoМoглибiлoгвapлiйuяМЗaхoПиTи
oдeсy, пoльськi вiйськa poзПoчaЛивiйнy пpoти УHP нa Зaxцнiй Boлинi.
Лиrпе 18 сiчrrя 1919poKy ypяд УHP oгoлoсив сTaн вiйни з
PPФCP. А.пе цeй cпpoTиB бр .Цoситьс1пlнiвним. Чеpвoнi пiдiйtшлиДo Kиевa мafuкe бeз вщaт, вiйськo УHР, кoщe сКIIадzlJIoся
нa oЧzlx.
гoЛoвниМчинoм iз пoвcгaнсьюaхзaгoнЬ, poЗBа,'IюBaЛoся
Kиiв.
1919.гoyкpaiнсью,rйypяДЗaJIиIl]ив
У пеptulо<
чисЛzlхЛI0Тoгo
ыlИcя сПpяМyBaTиПoвсTaнБ iльrпoвики yсiмa силaмvI нaмraГ
цiв Мaxнa нa poзBiUIмoлo.цoiУкpaiнськoi Деpжaви,i iхня пpoпaгarЦa МzulaTимчaсoвий yспiх, пoзaяк нi yкpaiнськi pеспyблi_
сTеПoBoгo
кaнськi гa:}eти'нi aгiтaтopине ДiстaвaлисяДo.цiUIrKoгo
НaДaBuтИyвaги ЛиIlIеПpoГyrrяй-Пo.lш' a I\,IaхнoBцi-aнapхiсти
пaгaн.цiсoцiа.пьнoipiвнoстi. B тoй же чaс сaМe гaслa сoцiальнoi
piвнoстi Bикopистoврали бiльшroBИKИy пpaгHeннi вгшинщи
нa мaxнoвцiв.
II]е лo пpибyггя !иpекгopii дo Kиrвa y гpyДнi 19l8-гo vеpвoнi бiльrцoвицькi Пapтизaни зa нaKaзoМ iз Мoскви ПoчzUIи
бopoтьбy пpoти пoвстaнцiв flиpектopii. Цe бyлa бopoтьбa вvoparшнiх пpoтивникiв CкopoпaдсЬкoгo oдин пpoТи oднoгo' Зa
спa.цщинyoстaтoчнo щe не ПoBzulеtloгoгrтЬМaнa.
Ha пovaткy гPУдllя l918-гo якiсь пepeгoвopизaв'язaлисямix
бiльtшoвицьким пИпi.rulям тa Мaхнoм щo,цo спiльнoгo нaПaДy
нa гapнiзoн гетьмaнцiв y oлексaндpiвськy. БiльпroвицьwтЙзa-
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гjн Koлoсal, Щo дiяв бiля Пaвлorpaдa,у ПеpшихчисЛaхгpyДня
захoПиBст. Гaйvуp,,зituтoвxнyвlшись
iз Bapтoюмaхнoвцiв.Koлос вiдiслaв.цoMaхнa pозвiлникiв,агiтaтopiв,a ТаКo)Kлoвipениx oсiб ДЛяBеДеFIHя
пеpегoвоpiв.9 гpyдня l9l8-го Koлoс i сaм
пpибyвлo Гyляй-Пoля,,цe.цoМoBиBся
з Мaxнoм пpo спiльнi дii.
У ryбеpнськoМyprвKoмi, ствopeнoмy бiльrпoBиКaМиДJlя бo.
por.ьбиПpoTигeTЬМaHa'
oдне мiсЦe бyлo вiддaнеNlaхнoBсЬKoМy
ПprДсTaBникoвio. Mapvенкy.
o.цнoчaснoмaлa мiсце спpобa tlzl.IaгoДxeHня
зв,язкiв мiх
Мaхнoм тa вiйськoм flиpектopii i нoвoю aдмiнiстpaцiеюKaтеpиHoсЛaвa,
Де ТиМЧaсoBoПpoТЯГoМкiлькoxднiв iсrтyвaлooДtlo_
чaснo ДекiльKaBJIaд:ЗzlЛиlllкиавсщo-нiмеЦЬKихвiйськ, бiлoгвapдiЙcькиЙ КopПус тa yкpaiнськi чaстини нa чoлi З oТaМaнoм
Гaвpилoм Гopoбцeм, кoтpi oгoлoсили ceбe пpихиЛЬниKaми[иpекгopil. IJей ГopoбецЬMaнеBp}ъaвмbк нiмцями тa бйoгвapдiйЗB'яЗoКiз ДoнськимгенеpaЦями i HaМaгaBсянaвiтьнzUIaгoДиTи
лом Kpaснoвим. oднaк мaхнoвцi ЗaapеПIryвaЛи
пoслaнця вi.ц
гeнеpаЛaKpaснoвa, i всi вимoги Гopoбця пpo йoгo звiльнення
yспiхy не МzUIи.Bтiм, ГоpoбеЦЬЗaПpoПoнрaвMaхнoвi вiйськoвий сoюз ддtябopoтьби Зa BoЛЮУкpaiни ПpoTи бiлoгвapдiйцiв.
Мaхнo вiдпpaвивдo KaTеpинoсЛaBa
свoж пpеДстaвникiвЧубен.
кa тa МиpгopoдсЬKoгo для збopу iнфopмauii Пpo сTaнoBище B
мiстi, лpo зaKoни HoвoгoyкpaiнськoгoкеpiвництBaTa сTaн Кa_
ТepинoсЛaBськoгoбiлoгвap.Цiйськoro
Зaгoнy.Пiд вгutивoмлiвoгo
yкpaiнськoгo сoцiа,тiстaoТaмaнaPyденкa oTaМaнГopoбець пo_
сTyПoBoпoлiвirшaв.I{е Й виpirшиЛoдoлю бiлих дoбpoвoльцiв
Kaтеpинoслaвa,кoщi пiсля коpоткoгoбoю бyли вигнaнi з мiстa.
y Kaтеpинoслaвiнa ПoЧaTIJi <дoбpoвoльцi>
сфopмУBaJШIcЯ
Кy гpyДrrЯ19l8-гo з oфiцеpськoгoсInTa'цy
8-гo KaтеpиFIoсЛaBсЬКoГoKopITyсyapмii гeтьмaнaСкopoпaдсЬKoгo'пiД opyДoюгенеpaJlaBaсиленкa.
l3 .pyд* l9l9 poкy oтaМaнГopoбецьЗaПpoПoнyBaB
Мaх[IoBцям пИпи9aти вoенний сoЮЗПpoTибiлoгвapдiйцiвтa.цoнськиx
кoзaкiв. Maхнoвськa .целегaцiя(Чyбенкo' Mиpгopодський,
Хеpсoнський, Гopев) 15 гpyлня 1918poкy пiДписалa yгoдy з
yкpaiнсЬI{t{х
КoМaнДyвarrням
чaсTиHKaтеpинoслaBщини'зa яKoЮ
мaхнoвцi МаJIиopгaнiзyвaтифpoнt ПpoTи 6ilлих' ПpиKpиBaюни зi схoдyтa пiвдeннoгocхoДyKaтеpинoслaвi oлeксaндpiвськ.
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мoxливiсть.цЛяМoбiлiзaцiiнa своЗa yгoлoю мaxнoвцi ДaBaЛИ
iй теpитopii вoякiв лo apмii УHP. Зi свoгo бoкy ПpедсTaBниKи
apмii УHP пooбiцяли пoсTaчaTимaxнoвцiв збpoeю, нaбoяМи,
aмyнiцiеro.Toгo x дHя мaхнoBцi oтpимали вiД peспублiкaнцiв вaгoн нaбoiв тa пiввaгoнaгвинтiвoк i вибщiвки, Tpoxиaмyнiцii.
B тoй жe Чaс oтaМaнapмii Гyлий-Гуленкolбр пpизнavений
Пiвдeннoi гpуПи, яКa yгpиМyBaЛaфpoнT Пpoти
КoМa}I.циpoМ
нa pyбexi oлeксaндpiвськ-Cи.
чеpBoниx
Ta бIJ|уIх
Мaхнoвцiв,
нeльникoве-Ясинувaта.
Бiльlшoвики Kaтеpинoслaвщини бyли нaлякaнi цим сoюМaхзoМ, BиМaгaючивiд Мaхнa Пoзбутисянoвиx <,Дpyзiв>...
нoвцi зaспoKoюBtlJIичepBo}Iих,зaпеBн'IЮчи'lцo сoюз з apмiсю
УHP потpiбrн MaхHoBцяМЛиIшедЛя oтpиМaнrш збpoi тa нaбoiв.
Ha .цoкaз цьoгo вotlи здiйснили нaПaД нa сT. Cинrльникoвr,
звi.цтиневеличкий зaгiн fiиprкгopii. ПoгipшlrнrUl сToBиIбИBЦI:I4
Ta cИЛaМv:flиpекгopii вiдбyлoся пiсля
сyнкiв мЬ< мaхнoвI\ЯNlI4
|IoД1Й20-21 .pyд'" l9l8-гo, Щo МаJIимiсце в Kaтеpинoслaвi.
Taм вiдбyлисявибopи нoвoi pa.п,и,aЛе ПеpшIrii зaсiдaння бyлo
poзiгнaнe вoякaМи oтaп{aнaГopoбця, бo йoмy зДzuloся'щo це
зaсiдaння MzUIooпoзицIйtниЙнaстpiй. Poзгpoмили BoяKи ГopoбTpЬoх
ця TaKox i кoмiтет Ta peBкoМ бiльrпoвикiв, зaapeЦIтyBaJlи
бiльlпoвицькихкеpiвникiв. Пiсля цьoгo лiдеpи бiльrшoвикiвyгeкЛи дo сyсiдньoгo Hиясньo.цнiПpoвсЬKа'a в Kaтеpинoслaвi пo.raвся сщaйк нa знaK пpoTrсTy прoTи poзгoнy pцци. 25 гpyДня
oTaMa[IyГopoбцевi з
1918poкy ryбpевкoм oгoЛoсиByЛЬTиМaTyNl
BиMoгoЮзвiльнити зaapеIIIToBaниxбiльrпoвикiв, Пoгpo)KyЮчи
пpи цЬoМу пoBсTaнHяМpoбiтникiв мiстa.
Цi безглyздiвчинки мiсцeвoi peспyблiкaнськoi влa.циB oсoбi oтaмaнa Гopoбця oсTaтoч}Ioвiдпrтoвхнyли Maхнa яK Пpиpaдянськoi фopми сaмoopгaнiзaцiiнaселенrrявi.цкoнхуUIынИКa
тaкгЬ з пpeдстaBниКaМиУHP. У вiдпoвiдьнa лii Гopoбця Мaхнo
ПoчaBBo€ннi лii пpoти чaстиtl УHP нa KaтеpинoслaвЩинi.Aгенти Koлoсa тa Aнтoнoвa-oвсiснкo зyrrliлипеpeКo}raTиMaхнa в
<{aнTинapg,ц'нoстi
тa бypxyaзнoстi'>fiиpeкгopii УHP тa i] ypядy.
TимчaсoBoгo paMaхнo TaKox oзнaйoмився iз <.МaнiфeсToМ>
дянсЬКoгoypядy Укpaiни (вш 14/хП 19l8 p.)' кoтpий зaкJIиКaB

I Koлoс (Koлoсoв г'o.) - бiльtuoвик,гoлoвa пpoфспiлки залiзничникiв
Kатеpинoслaвщини'гoЛoвaзалiзничнoгoреBкoМу Ha пovaткy 1918poкy стaв
кoмaндиpoМпoвстaнсЬKиxзaгoнiв бiльпroBицЬKoгoнaпряМl(yнa Kaтеpинoслaвшинi (близькo 2 тис пoвстанцiв).У 1921poui бpaв ytaстЬ y лiквiдaцii МaюloвсЬKoгopyхy як нaчaлЬниквlллiлy з бopoтьби з бaндитизмoм нa Зaпopiлor<i.

I Iулuй-IулeнкoАнОpiйoлeксiЙoвuч(Tимirп) (1886 _ лicля |926 p.) - ветеpан Пеpruoi свiтoвoi вiйпи, rrпaбс-кaпiтaн. 3 1917poкy y вiйськy {енща.пънoi
Pади. opгaнiзaтop пoвстaння пpoти геTьмaнaCкopoпадськoгoтa загoнiвУHP нa
Кaтеpинoслaвщинi.Гeнepал.хopyrпшй.B 1920p. - кoМaндиpЗaпopiзькoiдивiзlr,в |92| poцi _ кoмaндиp Бессapaбськoiгpyпи. B 192|_|922 poкaх _ вaт:Dкoк
пoвстaнсЬкoгoaнтибйьшoвицькoгo pyxy нa Хеpсoншинi. B 1922poui пolpaпиB
y пoлoн дo чекlстlв.
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yKpaiнсЬKийнapoДдo бopoтьби ПpoTи!иpектopii тa oбiцяв пpи
цЬoМyнapo.Цoвiyсiлякi свoбo.ций пpивiлеi. Дo <.бaтькa,>
пpибyв
пprдсTaвникKaтеpинoсЛaвсЬКoгo
ryбеpнськoгoкoмiтery.бiльlIloBиKlBЗ МеToЮсПpяMyвaTимaхнoвськiЗaгollи нa KaтеpинoсЛaB'пpoTи чaсTинoTaМaнaГopoбuя.
Ha oстaтoчниЙ вибip Maхнa сиЛЬF{oBllЛинyлo те' rцo бiльlIIoBиКийoмy зaпpoпoI{yBаJIи
гщнy i, нa йогo ДyМКy,BисoKy Пo-

BoKзuUI
l ЗненaцЬКaзaxoПиBйoго. Бaтapeявiйськa !иpектopii,

яКoЮ KoМaндуBaBхopyнжий Mapтиненкo i якa пеpейшrлaнa
бiк пoвстaнцiв, вiдкpилa нищiвний BoгoFIЬпo пoзицiях Bчoparшнixсвoix' ПoчaBся зaBзяTиЙ6inту мiстi. Пpинaiвшrисьу
бyДинкaх,нa гopищax i в пцвйaх' BoяKи УHP poзстpiлювали
oфiцepи, юнмaхнoвцiв y спину. Пpoти пoвстaнцiв BI4cTуrIИЛИ
кеpи, гiмнaзисти. Бiй тoчився бyква,'tьнoзa кoxний бyдинoк,
зa кoжниЙ KBapTaл.
ПoBсTztЛимибулo зaхoпленo бiльurу vaПiл веvip 27
'pудn" HaсT}'ПнихдBoх дiб бoi пpo.цoв)КyBaлиоя
сTи}ryмiстa. ПpoтягoМ
y пepедмiстях Kaтеpинoслaвa.oсoбливy,xopoбpiсть y бoях виЯBуг|Ипетлюpiвськi oтaмани Бoжкo тa Mелaшrкo.Лиrпе нa paBoяKи flиpекнoк 30 гpyДrr{стpiЛянинa y мiстi лpvIПИHИлacя.
Мztличiтких
не
ПoзaяK
Мiстa,
oбopoни
не
бyли
гoтoвi
тopii
.цo
вкaзiвoк iз Kиевa пpo сTaBJIeннядo бiльшroвикiв,a B.цeнЬulтypмy Bжe пoчaJIи сBяTKyBaтиPiздвo. Мaхнoвськi Зaгoни пiД чaс
I]]TypМyЗaxoПиЛивeликi тpoфеi: l0тисяч гвинтiвoк, 26кулeметiB, 4 гapмaти...Coл.цaти{иpекгopii, кoщi зшtипrилимiстo
30 гpyлня, зa мiстoм нiким нe пеpеслiдУBaJIИсЯ.
З пeprшимиyспiхaми пoвстaнцiв Пoч.tЛисяй пеprшiкoнфлiкrи. Мaxнoвцi виpirшиличaстинy тpoфrcйнoiзбpoi тa нaбoiв
негaйнo BивезTи зaлiзницrю дo Гyляй-Пoля. Мiсцeвиtl бlльrпoвицький prвKoМ нaмaгaвся ПepeПIKo.цити
цЬoмy' зaгнaB[Iи
Baгoни iз щoфeйнoю збpoею в Ц/TIик.I-{ейryбеpнський pеBKoМ
сKпaдaBcяiз 10 кoшгyrriстiвтa 1 мaxнoвrlя (o. Мapvенкa), кoтpoгo.цo ;I<o.цниx
BDкЛиBиxсПpaB не пiдпyска.llи.
31.pyд* l918-гo Мaхнo виtryсTиввiдoзвy,в якiй гoвopилoся: <.Пpизaйнятгi мiстa Kaтepинoслaвa слaB}tиМиПapТиЗaнсьKиMи pевoлюцiйними вiйськaМи y бaгaтьoх чaстинaх мiстa
гpaбyнки, poзбiй i нaсильствa. Tвopиться ця BaКПoсИrlvIIIуIcЯ
B
cWIу
Певtlиx оoцia,чьнихпpичин (aбo uе vopне дiлo
хaнaлiя
З Метoю пpoвoкaцii).
кoiться KoнTppевoлюцiйнимиeЛrl\,{енTaМи
B yсякoмy paзi, це poбитьсяiм'ям сЛaвнихпapТизaнiв-мaхнoвцiв, щo бopються зa нез€UIrжнiсть, ЩaслиBеxиTTя BсЬoгo пpoлeтapiary i тpудoвoгo сrлянстBa. Щoб зaпoбiГTицьoМy poзryлoвi пaскyдствa' щo чи}IяTЬбезчеснi лю.ци, якi гaньблять всiх
свiтлими зaвoЮBaнняМи
чrсFIих pевoлюцioнepiв, нeзa"Цoвoлeнi
pевoлroцiйнoгo нapoдy' я iм'ям пapтизaнiв yсix пoлкiв oгoЛoшIyю'щo всiлякi гpaбyнки, poзбoi Чи нaсиJIЬствaнi в якoмy pазi
.цoПyсKaTисьне бyДщь у дaниЙ МoмeнT мoсi вi,цпoвiда:lьнoстi
y кopенi. Koпrpeд peвoлюцiею i бyдyгь МнoЮ IIpplIIИIt'tTуIcя
xeн ЗЛoчи}leць,якиЙ Bчинив ЗЛoчин взaгалi i, oсoбливo' пiд
iм'ям мaxнoвцiв aбo iнrшиxpeвoлюuiЙниxзaгoнiв, Щo тBopяTЬ
лaдy,бyдe
peвoлюцiюпiл poзyмiнням вiДнoвлeнняpaд,IнсЬкoгo
FIaM,
нrщaДнo poзстpiлювaтИcЯ, Пpo Щo oгoЛolшyювсiм ГpoМa.Ц'я
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вoerlнoгo сoюЗy з Мaхнoм.
Мaxнoвrць o. Мapvенкo оTaBKoopдинaTopoмспiльних Дiй
мaxнoвЦiвТa чеpBoниxпoвстaнцiвПpoтисиЛ!иpектopii y Hш<ньoднiпpовсЬКoмypeвкoмi. Bвe.repi26'pуд"" l9ls-гo дo HIп<ньоДнiпpoвсЬКa,
дe пepeбрaв пrтaбнеpвoнихl]oBстaнЦiв,пpибули Maхнo, Щyсь, Kалaшrникoвз Mztх}IoBським
ГyляйпiльЪьйм
бaтальйoнoм(500пiхoтинцiв тa вrprшникiв,6 кyлёметiв).o 22-Й
гoДин1poЗпoЧaJlaсянapa.цaКoМaнДнoгoскrraДУчaстин' Щo Мtulи
бpaти y.raстьу нaстyпi нa KaтеpинoслaB.Усюнiч щивалo oбгo.
Boprння мaйбрнiх бoйoвиx дiй.
Bнoчt27 гPУдня vеpвoнi тa Maхнoвськi кoмarциpи poзpoбиЛИ ПЛaНспiльнoгo нaстyПy нa KaтepинoсЛaв.У vepвoниf пoвстaнсЬKихзaгoнzlхбi'тtяHoвoмoсКoBсЬКaтa Hиxньoднiпpoвськa
бyлoдo 3 тис. бiйцiв. Boни зztxoпиJlиKaм'янськ. Hoвoмoйoвськ.
HижrьoднiпpoBсЬК' Пaшloгpaд, алe в тoй Хe чaс видlлилиuй
нaсTyПyнa Kaтеpинoс.ЛaB
ЛиПIe800 бiйцiв. 3aгiн мiсцeвиx KaTe-

f
it
I

зaKтIиКaючи ш тaкox бopoтися з циМ ЗJIoм' щo пЦpивaе в кopeнi не тiльки зaBoюBaнrш pевoлюцii, aлe i взaгалi xиття чeснoгo тpyдiвникa. Гoлoвt{oкoМaн.цyючий бaтькo Мaхнo,>.
Мaхнo, як KoМarЦyBaч yсьoгo пoBсTaнсЬKoгo вiйськa, виМaгaB 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,

t
1i

I!

t,'
сTaнцlB чиняTь кoнтppеBoЛюцioнеpи, кoтpi бyдщь бeзxaлiснo
poзстpiлювaтися.

Пiсля poзгpoмy Мaхнa в Kaтepинoслaвi, коли бiльtшoвицькi
Зaгoнине Лиlrleне дoПoМoгЛимaxнoBцямв oбopoнiмiстa, алей
BиBезТизбpoю,стo_
poбиливсе, щoб нr.цaТиiм евaк}тoвaTИcЯТa
TиМчaсoBoзlПсувzl,'Iися.
сyHKи мix Maхнoм тa бiльtшoBиKaМи
(o,o" нa пiдкoнтpoлъниxЙoмy теpитopiяx пovaв poззбpoювaти
дpiбнi мaxнoвськiЪaгoни,пolllиpюючи чyгKи' Щo Maxнo зpa.цив
pЪвoлюцioнеpiвi з йoгo вини Kaтepинoслaв зaЙняltи чaсTиtIи
!иpекгopii. iaме Koлoс ПepПIиМсеpeд чrpBoниx ПoЧaBфop'"гyoбpaз Maхнa яК зpa,цникa,КoнTppеBoлюцioнеЬi',
''..*"вний Poзipвagши сToсунKи з Мaхнoм, u',oшroвцxи <<зa
paтaбaндитa.
ПoBнaгopo.цилиKoлoсa ЗBaнняМгoЛoBнoКoМaHдyBaЧa
З3CЛ}ГИ>>
стaнЪoкoгoвiйськa Kaтеpинoолaвщини.Ha стaнцii Cинельникoбiльtпo.
ве Мaхнo зulхoпиBштaбний пoiзд i Bою дopoгy <(...лaяB
всi
бiльшroвицькi
Пopoзгa}Ulти
бiсa
викiв i гoBopиB' щo щебa дo
пITaби,тo.цiпoвстaнцi бyдyгь З нaMи)>.
Бaтькo Мaxнo Ha ПoчaTКyсiчня 19l8-гo пoвнiстю вiдмoвиввiйськaм !.ися вiд спiвпpaцi з бiльшroвикaми,кoтpi ЗДaBaJIИ
HиxньoДнiпCинeльникoве,
pекгоpii воe нoвi й нoвi пoзицii:
сTBoprннl
Пpи
x
Toгo
Пaвлoгpaд.
poвськ, Hoвoмoскoвськ,
Дo
Ьyдu-"*,* кoа,riцiйниx opгaнiв бiльrпoвики BиМaгzulи'д,лясебе
iнrшiпoлiтичнi сили
пЬдвiЙнoi пepeBaгиB циx opгaнaх' сTaBJUIчи
пiд свiй пoвний KoнтpoЛЬ.
i свiй пеprшийкoa;riцiйний пoвстaнМaxнoвцi poзпyсTI{JIи
ськvlЙ шrтaб ryляйпiльськoгo paйону: КoMaн.цyвaЧ- Мaхнo''
нaнпrтaбy- Чубенкo, чЛениrштaбу:Хepсoнський (бiльшroвик),
Миpгopoлський (лiвий есep), Гopев (aнapхiст).H_oвийпrтaбмaв
oстi'oчнo oб'е.цнaтиpoзpiзненi Зaгoни пiв.цняKaтеpинoслaвщини'

чиi <.бaтьки)>-KoМaHдиpИ IIe BИЯBЛЯЛи BеЛиКoгo 0€ D Kaння

пiдкоpятися Maхнoвi. Koмaндиpи циx зaгoнiв' вiдиyвалисебе
y сBolх paйoнax,poз''txлxали Ha ТaЧaHпoBHиМигoсПo.ц'apяМи
Kax' .цeKopoBaнихпepсидсЬКиМиKиJIиMaМиTa yгеIUIeн1i l:P1
гpa.цyсoМ>.
Ha|vIL\чaстеtlЬкo KoМarЦyючи свoiм вtЙськoм <(ПlД
Пiвнiчнoю Мr)кeЮсBoгo BIUIиBуMaхнo BBaхaB pivку Caмapy, в paйoнi якoi дiяли aнapxiстськiпoвстaнськiзaгoни сaМapЪiкoi .aнap*iстськоiopгaнiзaцii,piзнoмaнiтнi дpiбнi зaгoни лi.
виx есepiв, зaгiн oтaйaнa Бpoви. Ha пovaткy сivня 1919poкy
Maxнo u'p"д'" зaгiн Пещенкa (800бiйuiв).нa пiвнiч тa пiвнiчз МеToЮзaКplпиTицl TrpиTopll тa
ний схiд KaтepинoслaBЩИ|I|4'
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пpиr.цнaTиTaМTеltIнiПoBсTaнсЬкiзaгoни дo apмii мaхнoвцiв,
зaбезпечивrши
сoбi тlгt з пiвнoчi. Пещенкo Bиpylllивy нaпpямi
нa пiвнiч вi.цст. Чaплине.цoст. Лoзoвa,зaйrrявстaнцii Мaчетнa, Mехoвa, УДaчнa,poззбpoiвurипo дopoзi зaгol{ипeтлюpiвцiв та нiмeцькi чaсТини' щo еBaКyюBыlиcя,|
Ha ст. Лoзoва мaxнoвцi нaПaПи нa чaсTи}lи flиpeктopii З-Йraйдaмaцький ПoЛКoTaМaнaBoлoxa Ta нa Зaгoни 36-гo ПoлтaвсЬКoгoПoЛКy.Алe 7 сiчrrя 1919poКy пeTЛюpiвцямyдzuloся
вибити мaxнoвцiв з Лoзовoi. B тoй )Kечaс нa сT. Миxaйлiвкa,
щo КoЛo HoвoмoскoBсъкa' мaхнoвцi бyли poзбитi чaстинaми
4-гo 3aпopiзЬкoгoПoЛKyiм. БoгДaнaХмeльницькoгo. l0 сiчня
KoМarЦyючий вiйськoм !иpeктopii нa Лiвoбеpехоl<iУHP пoлКoвI{икПетpo Бoлбoчaн звiryвaв Cимoнy Пrтлюpi, щo Maхtlo <(...ПpиМyu]ye
Мeнr видiляти мiцний зaгiн .цrrябopoтьби з
HИМ>.У тoй чaс кypiнь вiльниx кoзaкiв apмii УHP зaйняв HoBoМoскoBсЬктa CинелЬHиKoBе.
15-l8 сiчня мaxнoвцi щe кiлькa paзiв poбили спpoби зaхoпиTи сT. Лoзoвa, алe пeтлюpiвцi вiдбили всi нaпа'цинa стaнцilо.
Ha пovaткy сiчня 1919-гoy Kaтepинoслaвiщe тpиMirлaся
зItaЧнaгpyпa вiйськ УHP: KaтepиFIoслaBсЬКийкirш oтaмaнa Гyлoгo-Гyлeнкa- |-il пoлк сiчoвиx стpiльцiв - вiльних кoзaкiв
oTaМaнaCaмoкишa, кypiнь кoзaкiв .{oнeцькoгo кpяxy, кiннa
сoTtIя, зulлиII]KиБoгдaнiвськoгo тa 36-гo пoлкiв. У oлексarrдpiвськy ЗнaxoДиBсяoлексaндpiвський пoлк Уf{P, сoтня вiльниx кoзaкiв,y Bepхньoднiпpoвськy- Bеpхньoднiпpoвськийпoлк
УHP, y HиxньoднiПрoBсЬКy - кypiнь кoзaкiв CЪмapськoi пaлaнКи. Bсьoгo в paйoнi Kaтepинoслaвa apмlя УHP малa не бi.
ЛЬlllе Двoх тисяч бaгнетiв тa rцaбeль.
10 сiчня l919-гo пoсиленийзaгiн ПещeнKa зaхoПивПaвлoЩa.цтa знoву aTaКyвaвЛoзoвy, яl<yщe бopoнив БoгДaнiвсьlс,lй
пoлк apмii УFIP. БiЛя ст. ouеpетнa зaгiн Петpeнкa впeprше'зiTKнyBсяз бiлoгвapлiЙт\ямигенepaлaMaй-MaевсЬKoгo' кoтpi нaсTyПzulинa Kpaмaтopськ.
HевДалoскJIaBсяHaстyПмaхнoвцiв пpoти зaгoнiв нiмецьких кoлoнiстiв, opгaнiзовaниЙ y дoбpoвoльvy €геpськy бpигaдy
(3 тис. бiйцiв), oзбpoенy нiмeцьким вiйськoм тa бlлимi, Бlля
кoлoнiТБлюмeнтaльмaхнoвцi У гpyднi 1918_ сiннi 1919poкy
3aв,яЗлиy ТpиBaлиxбoях. <.БaтьKo)>
нaKaЗaBЩyсlo зiбpaти кoннa oКoлицяx Гyrrяй-Пoля,
щибyцiю з кoлoнiстiв, кoщi МеIIIKzUIи
l Poззбpoююvи нiмцiв, кoтpi eBaКyюв:UIися'
Пeтpeнкo не лиIIIезабиpaв у
них збpoю, але й poздягaвiх.цo бiлизни.,{iзнaвшись пpo Це' Мaхнo пpибЬ д6
зaгoнy Петpeнкa i, пpигpoзивrшийoмy зa тaкi дii poзстpiлoм, виплaтиi нiмцям
130тис. pyблiв кoмпeнсaцii зa виrгщенi pеvi.
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в poзмipi 50 тисяч кapбoвaнцiв. oдеpxaвrши нeoбхiдну сyмy,
шiyсь oЪзбудь-яких пi.цстaвpoзсTpiЛяB8 чoлoвiк. Чеpeз Дeякиil
кpи"aвy aKцiю бyлo пoвтopенo. IIJусь пpинiс Maxнoвi отo
"aё
тисяч i voiиpнaлuяiь пap voбiт, знятиx з убитих. Mешкaнцi
нiмeцькoi кoлонii БлюменталЬ BисTyпиЛиПpoTи МaхlIo^BlrJB.
<.БaтьKo,>
виpirшивнегaйнo poзПpaBиTися.збyнтiвнvIKaМИi 9 сiчня 1919-гopoзпouaвнaсTyпнa кoлoнiстiв.Алe тi вчаснo пi.цгo-

цьoгo Мaxнo }raпpaBиBпpoти чеpBoниx пoвсTaнцlB ЧИМaIIИИ
зaгiн ПiД KoМaн,цoюбpaтa Пeтpe}IKa'КoTpий звiльнив ЗaapеuIioвaнoгo бpaтai poзiгнaвбiльtпoвицькийштaб y Гpиlrtинoмy..
Зaгiн мaхнoвrц Kapпeнкa, нaсTyПaючинa сxlд, дoсяг paиoнy
, Kpaмaтopськa.
У сepе.Цинiсiчня 1919poКy скJIa'цнiстoсyнки сКIIаJIисяyМaхнoвцiв iз cилaми УHP. Cеpйозних бoйoвих дiЙ пpoти oснoвних
в Kaтеpинoслaвi
сил flиpeкгopii (6 тис. бiйцiв)' щo знaхoдуIЛИaЯ

tl

1l

теpинoслaвЩинi.
l Мaхнoвцi зaпpoпoнyвilли тpудящиМ Гpишинa opгaнiзрати <.BЙьt{ypадy>
нa зpaзoK Гуляйпiльськoi paли i видaли rм нa це 20 тисян pyблiв.
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3-i| _ iз пoвстaнцiв сiл Бaсaнi, Петpoпaвлiвки, Bеpхiвки 1200бiйцiв, кoмaнДиP Пaтaпaxa, бaзa _ с. Бaсaнь.
4-Й _ iз пoвстaнцiв сeлиЦ opiхiв тa Мaлий Toкмaк 1100бiйцiв, Koмaн.циpoнищeнкo, 6aзa - opiхiв. .
s-il - iз пoвстaнцiв сiл ХepeбецЬ тa Koмишrевaхa_ 500 бiйцiв, кoмaндиp - Зубкoв, бaзa - с. Хepебець. Пoлк, як пpaBиiз щьoх бaтальйoнiв, бaтальйoн - iз тpьoх poт.
Лo' скJIa.цaBоя
Kpiм uиx чaсTин' пpи Мaxнoвi щe знaxo l4BcЯoсoбливий
Гyляйпiльський бaтальйoн <(чopнaсoтня)>- oсoбистa oxopoнa
Maхнa, кiнний зaгiн Ф. Щyся, бaтapеiтa piзнi штaбнi слyхби.
Iснyвaв тaКo)к pеЗepBчaсткoBo oзбpoених пoвстaнцiв. Уcьoгo
мaхнoBсЬKевiйськo нapaхoByвzuloблизькo 10 тисяч чoлoвiк.
без кoмarЦПiсля pеopгaнiзaцiioтaМa}Iи'кoщi залиrпуIIIИcЯ
ниx пoсa.ц,oтpиМaJlимiсця пpи rштaбi,oсoбливo це сToсyBaJIoся
вiд Maхнa oтaмaнiв, KoTpихвиpirшrшитaнaйбiльшrIIeзaJIe)G.lих
киМ чи}IoМвiдipвaтивiд свoiх чaсти}I.Haчшtьникoм фoplryвaнЧaстинстaв I. Hoвикoв, йoгo пoмiчникoм - C. Пpaвдa.
н'l l{oBI,D(
Kpiм цьoгo, мzlхнoBсЬKийфpoнт пo.цiлявсянa 4 oснoвнi Дi-

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,>.

IIЯI|K|4:

зuuIиПIaBсяKoМaндyвачeМ yсЬoгo вiйськa. IПтaб мaв зJIиTи зaгoни B ПoлKи, фopмрaти нoвi чaстини' КepyBaTи бoйoвимй oпеpaцiями. Cк.гtадним BИДaBaлocЯoбмеxlгги.cвaвi.пля oтaмaнiв мiс-
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l-шa _ мix сeлaми Бiлoцppкiвкa-Kapaкщa (кoмarциp Kypилeнко).
2-ra - мix селaми Пoпiвкa_Петpoпaвлiвкa (кoмaнлиp Ko.
ЛяДa).
3-тя - нaвKoлo мiстечкa opiхiв (r<oмarциpoнищeнкo).
4-тa - HaBКoЛoмiстa oлeксarцpiвськ (кoмaндиp Зyбкoв).
Мaхнoвський фpoнт IIpиКpиBaB<вiльний paйoн> iз зaxo.цy
тa пiв,цeннoгoз:жoдy вiд тискy бiлoгвapлiйuiв.

Гл ава 7
<БIЛA IIЕБEЗIIЕкA> I сoЮ3 3 ЧЕPBOIIуINIIт
(15 civttя - 9 беpeшя 1919)
знaчaЮчи зa KoжHoю ЛЮ.циHoЮpiвнi пpaвa нa
у{aсTь в ypiх
гzuryЗяхнoвoгo сoцiа.ltьнo-гpoмa'цсьKoгo бyдiвницгвa тa oбoв'язoк
зaхуIсTlrITИйoгo>.
Бyлo ствopенo 5 пoвстaнсьKlD( пoлкiв iменi бaтькa Maхнa:
_ |-tI - iз пoвстaнцiв сiл Hoвoспaсiвки, Boзнeсенtса, Kiнсьlоlx

P-oздopiв,yсьoгo 2500 бiйцiв пiд кoмarЦoю Удoвичeн кa, вaзiI{apeвoкoстянтинiвка.
2-Й - iз пoвстaнцiв ст. Пoлorи, ciл Kиpилiцки, Cеменiвки - 1l00 бiйцiв, КoMatЦиp{еpмeюкi, бaзa-- Пoлoги:

У кiнцi гPУдня 1918poкy ЧacTllnvl.[oбpoвoльvoiapмii висaв Гeнivеськy, Мapiyпoлi, Беpдянськy i зaхопили ПiвДwI:,4aЯ
.ценний .Цoнбaстa yзбеpeхо<яAзoвськoго 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 пpиедНaJIИcЯбiлoгвapлiйськi чaстини Kpимськo Aзoвськoi.цoбpoвoльчoiapмii, висyнщi з Kpимy дo Meлiтoпoля
i Kaioвюr. Boни oб'eдHuIИсЯз кpaщиМи бiлими ПoлKaМи' щo
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Гyляй-Пoле. Tисячi вoзiв з бiл<eнцямипoПpяМyвaЛиз <.BiЛьнo.
на пiвнiч...
гo paйoнy,>
^oбopЬнa
ГуляЙ-Пoляу сiuнi 19 l 9-гo стмa нaЙбlльruгepoivним епiзo.цoмМaхнoвсЬKoгopyхy. <.Bсi,хтo ЗДaтенTpиМaTи
збpою, встyпaйте дo ПoBстaHсЬKихпoЛKiв!>_ ЛyнaЛo fуляЙПoлeм... 1921-гoбyлo взятo ст. Гyляй-Пoле, y бoю зa стaнцiю
зaгинyЛoдo 250 мaxнoвцid,з них 50 мaхнoвцiвiз сaпеpнoгoзaгoнy Ензaшrвiлi.HeзaбapoМ'зa нaKaзoМMaxнa, Ензaшвiлi бyлo
сTpaчe}IoЗa <ПaнlКyTa lшПиryнсTBo)>.
Haстyпнoгo дtlя З-Й бiлий eскaдpoн Пopyчикa ПoДyпlкiнa
yвipвaвсяy селo Гyляй-Пoлe. Kiлькa paзiв Гy.гшй-ПoлеПеpехoДилo iз pyK в pyКи. Пiд чaс бoiв зa селo Гyrrяй-Пoле зaгинyлo
дo 300 мaхнoвцiв.У циx бoяx yпеplпеvepвoнi iз зaгoну3yбкoвсЬКoгoбилиcяpaзoмiз мaхнoвцями.
Бiлi пoчали свoi вiдвiдини Гyляй-Пoлh з кpивaBoгo Tepopy
пpoти сеJUIн.Бyв стpa.lениiт бpaт Hестopa - Kapпo - бaтькo
.цев'ятьoхдiток. B тoй xr чaс.цo мaхнoвцiвПoBepцyвсяГpигopiй Мaxнo, якиЙ cтaв oдtlиМ З Koмaндиpiв пoвстaнцiв.
Cпpoбa сTpиMaTибiлoгвapлiйшiвбля Гyляй-Пoля_}IеB.цaлaся, xoЧa нaвКoлo сеЛa MaхнoBЦiй викoпали rпaнцi' He мaючи
oзбpoенrrя,вбifrfulлvl pезеpвнiмaхнoвськi зaгoни З
.цoсTaTнЬoгo
списaМи' сoKиpaМи. Maxнoвськe кoмatЩyвaннявиpiBИЛaN]И,
paйoн'>.Ha пiвнiчний
lIIиJIoЗa бyдь-якy цiнy вiдстoяти <<вiльний
зaxiд вiд Гyляй.Пoля бyлo спopyдкенo нoBy лiнiю oбoporl|4,BИpитi шraнцi.2З ciчня нa цЬoмy pубеxi бyлo зyпиненo нaсЦrп бiлиx. Фporп стaбiлiзрaвся BздoBХлiнii ст. Mexoвa-ст. ГaйнypУспенйкa_Hoвo- Микoлaiвкa-Bеликa MюtaIlлЬкa. Фporrгтягся
п'ятЬмa МaхнoвсЬKиМиПoЛкaМи.
.цесЬ}Ia220 вepcтi yгpимryвaвря
2З ciчня l9l9.гo lreПoДаЛiKвlд фpo}ITyB сeлi BeЛиКaМихaйлiвкa (fliбpoвкa)вiлкpивсяпеpший з,iз.цсeлянi пoвстaнцiв<<вiльнoгo paйoнy>.Biн бр opгaнiзoвaниймaxнoвсьIоrмrптaбoмi мaв
виpirшити пиTaнн'l пpo вiдбиття нaсЦrпy бiлeж. Ha з,iздi бyли
пpисщнi близькo 100делегaтiв(пo oднoмy вi'цвoлoстi aбo пoвсTaнсЬКoгoзaгoнy).Гoлoвoю з'iздy бyлo oбpaнoПoвсTaнцяK. ГoЛoвKal члeнaМи пpезидii бyли oбpaнi мaксимшliсти (K. Гaнxa,
I. Koзлeнкo) тa лiвий ecep - Лaвpoв.Мaхнo нe бр пpисщнiй нa
цЬo}vryз'iз.цi,бo пеpeбрaв нa пepeдoвiй i вiв y бiй пoвстaнцiв.
пoЛЗ'iзд щвалив piпreння пpo мoбiлiзaцiю.цоМaхнoBсьK}D(
кiв yсiх фpoнтoвикiв iмпepiалiстичнoi вiйни. Пiсля зpади фpoнтoвикiв нaвеснi 1918poкy aнapхiстськeкеpiвництвOiм нe .цoвipялo. oсoбливi ЧacTИIIИiз фpoнтoвикiв виpitпенo бyлo не
сТBopюBaTи'poзЧиниBIlIиiх цiлolo пoBсTaнсЬKoюмaсoю. З'iз.ц
пpийrrяв pезoлlоцiю нa пiдтpимкy МaхнoBсЬKoгop}Dryi пoстaнoTpудяBиB сTвopитив paйoнi нa oснoвi вiльнoгo BoЛeвиявJIенlIя

oКprМих tIoлKiB.

80

8l

paДy>(BолЬньIйсoвeт) i пiдтpимyвaTи BJIщy Tpy.
щиx <<Biльнy
дящиx сиJIoюзбpoi. Пpи дoпoмoзi <<Biльних
paД>дeлегaти.цy-

пepoтBopилaзеМJIюнa сyцiльнy неПpoЛaз}ry
кaшry,кoнi вибутвaлиcя iз сил, пiхoтa IUIеHт:UIaсЬ'
ледЬ ПepесyвaЮчинoги. Maxнo
нaкaЗaBpoзiбpaти зшtiзницю, зaсиПaв[Iи ii lпiстьмa вaгoнalии
пiскy, щo cToЯIIkI
B тyпикy. Чyбенкo нa чoлi 500 пoвстaнцiвпoвiв
нaсTyПнa стaнцiю Гyляй-Пoле. Hев.цoвзiTУДиx pyIlIиBзi свoiм
зaгoнol\,{Мaxнo. Пo кoлiнo в снiry вiн йuroв y пepЦIихЛaвaх
нaсЦ/пaloчих,пiдбaдьopюIочиж xapтaми i мiцними сЛoвeчкa-

пoМщaTисЯбiлим, дe б вoни нe бYли.
2| ciчня 1919poкy .tеpвoнi чaсiини Пaвлa .Цибeнкaзaxoпили ст. CинелЬниKoBе i надiслали MaxнoвцяМ Teлегpaмyз Пpoпoзицiями пpo пeprгoвopиПpo Boеннийсoюз. ЧaстинйДиoёнKa сTaнoBили тoдi МeHЦIy' нix мaхнoвцi, силy, - 4туlcячi
пiхoтинцiв пpи 50 KyлемeTiжi 18 гapмaтax,в iiньoмy ск,пaлiбр
aнapxiстський зaгiн М1гvсi Hикифopoвoi (200 бiйцiв), кoтpйй
пeplrlиМ yвipвaвся дo KaтеpинoслaBa.
26 ciчtlя ЧaсTИIlу-!ибeнкa вибили з KaтеpинoслaBaзaгoни
apмii УHP i зyстpiлися iз пoслaнцями мaxнoвцiв. .Цибeнкo i
МaxнoBсЬКийпoсланeць Чyбенкo зyстpiлися y Cинeльникoвoмy i склали yгo4y пpo спiльнy бopoтьбy з !иpектopiею i бiлoгвapдiйцями' 28 сiчня мaхнoвський rштaбпo пpяйoмy пpoвoдy oTpиМaв iз CинeлЬниKoвoгo вiд Чyбeнкa пoвiдoмлейrrя
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пpo yKпaцецyBorннy yгoДyз чaсTинaмиЧеpвoнoi apмii, зa якoю
мaxнoвцi пi.цпopяДкoBУBaЛИсЯoп epaтиBнoIuy Koмaн.цyBaнню
Пaвлa.[ибенкa, збеpiгaюни сBoю Bнyгpilпню стpyкгypy i нeзaле)KнiстЬ'вибopнiсть,сaмo.цисциIlлiнy,сaмoнaзвy,vopнi пpanoo6o,,u*
пpи пrpIIIихзycщiuaх мaxнoвцiв З чaстинaМиЧepвoнoi apмii i неpвoними пapTизaнaмиПoч'lJIисянепopoзyпliнняЙ
кoнфлiкги. Koмaндрav чepBoниx пoвстaнцiв Koлoсoв, cтapиЙ
оyпrpник Maxнa зa BIIЛиBнa ПoBстaнцlв' ПoчaB poЗпoвсЮ.ц}кyBaти BигадKи пpo зpaдy мaxнoвцiв пiд чaс бoiв y Kaтеpинoслaвi, вiв пpoTи Мaхнa aКTиBHyПpoпaгarЦy.Biн нaкaзaBзaTpимa.
TИ Нa сi. Чaгulине rшrлoн з нaбoями i спopядкенtlям, який
щo цi вaгoни з нaгpaмaхнoвцi BезJIиy свiй paйoн, ЗaЯBиIBI'IIИ,
бoвaним мaйнoм poзбiйникiв.
зУcи:iШ'lмичaсTи}Iи
Пpil взяггi ст. Cинельникoвe спiльH|4NIvI
зa <<сaIvtoчинКoМДиBa
чеpBol{oгo
зa
нaКiшoм
i
мaxнoвцЬ
.Цибенкa
нi кoнфiскaцii i poзкpaдaнIlяeЦIeлoнiвз вoeнними тpoфеями,>
бyлo poЪсщiянo 20 мaхнoвцiв, a rхнй кoмaнДиp бр з пoгpoзaми вйгнaнйй зi стaццii. Ha цeй iнц}ЦеFITМaxнo вiдпoвiв oбypetloю теЛeгpaМoю'zUIе[ибeнко тaк i не вибaчився зa свiй злoчин. 3iткнеHня y мaхнoвцiв cTaЛИcЯi з пaвлoгpaдсьКиМитa
юзiвськими кoмyнiстиvниМи Зaгo}Iaми.Бiльпroвики вi.цмoвляли
нa мiсцях pеBKoмirх.
y пpе.цсTaвництвi
в yгBopюBa}I}D(
МaхHoBцям
,
У кiнцi сiчня 1919poKy мaxнoвськi aгiтaтopи сПpoBoI(yBa,Iи
в гapнiзoнi Пaвлoгpa.Цaстиxiйний BисTyп бiйцiв пpoти peвКo.
мy, пpoте цей вистyп бр шrвиДкoпpи.цyllrний. HaчальниК гapнЬнy Koтoв (лiвий есep), зaбpaвЦIиз сoбoю 8 мiльйoнiв pуб.
лiв з мiсцевoгo бaнкy, зHик y мaхнoвськiй бpигaлi.Bтiм, взaeмнi
oбpaзи згaсaли пepе.цлицeМ нeбeзпеки спiльнoгo Bopoгa.
Ha пoнaткy люToгo l919-гo мaхнoвцi бyли цiлкoм зa.цoвoЛечaснi, oтpимaвши вiд Кoмaн.цyвaнняyкpaiнсьKих pa.ц'яноЬKиx
гapтpидюймoвиx
бaтapею
кyлeметiв,
20
тин9 тиcяl гвиHтЬoк,
гpoЦIrй.
aмyнiuii
<.CпapTaK,>,
тpoхи
пoтяг
пaнцеpниЙ
мilт,
щ
1лютoгo сиJlи мaхI{oвцiвyдapили пo зaгo}IyBiткoвськoгo,
щo щe yгpиМyBaB Пoлoги. Бoi зa Пoлoги тpиJaли цriсть дiб.
Знeкpoвленi бiлi вимyrшeнiбyли змiнити зaгiн BiткoвсЬКoгo нa
гвap.Цiйськийзaгiн генepаJlaTi.lшo (1,5 тисячi бaгнетiв Ta ПIa6eль,6 гapмaт).Aлe зaгiн Ti;шo вxе 7 лютoгo вiдстyпив з пoзи.
цiй i здaв Пoлoги тa Kiнськi Poздopи. 3гoдoм зaгiн Ti.rшoзaйrrяв фpoнт бiля Mалoгo Toкмaкa_Hoвoпoлтaвки. Деякi BoяKи
бiк Мaхнa...
iз зaгoну Ti.lшoпepейLIIЛИНa
У сiчнi l9l9-гo пoблизyМелiтoпoлябр сфopмoвaнийпoвстaнсьIс,tйзaгiн aнapхiстa Зyбкoвa, Щo oтoЧиB нlМецЬKyKoлoнiю ЕйгенфeльД i вi'Цтягнр нa себe чaсти}lи нiмeцькoi сaмo-
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oбopoни Ta KiннoTy KиpaсиpсЬKoгoПoЛКyKpимськo-Aзoвськoi
apмii бiлих.
Haсцтlнi бoi пoчалися 10 квiтня, KoЛИтpи тисячi МaхнoBцiв пoчали нaсTyПaTинa Mелiтoпoль. Hе BитpиМaBшинaсTyПy
Мaхнa, зaгiн Tiлло пoбiг Дo Kpимy. B тoй xе нaс .raстини.{oбpoвoльvoi apмii були вимyш.Iенiвiдxo.цитинa Юзiвкy.
Maхнoвцi ЗaхoпиЛи opiхiв, Гpиruине, I{apевoкoстянтинiвкy, Bеликий Toкмaк, спiльнo з чеpBoнимиЧaсTинaМиfiибeнкa
зaiняли oлексatцpiвськ. 31 сiчня 19l9-гo пaнцеpний ПoTягКoM.цивa3a.цнiпpoвськoipaдянськoiдiвiзii Дибенкa пpибр нa сTaнпapa.цсвoгo
цiю Пoлoги' .цl нa йoгo честь мaxнoвцi BЛaпIтyвaЛи
вiйськa. Зyсщiти KoМдиBaпpийпrлo }IaсrЛеннянaвкoлишlнiхсiл.
У цей чaс Пaнцеpний пoтяг бiлих пpopвaBМaхFIoBсЬкийфpoнт.
Ha лirgiдaцiю пpopивy бр спpямoвaнийпaнцеpний пoтяг.[ибeнкa i ryляйпiльцi, oзбpoенi щoйнo пpиBeзениMиKoМДиBoМ
кiлькoмa тисячaМи гвинтiвoк. Пеpемoгa нaI, бlлими, ЗaхoIIЛенrrя iiньoгo Пaнцеpнoгo пoтягa тa близькo сoтнi пoлoнених' щo
бyли пpивезенi .цo Гyляй-Пoля' BикJIиКzl,'Iи
зaГЕLЛЬнr
пiднесенpaйoнi,'i cлpиялисхиЛЯHHюмaxнoвцiвдo сoЮrш y <.вiльнoмy
ЧиМ зaГpo)q/Bа,тoiм
Зy З чеpBorrими. Maxнoвцi.дoбpе ЗIIaJl.И,
зaxol]Лrнн't Гyляй-Пo.irя бtлимllt.Пoвстaнцiв бiлi в пoлoн не
6pыlи, a вilпали lз.цoыкдоpiг aбo poзсщiлtoвали в балкaх,.цeцi
тpyпи IIIМaTyBаЛи
з.цичaвiлiсoбaки.
Ha пеpегoвopaх у Гyляй-Пoлi з .Ц'ибенкoмМaxнo ЗaЯв;vIB
Пpo сBoе мO)(JIиBе ПЦПopядI(yBaнн'I

нapКoлoнтaй, Члrнoм ЦK i BЦBK' тaKoж, дo pеvi' oПаJIь}tиМ

КoмдиBoB1 Ta KrplBницTBy

Чеpвoнoi apмii, пoгoдивcя лpиЙняTиПpизнaчeнихкoмiсapiв нa
чoлi з пoлiткoмoм Петpoвим, сTBopиTипoлiтвiДцiлиy I]oЛKaхз
пoлКoвиМикoмiсapaми Coлoвйoвим, Kapпeнкoм, Koнeвим тa
iн. €.цинolо чaсTинolo' щo не лpиЙнялa комiсapiв, бyлa кiннa
гpyпa IIJyся. ..БaTЬкo'>
нaстiльки ПpoHиKсялoвipoю /].oЧrpBoниx' щo вiДклaв свoе вeсiлля з Гaлинoю Kyзьменкo, ЗaПpoПoнyBaB[Iиflибенкoвi нaсЦIПнoгo лнябуи на сBo€Му весiллi пo.
сa.lкениМ бaтькoм,i пoдapрaв ocTa}IнЬoМy
Kpaщoгoщoфейнoгo
aнглiйськoгo сKaKy}Ia.
oднак !ибeнкo нe BTpaTиB
пильнoстii poзiслaвTeЛeГpaМи
.цo свoix чaстин' .цеBKaзyBаJIoся,щo сTaBлення.цo Мaxнa мae
бщи <нaйoбepеxнitше,>,
бo <...пiдМaсКoЮМo)t1'TЬ
Д'iятиелeмeнти зi злими нaмipaми>.
Poвесник Maxнa Пaвлo Дибенкo бyв типoвиM aвaнTЮpистoм. Як i Мaхнo, вiн бyв iз сeлянськoi бiднoi бaгaтoдiтнoi po.цини. Pевoлюцiйнa xBИлЯ BI4:нecЛa
Дибенкa Ha BисoTy вoжДя
мopякiв, HapKoМaвiйськoвo-мopсьКиx cил P aДЯнcькoipеспублiки, vленa Пеpllloгo ленiнськoгo ypяду. Aлe ця хBИЛЯлeдве нe
пoглиHyЛaйoгo сaмoгo. 3a нев.цaлiдii в бoях IIpoTинiмeцьких
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KoМaн.циpaгpyПи вiйоьк KaтepинoслaBсЬKoгoнaПpямКy' Пoт1М
Пepшoi Зaднiпpoвськoiдивiзii. Ha нoвiй пoсaдi вигнaний З гIapTti
бiлilпoвик (пoнoвлений y пapтii лиIIIeB 1922poц1)<пopoзyмнii, щoб випpaвДaти.Цoвipy,ПoчaBaКTиBнoзaapешIтoвyBaTи
ПIaB,>

кpoнII]тадт1919poui. B 192l poui.(ибенкo яK кapaтельKеp}ъaвпpид}.lIIенняМ
сЬKoгo МaТpoсьKoгoпoBстaнняi aнтoнoвськoгoселянсЬкoгop}Dry.
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сBolx нeдaBнiхспiв.lщливцiв-aнapxiстiв, лiвиx есepiв, нe гpебyючи пpи цьoМypoзсTpulaМи<{нrпoKlpних>'
B кiнцi гpyД}rЯ1918poкy.(ибенкo бyв зaмiшaний y тeмнiй
iстopii з лiвoeсеpiвсьюrй зaКoлoтoМy Kyп'янськy. 3axoпивtшив
кiнцi 1918poцy Kyп'янськ i Bалyйки, лiвoeсеpiвськiпoвстaнськi зaгoни нa чoлi з Caбaлiним i Caxapoвим opгaнiзрaли пoвiтoвий prBКoм з двox лiвlд<есepiв,мaксима.lliстa,aнapхiстa,yКpaiнськoгo лiвoгo eсеpa' тpЬoх ПoBстaнцiввiд тpЬox пoвсTaнсьKих
пoлкiв. Cтвopення pеBKoMyбез 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,Iхзв2язaтисяз лiвими есrpaМи' KoМaн.циpaМи
Ciвepсoм тa Kiквiдзe. oтxе, бyдь-якi спpoби фopмщaти нaвiть
пoвiтoвy шaдy бeз бiльtшoвикiBo.цp:Byx BикJIиК€Iлигpoми й
блискaвицi. .{екpет Tимчaоoвогo poбiтни.lо-сел,IнсЬKoгoypяДy
зaмiсть paДpeвкoмiв. Лiвi есеpи
Укpaiни дoКJlapyвaвсTBopeнFI,I
нa тoй нaс, мaбщь, poбили сTaBKyнa flибeнкa, aпr вiн Bчaснo
вi.ц них вiдхpестився, 3a Щo oтpимaв пiд свoе кoМaндyвaнI{Я
пoлк. Пiсля цЬoгo' y ЛIoToМy1919poкy, деMoнсTpyюнивipнiсть
y Лyгaнськy спpaBxбiльuroвикaм, Пaвлo flибeнкo BJIaЦ]тyBaB
ню вaIо(aнаJIiюpoзсщiлiв yсiх <.пiдoзpiлиx>.
oтxr, y лютoмy t9t9-гo Maхнo B.цpyгeo.цpyxився.Йoгo дpyxиHoю мaйxе нa дeсятЬ Haстyпниx poкiв стшla Гaлинa (Aгa28.pyдtrя 1896poкy
фiя) Aнлpiiвнa KyзЬменкo' щo :яapoДИЛacЯ
y Kиевi y poдинi rw:rcapЯ
xa}IдapМсьКoiпiвдeннo-зaxi'цнoiза,riзничнoi кaнцеrrяpii. Згoдoм бaтькo Гыlини пoBеpнyBсядo pщнoгo сeлa Пiщaний Бpiд, де ПoчaB гoспoдapЮBaтИHa землi.
Гымнa у 1916poцi зaкiнчилa floбpoвелиvкiвськy BчиTелЬсЬКy
сeмiнapiю. 3 вepесня 1916poкy Boнa пpaцюBzulay ruкoлi ГyляйПorш. Haпpикiнцi l9l7 poкy Галинa BсTyпиJIa.цo Kиiвськoгo
yнiвеpситеry Cвятoгo Boлoдимиpa нa веvipнe вiццiлення' B тoй
чaс Bo}taвt,гlчyвшaсебе yкpaiнсьK9ю peвoлюЦiонepKoю'вiтaлa
Унiвеpсали {eнщшIьнoi Paди. oveвиднo, Гulинa тoдi спiвuyвшla yкpaiнсьКиМ eсеpaМaбo налexалa дo УПCP.
в сeкpетapiaтi
B епoxy l{ентpaльнoi Paди Гшtинa пpaцЮBaJIa
УHP, алe пiсля зaхогuleння Kиeвa чepBoними ця пoсaдa бyлa
лilоiДoвaнa. He знaйшлa вo}Iaсeбe i зa чaсiв гетьмaнary Cкopoпa.цсЬKoгo.
У сepпнi 1918poкy Галинa пoBepTa€тъсялo Гyляй-ПoЛЯ ЯK
yчиТrЛьKayкpaiнськoi мoви xiнoчoi гiмнaзii ToBapиств;l<.ПpoсвiTa
тa'>.Уxoвтнi 1918poкy Heстоp Мaхнo BПepшeпoбaчивМoлoДy
.шня
I(paсиByBчиTeльI(yГшIинy i зaкoxaвся .цo HесTяМи.Зyсщiv
вiдбyлaсьy пpимiщeннi Гyляйпiльськoi гiмнaзii. ЗaйrшoвrшиryДи
y сyпpoвoлi Лютoгo, Heстop, щoб пpoдемoнсTpyвaтисBoIoеpуДи-

цiю, пouaв BимaгaTив yчитeJIЬКиякyсь yнiкальFrylсlиry. Ta вцпoвiлa, щo BpЦaHЕUlнaстiльtс,tyнiкшlьне, щo зa меxi бiблioтeю,r
<.БaтЬKo,>,
пoчaB щe
нr BI4.цaeтЬся.
якиЙ нe зBиK .цo 3aПеpеЧеHь'
нaстиpливirшеBимaftrTиBидaIIrrя.Toдi Галинa' яКa Tе)( yгpaтилa
сaМoвJIaдaншI'
тaк ЦIщ/pнyлaKниry' Щo тa пoлeтiлaнa пiшtory...
ЧеpезтlокдeньMaxнo вiдзнaчaвсвiй цeньнapoДкeн}и.У poзпaл ryJUIнКиз'яBилaсь Гшlинa 3 величезнимTopтoMi, пpивiтaвBpУЧИлaйoмy пoдapyнoк.Haстщнoгo paнКy Maхнo
шIи<.бaтЬкa,>,
ЗaЯBИB'щo вiдтепеp Галинa Kузьменкo - йoгo дpy;кинa.Мaйii <<мaтip'ю>.
3 тoгo vaсy
жe oдpaзy пoвстaнцi Пoч:lли НaЗИBaТI4
Гшинa бpшa щaсть y всix пoхo.цirxмaxнoвськoi apмii i мaлa
вeлиwтЙвплиB нa piшreння<.бaTЬKa,>.
B apмii вoнa зaймaлacЯЯК
кyлЬTпpoсBiтниЦькoютa rшкiльнoюpoбoтoю, тaк i opгaнiзaцieю
poзвiдю,rтa КoнTppoзвiдки.
БiлoгвapдiйсьКaПpесaзoбpaжалaMaхнa небaченим poзПyс1цo
ниKoM. Aнoнiмний oчеBиДецЬпиоaB y гaзетi <(KJ{eBltянин>'
Мaxнo мaв l1 ,цp}DКиI{'
Koжнoгo paзy вiнvaюuись opигiнальним
спoсoбoм. Taк, зaхoпиBlllисЬB o.цнoмyпpoвiнцiйнoмy мiстенкy
мiсцевoю свpeйкoю, вiн всa'цoвивii в свoю тaЧaнКyi, тpинi
oб,rхaвrшинaBKoлo цеpкви' нaзBaBдpy)шнolo. Пoтiм, BлaшITyBaвПIисЬз неЮ в шaщi нa ценTp'lJIьнiйплoЩi, HaКaзaBeвpeйсЬKoMyнaселенню нrсти пoдapyнюI y poзмipi вiд 5 дo 90 тисяч
кapбoвaнцiв. Toй, хтo йoмy пoдoбaBся' oтpиМyвaвЧapКyсaмoгoнy' pelцTax - Кaнчyкlв...
Ha пoнaткy лютoгo 1919-гoбiлi чaстини гeнеpzulaBинoгpa.цoвaвдaJIисядo tloBoгo BeлиKoгoнaсTyпy нa Гyляй-Пoле. Aле
мaхнoвцi виTpимaлицeЙ нaсryп i вiдбили йoгo. Пiс.lш зaхollЛен19l9.гo бiлi чaстинигеHеpaшI чepвoнимиЛщaнськa B лЮTolvty
лa Мaй-MaеBсьKoгo ПеpeдисЛoKyBaЛИcЯ
нa схiд; дo Юзiвки тa
Maкiiвlоl, пpaг}ryчинe.цoпyститичepBoниxy.{oнбai (3-тя дoбpoвoЛЬчaдивiзiя).
Tодi x стaBоя кoнфлiкг Kpимськoгo кpaйoвoгo ypя.цyi KoМarrДyвaнняfloбpapмii нepeз pitшенн,IKpиIvlЧaнпpисДHaTидo
сeбе .цвaпoвiти Пiвнivнoi Taврii. Koнфлiкг зaйrшoвтaK Д;шrкo'
ypящo .цoбpoвoльцiзaapeштyBaJlипpeдстaвникiв Kpи}vIсЬKoгo
дy в Мeлiтoпoлi.
14лютoгo l9l9 poкy в Хapкoвi мix кoмaндyвaн}UlМиЧеpвoнoi apмii i мaхнoвцiв(B. Aнтoнoвим-oвсiенкoм тa B. Бiлaшeм)
бyлo пiдписaнo oфiцiйнy щoДУ.3a цiеlo yгoДoюмaхновськi пoлки Bxo.цилидo ПeprшoiЗaднiпpoвськoi дивiзii (кoмaндиp П. Дибrнкo, гpyпи вiйськ Хapкiвськoгo нaпpяМI.y),як 3-тя prвoЛюцiйнo-пoвстaнсЬКaбpигaдa iменi бaтькa Maxнa, lцo сKтIaдiUIaся
3 тpьox пoлкiв. Koмбpигoм бyв зaтвеpлxeний сaм Мaхнo, i всi
вибopнi пapтизaнськi KoМaн.циpиЗaлvIlIIIlJI|4cЯ
нa свQ.iхмiсцях.
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fo мaхнoвськoro штaбy й пoлкiв, з oбов'язкaми пoлiтичнoгo
poЗПopяджeнЬ
зa BПpoBaДхенtUIМ
BиxoBaнн'IЧaсTи}Il KortTpoЛЮ
Центpy, бyли нaпpaвленiпoлiткoмiсapи.oпepaтивней aдмiнi.
сTpaTиBttепiдпopядкyвaн}Ulнaч.цивyfl ибенкoвi i кoмaндyвavy
збepеxення aвтoнoмii внyгpirшAнтoнoву-oвсiенкy пеpе.цбaчалo
ньoi opгaнiзaцiiбpигaди,вибopнoгoКoмaнД}ъaнrrя,
дoбpoвiльнoi
мoбшiзaцii, сaМoДисциПЛiни,пpaвa бpигaди ЛиIIIIИTИIЬ
у Пpиaзoв'i i збepexeнrrячopFIихпpaпopiвЯK сиМBoлyмaxнoвцiв.Усi
B ПoЛKи' пi'цпopя.цкoванiштaмaxнoвськi чaсTиtIи ЗЛИBaJIИсЯ
пpox oTpипfyвtшa
вiйськoвeспopяД)Keнн'l,
бовi бpигaди,бpигa.цa
дoBoЛЬсTвo'
фypax, гpotшiзa шTaTHиМpoзЮlадoМчaсTинЧepвoнoi
apмii. Пoлiтl,тчнiпlшaння, y зв'язКy з opгaнiзaцiсю кepiвницгвa
paйoнoМ>,знiмалися.Хoчa мaxнoBсЬKa,цеЛeгaцiя
<.вiльним
нaмаruIacЯПoсTaвиTиж пepедAнтoнoвим-oвсiенкoм, вiн вi.цмoвrшвся ix poзглядaти.Пеpед МaхнoвцяМибyлo пoстaвлeнoзaB.цaнF{'I
зaЙняти фpoнт ПpoTи бiлиx yпpoдoвх 180км i пoвести нaсryп
нa Poстoв-нa-!oну.
12-|6ЛЮT0г0 19l9-го у Гyляй-Пoлi вiдбyвояJI з'iзД пoвстaнцiв i селян 35 вoлoстeй,.целегaтiвмiсцевих paд. Цей з'iзд
збиpaвся для зaTвеp.цxrнн'Iсoюзy з Чеpвoнoю apмiею. 3,iзд
- 245 делeгaтiв'були тaкox пpед.
б}ъ.цoситьПpе.цсTaBницЬKиМ
- A. Бapoн, М. Чеpняк.
сTaBниКивiд конфeдеpauii <.HaбaT'>
Гoлoвoю з'iздy бyлo oбpaнo Б. BepетельHикoвal.!o пpезlшii
рiйrпли Мaхнo, Щyсь, Чopнoкниxний' Лaвpoв,Cеpьoгiн,Бoйкo, Kyпrнapьoв,Хepсoнський'
Мaxнo y встyпнiй пpoмoвi ЗaKJIиKaB
.цoсoЮзyз Чеpвoнoю
apмiсю,.ц.oс.цнoстiвсiх pевoлюцiйниxсил. Aнapxiст Мaкс Чеpняк пiдтpимaB це гaсЛo, зaкЛикaBПIипpисщнiх не дotryстити
<.бpaтoвбивvoi
вiйни мix poбiтникaми i сеЛ,IнaMи)).
УкpaЗ'iзд y цiлoмy схBzuIиBBxoДKе}Irшмaхнoвцiв.цoсKIIa.цy
iнськoi Pa.ц'янськoiapмii. Але в xo.цi з'.t.здyвпеprпe BvIЯBvIIIИcЯ
i Дeмoкpaтизмoм,кoщi кorпсyПepечнoсTiмi;<тoталiТapизMoм
TyBaJIипiзнiпre бaгaтьoм уlaс}rиKaМ з,iздy xиття. Чopнoкни;<ний, Бoйкo, Лaвpoв, Cepaфимoв, Бapoн y свoж висryпaх пi.Цдaли ниЩiвнiй кpитицi бiльпroвицьКyдиКTaTypyi встaнoвлeння
влa.цинiким нe oбpaнoгo Paднapкoму УкpaТни.Лaвpoв, кoтpий
бyв y сюraдi мaхнoвськoi .цeлегaцiiДJи пepегoBopiвз ypядoМ y
Хapкoвi, зaяBиB пpo вiдмoвy бiльtпoвицЬKoгoypяДy Укpaiни
пoвстaнцiв i зaю'lикaвнe BиЗнaBaзyстpiтися з пpе.цсTaBHуIКaNIИ
I Bеpemeльнuкoв
Бopuс- iз солян ГуляЙ-Пoля, poбiтник Пщилoвськoгo зaвoдy в Петpoгpадi, лiвий есep. !iяв в oДесЬкoМупiдпi.ьri в 1918poui. B кiнцi
1918poкy пpиiзДитьлo Гуляй-Пoля, стaе aнapхiстoм.opгaнiзрaв aнархiстськy
земельнyкoМyнy. Мaв лoбpi opгaнiзатopськiтa opaтopськiздiбнoстi.
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Tи )KoДнoгoУpЯДУ,кpiм oбpaнoгoЗaг'шЬниМгoлoсyвaнням.Biн
oxapaKTеpизyвaB
уpяд бiльuroвикiвяK уpяд <сaMoзBaЧцiв-пpи.
знavенцiв>,у яКoМy неМaс нi poбiтникiв, нi сeлян. Иoгo пiдTpиМaBЧopнoкниxний: <.Минe ДoПyсTиМoнoBoгoзaкpiпavення, BЦ якoi б тo пapтii Boнo не йtплo...>>
Чepняк зaKJIиКaBПеpeПI
Кo.цитибiльl-lloвизaцii мiсцевих p aД.
У свoiй пpoмoвi Пpo ПoToЧниймoмент Hестop Maхнo BКaзaB'
щo пеpеслiДyBaнняaнapхiстiв у PPФСP' зaKpиTTяiхнiх гaзeт,
Пpи.цytПeннЯ
збpоею вист}тliвTpyДЯrцихПpoтиДиКTaTypи- BесЬ
цей poсiйський дoсвiд Hе ПoBиHенПoBTopиTисяв Укpaiнi. Biн
пiдкpеслив, щo яKщo бiльrцoвики<....й,цyгь
.цoПoМoГгинaМ y
<.Лaскaвo
бopoтьбiЗ КoнTppеBoлюцiею'
ми пoвиннi сКaЗaTи:
пpo.
сиMo, .цopoгiбpaтгя!>Aле якщo вoни йдщь сЮ.циЗ Mетoю Moнoпoлiзyвaти Укpaiнy, Ми сКaxeМo: <.Pyкигeть! Ми сaмi зyмi.
смo niдняти Ha висoTy звiльнeння ТpyдoBoгoсeлянствa,сaмi
зyмiемo BЛaшIryвaтисoбi нoве xиття!>>
Пoзицiя з'iз.цyвi'цбиЛacЯУ pезoлюцii, ле бр вислoвлений
пpoTесTПpoTибiльпroвицькoi<мoнoпoлiiнa pевoлюцii'>,
пpoти
oбмеxrнrrя сaмoстiйнoстi мiсцeвих paД, ПpoТи стaвлення бiльrпoвикiв.цoiнaкoмислeнняяK .цoКoнTppeвoлюцii,пpoTиapешrтiв i poзстpiлiвпpeдстaвникiв<.prвoлюцiйнихopгaнiзaцiй'>.
З,iз,д,
зaKлиKaB<(ПpLIIЬ}'{o
сTе)китизa дiяМи,' ypяду, oб'сднaтися I{aBКopaд>i сaМим бyдyвaтивiльнe сyспiльствo- бeзв.пa.цлo <(BiЛьних
не i депoлiтизoвaнe.
Beлике зFIaчeннЯмa,ropilпенrш Пpo сTвopенняBiйськoвo-pеpaйoнy,>,
вoлoцйнoi pа,ди<,вiльнoгo
кoщa ма;laб BизнaчиTиЗaг.ulЬнy 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)' секpеTap - Якoвлсв-Koгaн (лiвий есеp). L{е бyли пpедстaвники вiд
пoвстaнцiв i селян нaBКoЛиIIIt{iх
вoлoстей Тa МaхнoвсЬкoiapмii.
Hезaбapoм.цoBPP (мaхнoвцiв)бyли oбpaнi ceЛЯlяvI.,
Koва,ть,Kapoбoт, Гopпиниv, Bисoцьlоtй, Lllaбaнoв, IIIyльгa,Бaтмaн, Tю*
TЮнtIикoв,Пясoвицa, Чaкo, Пискytl, oлeксarцpoв.
Cтвopeння paйoннoi aнapxiстськoiвлaди бyлo дyхe небезпечниM .цJIядиктaтopськoi влaди бiльrшoвикiв.32 вoлoстi, якi
pепpeзrнTyBaЛИcЯУ
МaxlloBсЬКoмyBPP, це бyлa B)КeнeBeличKa
<(ДepжaBa
y деpxaвi>.Toмy гoлoвнoloвимoгoю чеpBoнoгoкеpiвницTBa.цoМaхнa бyлa лiквiдaцiя мaхнoвськoi pa.п.и,ЯKa BИсЛoBИЛaaЯпpoTибiльlпoвицьКихpaД,кoмiсapiв,пpиЗFlaчeнцiв,
ЧK
Ta чepвoнoгoTepopy.
ypiвнений poзпсlлшземлi мix
МaxнoвсьIс,tйз'iзД зaTBеpДиB
сеJUIHaМи,виpilпив виМaгaTивiд Цeнтpy aвтoнoмii <.вiльнoгo
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paйoнy>(для шьoгo.цoхapKoBaбyлa пoслaнaделегацiя),oгoлo.
сив дoбpoвiльнyмoбiлiзaцiю y N,IaхнoBсЬКy
бpигaдyнaсrЛенн'l
paйoнy. Бyлo пpoгoЛollIенo'щo KapoЮзa гpaбyнки' нaсIUIЬcTвa, свpейськi пoгpoми бyде poзстpiл нa мiсцi.
Piзкi pезoлюцii стoсoвнo нoвoi влa.ци,кoмiсapiв, ЧK мали
пiд сoбою сepйoзнe пцгpyнтя. Змiцненrrя нoвoi влади суПpoвoД)ryBaЛoсяpепpесiями стoсoBнo iнaкoдумцiв' B Укpaiнi бyлo
ствopенoЧK, a тaкoх ryбеpнськi,пoвiтoвi,фpoнтoвii oсoбливi
вiйськoвi тpибунaли. Kеpiвник ЧK Ceмен Швapu зaKJlиКaBlteBип:uIювaTlt'
BинищуBaти>...
щaДHo<(виKopi}IюBaTи'
i нe лiцrпe
яBHих вopot.iв,шtе i <пiдoзpiлих'>
сotoзникiв.У циx дiях <вiдзнaчиJIися>>
не Лишe чекlсTи'..
Aвеpiнl тa !ибенко пotluulиapеШти в Kaтepинoславськiй
ryбepнii щe27 ciчня 19l9_гo,a 2l лютoгo Пoч.ulисямaсoвi apeIIITи
y Kaтepинoслaвi.Cеpед ЗaapeПIТoBaних
бyли 33 лiвих eсepи нещoДaвнiсoЮЗI.IиКи
y бoяx зa Kaтepинocлaв,7 aнapчepBoF{их
хiстiв, y тoMy числi видaвцi aнapхiстськoi газети <.HaбaT'>,
Кoтpy, зa нaKaзoМ Aвepiнa, вЛaдa зaKpилa. Aнapхiстськi лекцii i
мiтинги y Kaтеpинoслaьi6ули зaбopoнeнi.Aверiн y телeгpaмi
дo Х. PaкoвсЬKoгoпoяснЮBaBсвоiдii aнTиpaдяI{сЬKoIo
спpямoвaнiстю гaзeТи'яKa HaдpyKyвzula
oПoЗицiйнyстaттю TeopeтиКa
aнapхiзмyApoнa Бapoнa <Ми i вoни>(..Haбaт,>,
N9 12).
3 беpезня 19l9-гo y Kaтеpинoслaвiтa oлeксarцpiвськy вiдбулиcя нoвi apешrтилiвих eсepiв тa aнapхiстiB, сepед oстaннiх
бyв зaapешrтoвaнийo.цнo.цylиeцЬ
Hестopa Мaxнa, пoBсTaItецЬ'
члeн пoвiтoвоi pa.Ци,гoЛoBapaди Cypськo-Литoвськoi вoлoстi
Петpo Мoгилa. Цi дii <сoюзникiв'>BИKлИKaлИЗaвopylxенrrяB
MaхнoBсЬкиxIIoЛK.lxi пoгpoзи Мaxнa вiдстaвкoю З пoсaДиКoМбpигa y paзi вiдмoви бiльшroвикiвзвiльнитиaнapхiстiв.
7 бepeзня l 9 l 9-гo зiбpaлaся poзlllиpе}la Biйськoвo.peвoЛЮpaйoнy>з ПpедсTaBникiвселянстьa 32 ъoцiйнa paдa <(BiЛЬHoгo
лoстей. BPP вимaгалa пpипиtlенrrя <..'.пapтiйнoгo
цЬКyBaHня
pевoлюцiйнoгoфpoнry всiх пapтiй нa
лiвих пapтiй'>i <....o.цнoгo
paдянсЬKoгoлaДy>.Мaxнoвцi BизI{aчaплaтфopмi спpaB)<нЬoгo
ли цей ЛaД,ЯK систeМy <(BiЛЬHих
pад,>,полiтиtlних свoбoД Для
ПpoПaгaн.ци
лiвих пapтiй' нrдoПyЩенняв paйoнi пapтiйнoi дикTaTypи'зaмiни ЧK тpибyналaMиПpи pa,цaх.Tpибунaли пoвиннi
бyли <.pозстpiлювaти
гpaбixникiв бiднoти> i кoнтppeвoлюцio| АвepfuBасuльKузьмoвut(|884-|945) _ oдин з лiлерiв кaтepинoслaвсЬtо,tх
бiльtllовltкiв,vлеrIпapтii з 1903poкy,poбiтrIик.У.pyд*'i 1917poкy _ гoлoвa
urтaбy бiльruoвицЬкoгoIloBстаt]Ilяy Kaтеpинoслaвi. Ha пo.raткy 1918poкy _
.urенKaтеplIl,loслaвськoгo
г}бкoмy i кoлегii BЧK, нaча.lIьникпoлiтвiдцilryУlФaiнськoгo фporlry' в 19l9-мy _ нлен ypялy Pадянськoi Укpaши, нapкoм вrгyгpir.шнix
спpaв i гoлoвa Kaтеpинoслaвськoipaди, ylloвнoвa>кrнийPали oбopoни УCPP.
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неpiв, a Нe KapaTИpeвoлюцioнеpiв.Maхнoвцi вимaга:tиЗaTBepДКенн'{вибopнoстi в yсiх paдянсьKихopгaнiзaцiяx i свoгo пpедвiд BPP в oлексaндpiвськoмyвикoнкoмi pa.ц.ПpaгсTaBницTBa
нуlи

oбмеxиTи

пoBнoBaженн'I

MaхнoBсЬKих

КoМaндиplB

l пIтa-

свoсi звеpхнoстi
бiстiв' BPP пpиЙняBBиМoryпpo ЗaTBеpдХення
paйoнy,>i y пoвстaнсЬKoМyurтaбi, з
в oргaнaх BЛaДи<(BiЛЬнoгo
ПpaвoМBил}^Ieнняз вiдпoвiдaльI{иxПoсa.цневi.цпoвiДнихoсiб.
Сeляни Пiвдня Укpaiни Bopoxr cПpLltrtнЯЛИ
}TBеpДxrн}UI
xopсткoi vepвoнoiДиKTaTypи'BЛaДи<(пpиЗнaченцlB-КoМlсaplB)>
y paДax,prBКoМaх'кoмбЦax; opгaнaхyпpaвлiнrш.
пoвiry висЛoBиBне.цoCелянський з,iзД oлексaн.ЦpiBсЬKoгo
вipy ypядУ УсPP, oбpaBДo BиКoHKoМyпoвiry 32 лiвих есepiв,
aнapхiстiв i спiвvрaючих i лиtше3 кoмyнiстiв. Зa нaкaзoм Aве.
oлекpiнa з,iзд бyлo poзiгнaнo, a зaмiсть pa.цибyЛoзaTBep.фкeнo
сaндpiвський pевкoм, щo скJIaДaBсяBиКJIючtIoз бiльпroвикiв'
Toдi в бaгaтьox селaх Пiв.цня вiДбУлиcязбopи селян' .Ц'eBинедoвipa Paдянськoмy ypядy i визнaва,тaсяHeЗaсЛoBлюBzUIaся
лeхнiсть oсoби вiд влaди (с. Bapвapiвкa).Бiльшroвицьюtйypяд
зiткнyвся не ЛишIrзi стиxiйним aнapxiзмoм сeЛЯIt'але й зi стиxiйним aнapхiзмoм y чеpBoнoapмiйськиxyкpaiнських чaсTинaх.
Пеprшaбpигaдa гpyПи вiйськ loнськoгo нaпpяМIryBvIяBИЛa
aнapхi.lнi нaсщoi. ПеprшийBалyйський pевoлюцiйний пoлк бр
зBинyBaченийy нrзaкoнних KoнТpибyцiяx,бaнДитизмi,ПияцтBi,
зa щo йoгo KoМarЦиpi rптaбiстиB ЛюToмy 1919.гoбyли poзстpii нeмox.ltивiсть
ПoBtly.цемopалiзaцiю
лянi. ПoвiдoМJlяЛoсяПpo <<...
(кoмarциp Ф. flибeнкo).
poбoтикoмiсapiву 42-Й.цивiзii>
Bсi цi фaкш свiДчaтьПpo Tr' щo ypядoвi Pa.цянськoiУщaiни,
KoМaнД}ъaншoУкpaiнсЬKиМ pадянсьrсамфpoнтoм з пеplшихднЬ
свoгo кеpЬницTBa дoBелoсязirrrтoвхrгщисяз aктaМи непoКopи,
нrпiдпopядкyвaнняi неBизнaHtUIбiльпroвицькoiвлaДи.Пoдii y
paйoнi'>мaхнoвцiвнe бyли чимoсЬ oсoбЛиBoBин'IтKo<(вiЛЬнoмy
BИ|\1ДIЯ
Укpaiни, цr бyЛaтеrЦенцiя бypeмнoi веоFtи1919-г0.

Гла в а 8
ДIЙсш ПEPЕMOгиTABигAДAниЙзAкoЛoT
(9_31беpезня1919)

l0 берзня 1919 poкy ПoчaBся }IaстyпПеpllroi Зaднiпpoвськoi
дивiзii y Пpиaзoв'i. Пpoтягoм ПrpшIoгo тID'Kн'I нaсryпy бyли
oщимaнi знaчнi пеpемoги нa.цKpимськo-Aзoвськoю дoбpoвoль-
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чoЮapМieЮ ЯKaзaJт|4lIIl4лa
Пpиaзoв'я - Пiвнivнy Taвpiю. Мaх'
нoвцi зaхoпилиBeликий
Toкмaк, Boлнoвaхy,a TaКoжспiльнo з
iнlrтц1,4ц
чеpвoниМичaсTинaМивзяли Hoгaftcьк, cт. Aкимiвкy.
3aгoни Мaxнa ПеpIlIиМирipвa.пися дo MелiтoпoЛя' aJIe2-il уlнний пoлк бiлих тa ПaHцеpFlиKзмoгЛи вибити неBeличКyзаJIoгy
мaхнoBцrBз Мlстa...
У paйoнi Беpдянськ-Гpиtllине мaхнoBсЬKaapмiя зyсщiлaся iз чaстинaми.{oбpoвoльчoiapмii генеpа.lla
Мaй-MaеBсЬКoгo,
Щo Tpимaли фpoнт вiд Aзoвськoгo Мopя .цoЛyгaнськa i мали
BЦ 15.цo20 тисяч шaбеЛЬтa бaгнетiв.Чaстини 13-i paлянськoi
apмii тa бpигaдaMaхнa, yсьoгo.цo15тисяч бaгнетiвтa шaбель,
y беpезнi 19l9-гo oTpиМаJIинaКaз aTal(yвaтиfioбpoBoЛЬЧyapмiю вiд ст. Pyгчeнкoве флaнг Ta TИЛ.
Звiльненню Пpиaзов'я вiд бiлoгвapдiйцiвспpияЛo мaсoBe
сrЛянсЬKепoBсTaнняв Беp.ЦянськoМy
Ta МелiтoпoльсЬкoМyПoвiтaх. Cелa Hoвoспaсiвкa тa Мaнгytш opгaнiзршlи кiлькa Hoвих
пoлкiв пoвстaнцiв, кoщi пpиедНaJтИcЯ.цo
Mzlхнoвцiв.Пoвстaння
y Пpиaзoв'i бyлo викликaнe мoбiлiзaцiсю сeлян дo бiлoгвapлiйськoi apмii тa pеквiзиuiяМи ПpoДoвoлЬсTBa
i кoнeй.
Пoвстaнцi poзбили .цекiлькaдpiбних КapaЛЬнихзaгoнiв бiЛиx Ta блoк}ъа.гrиБеp.Цянськ,який бyв здoбyгий МaхнoBцяМи
вxe 15 беpeзrrя1919poкy. 28 беpезняМaхнo зaвiтaвдo Бepдянpa.П.a
ськa. Мiсцевa бiльtшoвицЬKa
opгaнiзyвaлaсBЯТКoByзyстpiн
Мaxнa i poзмiстилa rштaбпoвстaнцiв y гбтелi <..Бpистoль,>.
Ha
мiтинry у мiськомy теaтpi Мaхнo poзпoвiв, яке )КиTTябyде пiсЛя пеprМoги aнapхiзмy.Мaхнoвцi пiдipвaли Беpлянськy Tюpмy;
poзстpi.ltяли10 пoлoнених бlлих oфiцеpiв, пo мiсry бyв пolпиpeнпil нaкaз rптaбy Мaxнa: <.BсiмлiкapнЯМ' aПTeКaмтa мiЩaнaм тepмiнoвo З.цaтивсi зaпaси сПиpTy в шrтaбМaхнa'>.
З-пiд Taгaнpoгa' де Taкox пoчaJloся сеJUIнсЬКепoвсTa}Iня'
зaгiн (близькo1 тис. бiйцiв),
Дo Maхнa пpийпroвПoBоTaнсЬKий
нa oснoвi якoгo <.бaтькo>
сфopмyвaвl-й.(oнсьlс,Iй кoзaчий пoлк
МaxнoBсЬКoiбpигaди'
20 бepeзrrямaхнoвськi пoвстaнськi ПoлKи пiдiйпrли дo Mapiщoля (8-й пoлк КoМarЦиpaKypилeнкa тa9-il ПoЛKкoмa}Циpa Taxтaми[IeBa' ПaнцepниЙ ПoTяг мaХнoвцiв). oблoгa мiстa
вiдбyвaлaсяy BalKKихyМoBaxхypделицi й вeликoгo Мopoзy' .цoсиTЬ неспoдiвaнoгoд.гtякiнrlя бepезня B цЬo}fypaйoнi. Kopaблi
фpaнцyзькoi eскaдpи,щo сToяЛив MapiyпoльсьКoМyпopry, oбстpiлюва.пимaxнoвцiв iз 60 гapмaт. Близькo 5 тисяч бiлoгвapдiйцiв, зaTиснytих paЗoМ з Пaнцеpним пoтягoМ y мiстi' здiйснили HизКy вщчaЙдytпнихкoнтpaтaк, oднaК yсi вoни зaЗHaЛуI
ПopaзKи.B тoй хe uaс poбiтники зaвo.цiвмiстa пiдrrяли збpoйне
пoBстaHHяпpoTи бiлиx.
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29 бepeзня мaхнoвцi зaхoПиЛи мiсто МapiyпoлЬ' а.пе бiлi
нaМaгaлисявТpиМaTихoчa б пopт, який вoни вiдчaйдyпнo бo.
po}IиJIи.Згo.цoмбiлi зaвaнтa;<ИЛИcЯ
нa TpaнсПopтнiсyднa, пoПopTy зaJIиlIIуIЛ|LcЯ
У
МapiylloЛЬсЬKoмy
Taгaнpoгa.
ДaЛИсЯ.цo
400 сoл.цaт-чеxoслoвaкiB,щo бyли нa фpанцyзькiй слyxбi' тa
кiлькa .цесягкiвфpaнцузьких мopякiв. Koмaнд}ъaння фpaнцyзькoi ескaдpи зaПpoпoнyBаJloМaхнoвtlям Пеpeгoвopи.МaхнoвсЬKaдeЛrгaцiя нa чoлi з o. Чyбeнкoм пpибyлa нa фpaнцyзький
кpейсep <<CКapп,>,
.цeПoчzl,'IисяПrpегoBopи.
з МilхнaJIaгo.циTи
зaпpoпorryваJro
ФpaнцyзькeKoMarЦ}ъaннJI
HoBцяМитoвapooбмiн,зaбeзпeчиTимaxнoвцiв збpoеютa нaбoяMи, яKщo вoни не бyдyгь зaЛrхaти вiд кoмaндyвaнrrяЧеpвoнoi
Мapiyпoльсьюrй пopт
apмii, збеpе>кщь
зa фpaнцyзЬKиМиcИЛa|lIуI
3oнy нaBKoЛoнЬoгo, a гoЛoBне'.цoзBoЛяTь
Ta TpиKlлoМеTpoBy
фpaнцузaмзaбpaтичи To 5, чи тo 15 мiльйoнiв гryДiвдoнецькoгo
ByГi,Uш'кoтpe бyлo iм пpoдaцeще бiлoгвapдiйсьIсамиBJIaстяМи.
Це вyгi.lия пoТpaпиJloB ЧисЛoМaxнoBсЬКиxтpoфeiвпiс;rязaхoппoгpoзaмиoбЛeнrrl мiстa. Bимoги фpaнцyзЬ сyпpoBoДlg/вaлися
сщiлювaти мiстo тa пoзицii мaxнoвцiв.Чyбeнкo вiлкиrryвyсi вимoги фpaнцyзiв, зaяBив, шoб фpaнцyзьKa rсKaдpa зaбиpыncя
гeTь' нaгoЛoсиBIIIи'щo мaхнoвцi знaйдyгь зacoби, щoб ii знищиTи. Hезaбapoмнa pеЙпi ЗaЛИПIИIIИcЯлиЦIе
'цBaфpaнцyзькiмiнoнoсцi, всi iнlпi сyд}Iaпo.цzl,1ися
дo KpиМсЬKIо(пopтiв.
У Мapiyпoлi мaхнoвцi зaxoпI4Ливеличезнiтpoфеi:40 лoкoмoтивiв, 4 rapмaти тa 700 нaбoiв .цotIих' 2 лapoллaви,2 кaтepи,
зa Po.цинy>..[ибенкo вiдвiдaв Мaхпaнцеpний пoтяг <.Bпеpе.ц
нa, якиЙ Kеpyвaвoблoгoю Мapiyпoля, пiсrrя чoгo y свoiх пoвiMar вeличезний
дoМJIенняхдo Центpy вЙзнaчив,щo: <(...бaTЬKo
<<...стiйкiсть
тa мyxнiсть бiйцiв бyли небaнеI{иМи)>'
aBTopиTeT>>'
<(...зBиTя)K[Iий
B. KypилeIIКotlеo.цнopaзoBoвiдзнaчaвсяв бoяx,>,
Чеpвoний КoМДиBпpoПoсoT}Iями)>.
a <....бiлoкoзaки
З.цaЮтЬся
HyвaBнaгopo.циTиoкpемi ПoЛKипoчесниМи чеpBoниМипpaпopaNIИ'a Мaхнa тa KypиленKa - op.ценaмиЧepвoнoгo Пpапopa.
Tpебa зaЗнaчити'щo y TpaBнi 1919-гoвoни бyли пpедстaвлeнi
дo цих BиоoКих нaгopo.ц.
Пiсля BзяТTяMapiyпoля бyлo ствopенo мaхнoBськy мapiyпoЛЬсЬКyвiйськoвy гpyпy: 4 пoлкй, пaнцеpний пoTяг' Кiннa
гpyПa. Iй бyлo нaKaзa}IoнaсTyIIaTинa Taгaнpoг. Cтaнoвище в
мaxнoвськiй бpигaлi пiд чaс пepебyвaння ii пpoтягoм пеplllиx
Двox мiсяцiв y склaдi Зaднiпpoвськoi дивiзii вiдoбpaxaлoся y
зBеденIUIхбiльпroвикiв-пoлiткoмiсapiв. Пoлiткоми пoвЦoМJlяeлементПoки щo
Ли' Щo в Гyляй-Пoлi <,...кoнтppевoлюцiйний
paйoнi>oбpaнipa.цитa peBB yсЬoMy<.вiльнoмy
не зaфiксoвaНИЙ,>,
кoМи. Пpи штaбoвi мaхнoвцiв фiнaнсoвий, пoстauальнийта
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iнпri шrтaбнiвiддiли бyли вiдсyгнi, aле вciмa мiсцeвими спpaBаМи зaпpaBлялиpoтнi кoмiтети тa вибopнi кoМa}Iдиpи-oтaМallи'
вiдvyвaлaся вiдсyгнiсть фaхiвuiв тa iншиx QуIII,- вiдзнaчали
кoмiсapи, нaгoЛolшyloчи'щo,цo вiльнo oбpaних paд }IaсeлeHIrя
сTaBитЬся3 Пoвaгoю Ta Щo дисцигшiнa i нaстpiй y ЧaсTинax
'lyДoвi. Алr зв'язкy мix пoлкaми Maхнa пpaкTl{tlнoне бyлo.
Koмaндyвav Укpaiнськoгo фpoнry Aнтoнoв-oвсieнкo нaзиpiзкo зaгoсщениМпpoTи
вaв тoдi M€lxIloBсЬКийpц <...сepйoзним,
петлюpiвцiв тa Пpoти денiкiнцiв, гepoi.rним y свoiй невпиннiй
бopoтьбiз ниМи>>.
Чеpвoне KoмaнДyBaнняHapжyBа.Jro
тoдi y мaxнoвцiв дo l l тисяч бaгнетiв тa rпaбель.
Pa.цянськaпpeсa B лютoМy 1918poкy тaКo)I(ще змiцнювалa
пoвстaнцiв' зaхoIIЛЮючисьBo€tIниМи yспiхaми мaxнoвцiв тa
сTBep.ФKyючи'щo <(...BсiзBинyBaчeннЯii y бaндитизмi - цe
Bигa.цKи...пoлiцiйниx чинiв тa пpaBих сoцiшtiстiв>.[I]oпpaвдa,
вiдпoвiда.llьI{имибiльшroцi вигaдюt Blкr poзПoBсЮДКyB:rЛися
BиKaМиAвepiним тa Koлoсoвим. MoскoвсЬКa <(ПpaBдa>>
BMiстилa стaTтю Ю. Гaвенa (вiдoмoгo бiльtшoвикa,пiзнiшe _ нapКoмa Taвpiйськoi Paдянськoi pеспyблiки), в якiй вiн писaв' щo
мaхнoвцi _ Зa paДkIi <<тягнУгЬся
a <.бaтьKo,>
дo бiльtпoвиKiB'>,
eнеpгiЙний, cмiлИв.иi1кмiтливий KoМaFIдиp'<.yлюбленeць
сеJIян-пoBотaHцiв'>,
кoщий ytntiевстaнoBиTи.цисцI{rшiнy.Koмiсapи пoвiдoмляли' Щo мaхнoвськi пoлки пepeyKoМtlлeкгoвaнiвeЛиKoIoкiлькiстro дoбpoвoльцiв.Haпpиклa.ц'ЛишIeдo 5-гo пoЛКy
Зaпиc€uloся близькo 15 тисяч .цoбpoвbльцiв,a всьoгo .цo Мaхнoвськoi 6pиraди ЗarI|4caJlocЯ
Дo 24 тиcяч нoлoвiк, aле тiльки
7 тиcяч бyли oзбpoснi, iнtшi жбули Ьiдпpaвлeнiпo дoмiвкax зa
бpaкoм збpoi тa aмyнiцii.
Мix тим, кoмiсapи opгaнiзoвр;lли в мzlхнoBсЬIоlxпoлКzD(
пoлiтвiддiли, кoмyнiстиннi oсеpeдкидlя poбoти сrpr.цпoBсTaнцiв. Пoлiткoмiсap мzlхнoBсЬКoiбpиraдlл виМaгaв pеopгaнiзaцii
штaбy тa yгвеp.цxе}I}UI
TaМкoмy'н.iстiв.Дибенкo BЦpядив пoлiткoмiв KapпеHKaTa Koнeвa дo бpигa.циi .цoмiгсявiд Мaxнa, щoб
нaчzulьниКoмштaбy $pИ|aДI4cTaBвiйськoвий bЦeцiалiст КoМyнiст Якiв oзepoвl. Хova vеpeз кiлька тиxнiв пеpебрaння y
Мaхнa oзеpoв сTaBзaBзятимМilxнoBцeм-aнapxiстoмi з пpезиpсTBoМвiдryкyвaвся пpo пiдсryпнe кеpiвництвo PKП(б).
oднaк сyпepечнoстi в oцiнкax сTaFIyспpaв y бpигaдi Мaxнa
зМylIIyвaJIичеpBoнeкepiвництвo з yпepe.цxeннямстaBитисядo

МaxнoвсЬKoiвoльницi, B дpyгiй пoлoвинi бepезня 1919-гo у
Мaхнa пoбрали кiлькa iнопeкцiй' зoKpeМaкoмiсiя КoМarЦyвava фpoнry тa ryбepнськa пaщiйнa бiльшoвицькa комiсiя. Boни
вiдзнaчали знaчний BпJIиBМulxl{oBсЬKoiпpoпaгarЦи в бpигaлi
тa нa зaйнятiй бpигaдoю тepитopii. Kpiм Toгo, зaзнaч:Uloся'щo
<(...стoлиця
Гyляй-Пoле для aнapxiстiв - нaйвiльнirшемiсце в
cвiтi>>,
щo <...'ЦДистiкаютьсявсi пpинlокенi тa скpивдxенi в Poсii
aнapхiсти>.Бiльrпoвики дopiкшIи, щo y шtaбi Мaxнa пpaцюBaли iдейнi aнapxiсти:Bepетeльникoв,,[aнилoв,Cepьoгiн, Михaльoв-Пaвленкo, Гpaнoвський.
3a свi.цченнямицих кoмiоiй, yсЬoгo в бpигaлi Мaхнa aктиBниx aнapхiстсЬKихвaтaxкiв бyлo близькo сdтнi, Boни кoнтpoнaбaт>,ЯКa
лювzulи poбiтниvий юtyб, гaзеry <<Гyляйпiльський
нa всi зaстaBKилaялa <.кoмiсapo.цеp)GBствo
цapiв Ленiнa тa Paв свoiх pyKax peвкoм, IштaбTa, зprlштoю,i
KoBсЬkoгo>,TpИмraлkI
всe вiйськo. Бyлo ви,IBлeFIoTaKoх <ipoнivне стaBлення>Мaxнa
дo кoмiсapiв бpигaди, слaбкiсть пapтiйнoгo BIIлиByy чaстин:lх'
poЛЬ)>,
a не виpiпpaгненlш пoлiткoмiв гpaти <(.цемo}IсTpaтиBнy
IшyBaтикoнкpетнi пpoблеми бiльrпoвиць5oi пpoпaгarци.
TaKoх вивеБiльllтoвицьке ке'piвництвoбyлo poз.цpaтoBa}Iе
зeнtrlм з Мapiyпoля i БepлянсЬKaпpoМислoBoгoyсTaтКyвaнн'I
тa кiлькox вaгoнiв мiдi, шtюмiнiю, за.iliзa,iнсщyментЬ. Мaхнoвцi
тoгo' щoб пepетвopиTи
спo.цiвшtисяBиKopисTaтицi тpoфei.IIJUI
пpoмисЛoвyфopтeцю>i ствopити тaм
Гyляй-Пoлe B <нeзaле)кнy
зaвo.ц,
з BигoToBJIеннянaбoiв Ta збpoi.
кorrгppoзвiдкapoздoбyлaсвiдУ бepезнi1919ркy мa,хнoвсЬКa
Че}I}IяToгo, щo стaBпrнHячepBoнoгoKoL{aн.цyBaння
дo махнoвцЬ
бyлo далelоtм вiд тoвapисьKoгo. Koшгppoзвiдник Левкo Гoликl
зilяBиB, щo бiльtцoвики чrкaloTь лиIIIесJIyпIнoiнaгoди для лilоi
дaцii ма,хнoBсЬKoгop}осy.<.HaсxoчyгЬ TID(oзBrсTи нaнЬeць.., не
пoсTaчaютЬ,нe пoпoB}lюIoIъ,нaKI{дaюTьн.lм y кepiвниrцвo свoж
_
i зaмiншги кoмarЦний CКJI?.(>>,
люДeй,мaючи нa мeтi poзнvl^Нуrгvl
бpивiн. Ha.цy.NlКyГoликa, спpoбa пеpeфopпryвaння
сTBеpдрКyвaB
гa.циBиKopистoвyетьсябiльшroвикaмиз метoю пoПoBtIиTибpигaвipним Мoсшi.
вйсЬKoМ>>,
.ry poсiйсью,lм <.пiвнiчнl,п,t

I oзеpoвЯкiв Bacuльoвuч_ сeлянl4}lз Kyбaнi, мaксималiст. IПтaбс-капiтaн
цapськoi apмii. B 1907poui втiк вiд сyдy в € вpoпy. B 1917рoцi пoвеprryвсяlra
Бaтькiвruинy,займaвкoмarrднiпoсaци в Чеpвoнiй apмii, з l918-гo _ бiльцtoвик,
poзсщiляний ЧK ыtiткy l9l9 poкy. Зa iнrшoювеpсl€ ю _ втrк з-пЦ po3стprлу.

I lol'urc Лeв _ iз селян Cтapoбiльськoгo пoвф, з 1914poкy _ тoкap нa
завoдi в Гyляй-Пoлi, aнapxiст. З oсенi l9lE фкy _ гoлoвa кorпppoзвiдlоt мiDGoв.
uiв, зaгинр y бoю пi'ц Мeлiтoпoлем y листoпадi 1920poкy. Гorп.rктa Чopнoкнихний запевняли,щo'pirшенrrяIII з'iЪдypaц Pалянськoi Укpaiни вхoдiть y сyпOprчнiсть iз сaмим Дyxoм мaхнoвсЬKoгo pyху. нa нapa'ЦiмaхнoвсЬкoгo Koмaнднoгo
склaдy бyлo зpoбленo зaгaльний висIloBoк, щo кoмyнiсти нiякoi бaгaтoпapтiйнoстi не пoтеplrлять i poзпoвсюдд1вaнi пpo Мaхнa нaклепи пoтpiбнi iм лля
випpaвдaн}Ulблизькoгo пoхo.цyпpoти махнoвцiв. Beртeльникoв заявltяв: tHехaй бiльrцoвики IIе зilвiDкaютЬнaм, нехай вiдмoвляться вiд rщoгo paйoнy, нехaй
нr нaкиJIають йoмy свoii кoмiсapiв, нехaй знaють, щo ми tlезaлrxниЙ paйoн>.
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KoнтppoзвiдKaПoПrpе.цилaМaхнa пpo ЗaПЛaнoвaнийЧK
зaмaх нa нЬoгo' ПpиЧoМyвбивствo Мaхнa тa пеpефopМyBaннJl
бpигaди нaмiчaлoсяПoB'яЗaTиз пpиiздoм до БеpдянсЬKaKoМДивaДибeнкa. Caмa oхopoнa !ибенкa малa лiквiдyвaти <.бaтьКa>. Maхнa ПoПrpr.цXfu'IиB xo.цнoМy paзi не rxaти дo штaбу
,[ибенкa, де гoTyBiUIaсяпaстKa. Пpиiзд !ибенкa в Беpдянськ
вiдбyвсяПoмПе3нo'мiтинги чеpгyвaЛисяiз ypovистими збopaми тa бaнкетaми.Ha ПpяМr зaПиTaнняМaхнa пpo пpинeтнiсть
ЗМoBиЗ МrтoЮвбивствa<.бaTЬкa'>
KoМДивЗaпeвниB'
flибенкa.Д.o
що вiн вiЦцaниЙдpyг Мaхнa, i якщo.цiзнaстьсяПpo яKyсЬЗМoBy ПpoТИHЬoГo'Тo ПеpllIиМпoвjдoмить<.бdтЬКa,>
пpo цe' oТxe'
BBtDKa€чyгKи пpo Зaмaxнa Мaхнa пpoвoкaцiею.
У беpезнi 1919poкy Maxнo ще вipив y зaпrBlrrнrш чrpBoних KoМaн.циpiв.
Biн нaвiть ПoгoД;сyвaвся
З ТиМ, щo нaBKoЛo
йoгo urтaбy у Гуляй-Пoлi пoстiйнo вeПIтaЮтЬсяpiзнi пpoйлисвiти, y тoмy нислi й aнapхiсти,якi зД'aтнi<пiДвестипiл непpиемнoстi,>.Мaxнo ще IIЛeкaBнaДiю дoМoвиTисяЗ чrpBoними,
вipив y е.цнiстьпoлiтичних зaBДaнЬпiД чaс <бopoтьбиз кaпiтaЛoМ>'тиМ бiльшe, щo.Цибенкo у свoiх ПpoМoBilxчacтo KpиTиКyBaB.циКTaтopa
Tpoцькoгo i poзХBаЛЮBaв
Maхнa.
Ha пoнaткyбepeзняl919-гo <.бaTЬKo,>
Ще бр y стaнi ейфopii
вiд спiльних ПrprМoг тa oсoбливo ПoхBаЛьнихpeляцiй з бoкy
дpyзiB-Bopoгiвбiльuroвикiв,Йoмy ЛeсTиЛoTе' щo вiн стрв oфiцiйним кoмaн.циpoмpадянськoi бpиraди, жo.цнoгo.цн,Iне слyжиBIIJиy pеryляpнoмy вiйськy xoднoi apмii. oднaк мaхнoвськi
KoМaн.циpи
бiльшrpeaЛЬFlo
нa сTaн pеней...
ДИBИЛИcЯ
З бepeзня l9l9-гo y мaхнoвцiвПoЧ€ L llисятpивалiкoнфлiкги
з кoмiсapaми. B БеpлянсЬKyМaхнoвсЬI(yBлa.цуpепprЗrнTyвaJlи
Kapетникoв тa Чepняк. Пapа-ltелЬнyвлaДyсTBopилибiльtпoвиlса y вигля.цipеBКoМy-pц\ИTaЧK. KoнфлiКTMaхнoвсЬкoiкoнщpoзвiдки з ЧK пpизвiв не лиtше.цoсyПеprчoK,aJIeй .цoвзaсмниx apеrштiв.Чеpез кoнфлiкти з бiльIloвикaми Maхнo виpirшив
(кoмaнлиp M. Чеpняк).
сТBopиTиoсoбдивий ПoлK - <,зaBiсy'>
Фyнкцii цЬoгo ПoЛKy fIoЛяr:uIИB ToМy, щoб зaкpитll' <,вjльниil
paйoн,>
з пiвнoчi пo лiнii Cинельникoвe-Чaплинe вiд пpoникHrння бiльtпoвикiв,кoмiсapiв тa iхнж зaгoнiв.!o кiнuя квiтrrя
l919-гo цeй пoлк, щo не знaчиBся в oфiцiйних дoкyмeнтax i
бр секpетним (пiллягaвбeзпoсеpе.цнЬo
Кo}ITppoзвiдцi),
нapaхoByвaвl400 мaхнoвцiв.
<.БaTЬКo'>
зaяBляBкoмiсapaм: <HaшriпoЛКи звiльняютьpa.
йoн, вiн н.шежиTЬнaм. Koмiсapи не пoвиHнi буи шпиryнaМи
i кoнтpoлеpaМинa цiй тepитopii, мaе буи пpипинeнa aгiтaЦiя
пpoTиМulхнoBщини'iнaкrrrеiх (бiльrповицькiopгaнiзauii.- Пpuм.
овm.)poзжeнщь.Пpибepiтьнaсильникiв,iнaкrшepoзipвемoщo-
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дy. Haдaйтe свoбoдy aнapxiстськoму бyлiвниI{TB}...>>
fieякi вiлпoвИа;lьнi бiльшroвицькiкepiвники oбiцяли Maхнoвi сKopoТити ЧK, пpoдкoмiтeти, вiйськкoмaти, aлe poбити це .цoвелoся
сaМиММaxнoBцяМ.
floки мaxнoвцi вotoвали нa фpoнтi пpoти бuтих, flибенкo
виpirшив oбмeжити ixнiй вгt,тив.у TиЛy. flля цьoгo вiн пoчaв
poзфopмoврaTИчac.ГИHИ,
кoтpi ЗaлИ|]IaJШIсЯ
B TLUtyнa вiдпoчинoк пiсля бoiв. oсoбистo пpибyвши нa от. Пoлoги, КoМ.циB
'flибeнкo Зaape[ITyвaB
кoМarЦиpa 2-гo мaхнoвсЬКoгoпoлкy !еpмerrxil i пoчaв poзфopмoвyBaти ПoBсTaнський пoлк Пpaвди2.
IJей пoлк знaxo.циBсяпpoTягoмтpьoх мiсяrliв y бoяx i вiдвoдивсЯ B TИЛ'дo opiхoвa, нa вiдпoчинoк.
зaКoЛoТМaxнoв-.
25-29 беpезня 1919.гo вiдбyвся <<!}TИй>
оЬKиxзaгoнiв пiд кoмarЦoю oтaмaнiв Пpaвди, Щеpбини тa pяДy
iнrших.У мaленькoмy мiстеvкy opixiв, .цeЗHaxoдилисяцi зaгoни, стиxiйHo ПoчiЦlисямiтинги пoвстaнцiвпpoти пepeфopМyBaHHязaгoнiв, yсy}Ieннявибopних кoмaнл'иpiв'пpoТи Пepедaчi мaх}toвсЬкoiбpигaди Пiвдeннoмy фpoнтoвi. Мix тим,
y пoвiтoвoмy oлексarщpiвсьI(y пpoвoKaTоpalltиllIBиДKopoзПoBсIо.ц)(yBaЛися
ЧyTKи пpo зaКoлoт мaxнoвцiB' Пpo вбивствa
кoмyнiстiв y iхнiх зaгoнax' пpo гpaбyнoK нaсеЛeннямaхнoвцяMи, Пpo ПoГpoмницЬКyaгiтaцiю сеpe.цMaxнoвцiв.oлексaнДpiвськi бiльlшoвики TBepдили, щo <<бaн.циTИ)>
ПpяMyюTь дo
oлексarцpiBсЬКa, щoб poзгpoмити мiсцeвy pa.цянсЬКyBJIaдy'не
визнaнy PяДoм пoвiтoвиx peвкoмiв Ta paД,,яK <<пpиЗнaчeнсЬKе
кoмiсapoдepxaBсTBo>.
Koмy бyлo вигiднo poзпoвсю.ц)q/вaти
цi нщки? Maбрь, тим,
хтo зaKЛиKaBшBидше пoкiнчити з мaхнoBсЬKими<непo.цoбстBaМи)>.
Miстo oлексaнДpiвськoхoп}LTaпaнiкa, пiд пapaми сToяЛи
еulrлoни ДЛяeвaKyaцii кеpiвних стpyКтypпoвiтy. Ha opixiв лля
poзгpoМy <(ЗaKoЛoтy)>
бyлo нaпpaBЛенoкiнний зaгiн мiсцeвoтo
opixoвa, бiйцi зaпoвiтoвoгoBикoнКoМy.o.цнaк,пpибyвп-rи,Цo
гoнy вiдмoв14лИcЯ
бopoтися пpoTи мaxнoвцiв i пеpейшrлинa шнiй бiк.
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| ,\еpменlrciПeпpo _ телегpaфiстз Iзмaшa, кoлицrнiй мaтpoс пoвстaнськoгo
<Пoтьoмкiна>.У 1905poui з кoмa}uloю<.ПoтьoмKiнa'>
eмiгpрaв дo Pyмyнii, xив
y Фpaнцii, Iталii, Aнглii. Анapхiст-кoм1тriст.У 1917poцi пoвrpнрся нa Бaтькiвщинy' з oсенi 1918-гo_ чJIoнГyляйпiльськoi гpyпи aнapхiстiв, кoМa}щиpМaxнoвськoгo зaгoнy' нaчaлЬник телегpaфнoгoзв'язкy, Koмaндиp пoлкy. Зaгинр
y бoю в сrpпнi l92l poкy.
2 ПpaвОа Семен- сopoкapi.rний IэIIя:,IуI|Iс.
Лroбимiвки, aнapxiст з 1904poкy.
B 1905poui, пpaцюючи залiзничникoм, втpaтивнory, пiсля чoгo пеpес}ъaвсянa
миrп,luяt'.{o pевoлlroцij_ xeбpaк-гapмoнiст. Пoвстaнець i кoмarциp загoнy з лiтa
19l8-гo.Зapфaний чеpвoнимив бoю в листoпaдi1.92|poку'
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Чеpвoне КoМaндyBaння,нaПoJUIгaЮчи
нa нeгaйних pепpесiях, нaдiслaлoTrЛrГpaМyдo мiсцевoгo кеpiвництвa,в якiй зaкJIиКЕuIo BиKopисToвyBaTи

дЛя пpидylllення

<(ЗaKoЛoTу><(...ЛиПIe

pociйськi iнтepнaцioнa;lьнi чaстини, бo мiсцeвe вiйськo нe гo,циться>.
flo oлeксaн.п,piвськaлpибули нaчzUIьникштaбу Зaднiпpoвськoiдивiзii Петpенкo, чЛeFIивiйоькoвoipa.ци,l00 сoЛ.цaтiв-poоiянз фpoнтyтa нaдIiниЙ пoлк. Aнтoнoв-oвсiснкo зpoбив
зaпит Мaxнoвi пpo хapaKTepзaКoлoTy' aлe <.бaтькo))
ПoясtIиB'
щo ЧyгКи пpo зaKoЛoтзaнa.цToпеpебiльrueнi,щo вiдбyлися деякi ексцeси BсyПepeчйoгo вoлi i пIo вoни будyгь пpипинeнi
ЗуI:'rшUIЯN{И
МaхнoвсьКoгorптaбy. Tелeгpaми дo opixoвa i пpи.
бyггя тyди кoмatциpiв дивiзii зaспoкoulи схBилЬoBaнихбiЙцiв,
яким бyлo oбiцянo пpипиниTи пepефopмyвaнняiхнiх зaгoнiв.
звiльнилoMaхнoвДля пocлaблrнrшнaПppкrн}IяKoMaHДyвaHн'I
сЬКoгoКoМaндиpaДepменlкi з-пi.Цвapти.
<[стоpiяз нaсTyПoМнa oлексaндpiвськ, яK з'ясyBaЛoся' _
пpиKpa ДypниtцI,нiхтo не I{aсTупaв'бaтальйoнйшroвнa вiдпoчинoК' пaнiчний нaстpiй BигaдaBHaCT!П>>,ПИCoBкoМaндyвaч
Укpaiнськoгo pa.ц,янсЬKoгo
фpoнry'
Haвеснi 1919poкy зaгoсЦ)илисястoсyнКи мaxнoвцiвз чeкiст.
сьKиМи opгaHaми. Hадзвичaйнi кoмiсii нaбули в Уr<paiнiвеличrзHoгo i безкoнщoЛЬнoгo BIrливyнa мiсцях i фaкгиuнo стaли
гoспo.цapяМиу пoвiтaх,.цe'нa вiлмiнy вiд PPФCP, бyли ствopeнi
paйoннi, пpифpoнтoвi
пoвiтoвi ЧK, oкpiм цЬoгo' сTBopюBiUIися
тa фpoнтoвi ЧK. Щo Дtялocяу пoвiтoвих ЧK, мoхшa дiзнaтися
iз зведеньБУП (Бюpo yкpaiнськoi пpеси) УсPP, y яKиx вiдмiчa<(нeoбфyнтoвaнi)
poзсщiЛися <(нeпoTpiбнi
xopстoкoстi в сeлax'>'
ЛИ ceЛЯН.'
пoгpaбyвaннячекiстaми сeJlянсЬКoгoдoбpa.
.(еякi зaгoни ЧK пepeтвopшIklcЯв мoбiльнi бaнди i теpopизyвали сеJlян нa пiдкoнщoльнiй теpитopii, не дoпyскaючи тyди
свolх кoлег. Taк, <.1gp1я,>
мiя( Чеpнiгiвськoю, БaхмщсЬKoю тa
Koнoтoпськoю ЧK пpизвeл6 дo Чaстиx пеpeсщiлoк' спpaBxньoi вiйни. Звe.цeнняFIKBс, нaпpикJlaд'пoвИом:rяли,Щo KpoЛeBrцЬKaЧK <...poзсщiлиздiйснюе недбaлo,яКщo ввrчepipозстpiляють,TaKлиtrleoпiB.цнiзaKoПyЮTЬ'гoлoBaчK - колиrцнiЙ
гopoдoвий>,<(...y
CyМсЬKiй ЧK apelxTи нa гpyнтi oсoбистих paхyнKiB'>,<(зЛoв)киBaнrrя
в poзсщiлaх>.
У мaхнoвськомypaйoнi чекiсти ЗaaprшIтoByвали
члeнiв ..вiлЬних paд)>'мaxнoвцiв-пoвстaнцiв,pозстpiлювAлИceлЯIl'кoтpi не
ЗдaвaлиПpoдpoзкJla.цкy.
Тaк, y CинельниKoBoIvfyЧK зaapeпrryвaлa aнapхiстiв-aгiтaтopiвpaзoм з aнapхiстськotо лiтepaтypoю
(2 вaгoни), кoтpy тi Beзли .цo Maxнa. KoМaнДapМ 2-i Укpaiнськoi paдянськoi apмii:Cкaчкo y квiтнi 1919poкy тeлeгpaфрaв
Aнтoнoвy-oвсiенкy: <.MiсцевiЧK вeдyгь ПoсиЛeнy кaмпaнiю
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пpoTи мaхHoBцiв..,y тoй vaс, КoЛи Maхнoвцiвoюють нa фpoнтi, в тилy ш пеpеслiдyюTЬзa пpинaлexнiсть Дo МaхнoвсЬKoгo
pyхy>.Cкaчкo пiдкpeслювaB' Щo <<...дуpFIyBaТими
витiвкaми
ПpoBoКyЮтЬМaхнQBсЬкевiйськo Тa Haсe_
дpiбнi <.нa.цзвичaйКи>
лeнtш нa бyнт пpoTи pa.ЦянськoiBЛaДИ,ПpoBzulюючифpoнт i
Biн пpoпoнyвaвлiквiдyвaзBoдяЧинaнiвецьyсi вoеннi yспixи,>.
ти пoвiтoвiтa пpифpoнтoвiЧK, a iхнi спpaви Пepедaтиoсoбли3ц}aBi/v{iЛaмapмiй. <У випa.цкyвi,цмoвия бУдУзмyrпений пpoi xaй
вeсти цeй зaxiд сaм y Мехaх свoеi apмii BЛaснoЮв,ra.цoю,
мeне тo.цiвirшaютьяк бунтiвниKa)),- ЗЕulBиBКoМaHДapМ.
.Цo бiльпloвицькoгo кepiвниЦтвa HaДхoдиЛий iнtпi пoвiзoвсiм
дoмЛrння: щo пoлiткoмiсap дивiзii .Цибенкo<{зaйМa€тЬся
..нaдзвиЧaйoк'',>,
a <<..:I}ЛЯйнeпoтpiбнoю poбoтoю в цapинi
кoтpi зaaperппiльський paйoн блoкoвaний " нa"цзвичaйKaNIИ,,,
тoByюTЬделeгaтiвзвiдси, щo oбypюе нaсеЛенн'I>.
KaтepинoслaBсЬкaбiльtпoвицьKaгaзетa <.ЗBrз.цa'>
BКaзyBaлa'
виTpивiд.дoскoналoстiтa Цeалy,,,<<'..He
щo мiсцевi ЧK <.далекi
МyЮтЬKpиTиKи з ToчKи зopy pеBoЛЮцiйнoiпpaвoсвiдoмoстi тa
сoЦiалiзмy>,
пpaвa'>
тa свoбoдaпoзaсyл,oвoi
Щo жнi <(HeсKiHЧеHHi
poзпpaBи<<BиKopисToвyЮTЬся
pевoлюцii}.ГaзетaЗaКJIинa ШIкoДy
кzшapropгaнiзрaти ЧK тa пiдпopядкyвaтиш pевщибунaлaм.
Лев Kaмeнев пiс.пяпoДopoxi нa Пiвдeнь Укpaiни пoвiДoмив
пpo <.дiяльнiсть'>
мicцевиx ЧK Ленiнy. Toй' y сBoЮ чеpгу' B
<(Kaлистi дo M. Лaцисa (гoлoви Bсeyкpaiнськoi ЧK) Bка:}yBaB:
чекiстiвпiдтвep_
Мeн€ в гoвopиТЬi зaяв.гшс,
ш{oкiлькa ПoвuDКHих
зЛa' бyдyчи
ДxyЮTЬ'щo нa Укpaiнi ЧK зpoбили сI{Лy-сиJIеH}ty
ствopенiзaнaдтopaнo i.цoпyстиBIlIичиМ,tлoTиx' хTo ПpиМaзaBся. Tpебa сyвopiшrепepевipити сЮIaД' спo.цiвaюся,flзepxинський зBlдси BaMдoпoмoх<e.Tpебa пiдтягнщи бyдь-щo чекiстiв
i вигнaти Tих' хтo пpиМaзaBся.Пpи зpуvнiй нaгoдi пoвiдoмте
менi.цеталi пpo чисTКy сю'laДУЧK нa Укpaiнi, пpo пiдсyмки ж
poбoти>.Лeнiн бaчив пpичинy Злa IIr в системi безкoнтpoльнoгo нaсиЛьствaЧK, не в ii )КopсТoKoсTi,шo пpoникaлa в yсi
Дiлянки xиття' a тiльки B <(...тих'хTo ПpиМaзaBся>.
Пoвiдoп,rтlенrиз мiсць пpo те' щo чекiсти звoд.яТъoсoбистi
pa}цrrilс,ITa пpoBoДяTънезaкoннi pеlсiзицii, ЧиМ <(гoTylotЬфyHT
ця виYгупiB>'бyли хapaкгеpнi .цJIяMaхнoвськoгopaйoнy. BЦ pезoлloцй нa з'iзДaxтa гaсeЛнa збopaхмaхнoвцi ПoЧzulиПеpехoДиTи
дo дiлa. Boни скaсршtи пoвiтoвi MapiyпoльсЬKyтa Беpляноькy
ЧK' paйoннi opiхЬськy тa Пoлoгiвськy ЧK, зaгiн Бepлянськoi ЧK
бр мaхнoвцями сиltoмiць вiдпpaв.пeнийнa фpoгrг.
B iнlшlл<paйoнax Укpaши вiдбyва-писяaна.ltoгiчнiпoлii. B Беpдичевi (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) сoЛдaTиукpaiнських paдянсЬKиxчaсTин lTopoзгaняЛи
пoвiтoвi ЧK. Haвеснi l9l9 poKy гaслo <.ГетьЧK!> булo спiльниМ в Укpaiнi, ЯK ДДЯПoвстzlЛих
пiл piзними ПpaПopaМисеЛ'I}I'
тaк i для чrpBoнoapMiйцiвтa мaтpoсiв.У.repвнi 19l9.гo Лaцис
пoвiдoмивЛенiнy, Щo сКaс}ъaBпoвiтoвiЧK в Укpaiнi. I-[ейкpoк
бр вимyrпениМ'Пoзaяк нa цей чaс бiльrшiстьпoвiтoвиx ЧK
булo вхе poзгpoМЛeнo.
У квiтнi 1919poкy ПpoTиMaхнa тa [ибенкa бyлo висyнyгo
3BинyBaчeнн'IB ToМy' Щo Iхнr чaсTиtlи зaтpимyютЬ еЦIeЛoниз
вщiллям тa хлiбoм, Koтpi МaЛи бщи вiдпpaвленi з Дoнбaсy дo
Poсii.
B кiнцi беpезня 1919poкy МaхHoвсЬKaбpиraдaпepейшлaв
пiдпopядк.yвaннякеpiвницТBa Пiвденнoгo фpoнтy, i стoсyнки
мi;<кеpiвництBoMфpoнтy Ta МaхнoBсЬKиМиBaTzDKКaМи
o.цpaзy
не сю'I'l,'Iися.З квiтня мaхнoвцi мaЙxe ПеprстаЛиoTpиМyBaTи
вiд opгaнiввiйськoвoгoпoстaчa}tн,lпpoвiaнт,aмyнiцiю, a нaбoi
ДoBoДиЛoсядoбрaти в бoю. Хoчa зa вiйськoвoю yгo.цoЮKoмaндyBaння Чеpвoнoi apмii зoбoв,ЯЗaJlocЯпoсTaчaти МaхнoBськy бpигaдy як звиuaйнy чaсTину Чepвoнoi apмii.
lI]JUIхoМ
зaTpиМKи
fl eякi мaхнoвськi кoмaндИpИ HaМaГaJIисЯ
еtшелoнiвдoМorTисяoбмiнy свoж тpoфеiв нa збpoю тa aмунiyсe неoбxiдне.
TaKиМчиFIoМ'y пoсTaчzUIЬникiв
цiю, <.вибити)>,
Tpoхи згo.цoмTpoцький у сBoeмy нaкaзi пpo poзгpoМ <{МaxнoвМaxнoBсЬKoiбpигaЩини)>сaМ BидaсTьсrкpеTи <(ПoсTaчaнн,l))
Ди, Щo булa,у склaдi Чеpвoнoi apмii, звинyвaчyючиfi в тoму,
aмyнiцiю, нaбоi зaхoпЛюr,.II'е
Tpaпщo Boнa <(...Пpo.цoвoЛЬсTвo'
JlяlTЬся)>'
i <...вiдмoвляrтЬся
вi'Цпyскативyгйля тa хлiб не iнaкlIIе' яК в oбмiн нa piзне Maйнo,>.
oтxe, B Д'aнoмypaзi, йшtлoся
Пpo Tl' щo нacпpaB.цiбiльuroвики не .цoTpиМуBaЛИcЯ
свoiх зoбoв'язaнь щo.цo Мaxнoвськoi бpиraди, фaкгиvнo блoкyloни [i
ПoсTaчaнн'li пцpивaючи циМ i1 бoездaтнiсть.
У Мaхнa бУлaякacь Дoмoв.пенiсть
з щpaiнськиМ pa.цяFrсЬкиM
нapкoМoм Пpo.цoвoЛЬсTBa
Пpo oбмiн шriбa нa мaнyфaкrypy. нaчzlJIЬниКiнтеrцaнтсьКoгo Зaгoнy мaхнoвцiв Kaщeнкo Ta a.ц'ютaнт Мaxнa oлoхoвик зaЯBу|IIИ'
щo мapiyпoльськi тpoфei нaлexaть бpигaдi. Haкaз [ибенкa пpo BI,IДaчyвaгoнiв з хлiбoм тa
apеПITМaxнoBсЬКихiнтеЦцaнтiвзaлишився без нaслi.цкiв.МaxHo з€UIBив,щo бyде BИДaBaTИ
тpoфei лиtrle в oбмiн нa ПoсTaчaння нaбoiв тa aмyнiцii. 3a цi Bимoги <<бaтькoвi>>
Пoгpo){q/Bzrли
oгoЛoсиTийoгo пoзa зaкoнoМ.Бyлo пpизнaченoслiднy кoмiсiю
Bищoi вiйськoвoi iнспекцii, KoTpaBизнaлa (2З.IУ.|919),щo
Maхнo зaTpимуBaBнеЗFIaчнyкiлькiсть вaгoнiв з вyгi.lшямвнaслiдoк <(BиrUlтKoBoi
ситvaцii,>i вaгoни з хлiбoм,IIJIяПoсTaчaHня
МaхнoвсЬкoiбpигaди
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Лев KaменеB yBaжaB' щo llIJUIxoМyгoди мix сTopo}tal},{и
MoЖливиЙ виxi,ц з кpизи. Biн дoмiгся вiд мaхнoвцiв тa !ибенкa
yюTaдeння yГo.циЗ Пpoдцoнбaсoм тa oбiцяB нzUIaгo.циTиToBapooбмiн. Бyбнoв нa зaсЙaннi Paди oбopoни poЗKpиTиI(yвaвiдею
тoвapooбмiнy з МaxнoBцЯМи' нaзBaB[Iи це <<пoTypaннямбaтькoвi>. o.цнaк все виpiшrилa лeнiнськa позицiя. Hе пеpе.цбaчaючи 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 виpiшрaти <{ПUrIхoM}I:UIaгo.ц)Kення
тoвapooбмiнy з МaxнoBrlяМи>. Пiсля
вiзиry Kaменевa дo Гyляй-ПoЛя.цo Poсii з МaхнoBсЬKoгo paйoнy бyлo вiдпpaвленo'1 млн 200тиc. пyдiв вyгiлля.

I лав а 9
яPМo <Bo€tIHoгo кoMytII3MУ>
(вecнa 1919)

З тpaвrrя1918poкy Пo сеЛaхI{енщшtьнoi Poсii TpиBaBeксп.еpиМенTз yгBepД)кeнн'IМ
<<вoeнHoгo
кoмyнiзму>.Ha пpинaди цiеi
aнTисеJI,Iнськoi
пoлiтиIс,rсeJUIнивiДпoвiливiдчaйдyrпниМсПpoTиBoМ'y хoдi якoгo зaгинyлo 20 тllcяч пpoдapмiйЦiв,сeлянськi x
paзiв бiльп.Iе,нixтo нe paxyTPУпи,яtоtx бyлo y.цесяTЬ-дBадЦять
вaв.3a вiдoмoстями BЧK, peaкцiею нa <..вoснний
кoмyнiзм>бyлo
245 пoвстaнЬ' зa дaHиI\{иt{KBс - l81 ПoBсTaнH'I.[.{iкaвo,Щo
iнoДi гaслaми цих пoсTaньбyли зaKJIиKи:<3aбiльrпoвикiвпpoти
кoмщriстiв!>aбo <3a Paдянськy BJIaДyПpoTи пpoдpoзк;Iaдки!>.
Cхвaлюючи poзпoдiл зем.ltiв 1917poui, ceЛяIlИне визнaвa,тиpiшrеньбiльпroвикiв 1918poкy. Paйoни спpoтиBy 6улитt х, щo i в
чaси сеJIянсьlоxбyнтiв 1905-|9|,| poкiв: Capaтoвщинa,Тaмбoв.
щинq Cибip, Укpaiнa. Tpoцью,rйблaгoслoвивгpoмaдянськyвйнy
<(нrx.uIKyвaTинaбoiв'>дrя б1нтiвникiв. Бrзнa селi, зaKIIикaвшIи
кoнщoльнiсTЬ' .циKесвaвi.lшяBлa.цисToсoBI{oсеJUIHTaK нaгaдyвaли звичaйний гpaбyнoк, щo нaвiть Boлoдимиp Meхлayк (v;lен
pa,цянсЬкoгoypядy Укpaiни) в телегpaмiЛенiнy вKазyвaвHa HепpигryстимiсTЬПoп'пядyнa Укpaiнy <<...яK
нa зeMлЮoбiтoвaнy,
звiдки мo)GIa скiльIсr зaBГo.цнoBшIepпyвaтибeз oблiкy!>
poбилaxeбpaкaми, знеДoЛeниМий гoлoдниПpoдpoзrcтlaдкa
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 ((пpoжитКoвий> мiнiмyм нa piк - 13 пyдiв збiяокя тa пyд кpyпiв. 45 вeлиКих ПpoДзaгoнiв бyлo сПpяМoBa}Io в Укpaiну з Poсii. Maсoвi
HaсиЛЬсTвaпpoдзaгoнiв Пpи BиЛ}чeннi хлiбa в yкpaiнськиx сeЛaх ПpизBeЛи дo вибyxy бaгaтьoх селяHсЬKих ПoвсTa}IЬ.
Hизкa пoвiтoвиx з'iз.цiв мiсцеыах paд Paдянськoi Укpaiни
BиМaгaЛи негaйнo т7pИПИI1у1TИ
ПpoдpoЗKJIа'цKyTa Bислaти з Укpaiни <п paцi в н и кi вз п i в н o ч i ,> .
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 мoхнa BЗяTи й 600 млн пyдiв.
Нa |920 piк бyлo Bстaнoвлеtto лля Укpaiни ПpoдpoзКлaдКy y
poзмipi 158 млн пyлiв хrriбa. Aбсypлнiсть пoлiтики бiльtl-toвицьких BrpxoвoДiв пoлягалa B)Kr xoчa б y тoму, щo <<BибиTи>
хлiб iз
ceЛЯH BI4яB|4лoсянабaгaтo Дopo)КЧe, нi;к Йoгo зaKyпити.
Biдoмий бiльшroвистський пapтiй ниЙ дtяч M. Paви.r -Чеpкaськи Й вiдзнaчaB, Щo yкpaiнське сел,l}lсTBo<...Bе.ц'eнauioнa.пьнy
бopoтьбy ПpoTи vyxopiлнoгo мiстa,>.Ha III з'iзлi KП(б)У, y бepезнi l9l9 poкy, бyлo виpiшенo ствopиTи в селi к.пaсoвiopгaнi(кoмiтети бiднoти)' BикopистoByюзaцii бiднoти - KoМБIflИ
чи.цoсвi.ц дiяльнoстi кoмбiдiв у Poсii. У Poсii кoмбiди BИlнИКл,|4
ще в сepе.цинi 1918 polry яK нa.цзвичaйнi opгaни.циКTaTypи пpoлетapiary тa пiДмiняти сiльськi paди, кoтpi чaсTo нaМaгaЛИcЯ ЗaхJIcTИTvloДнoсельцiв. У дiйснoстi нoвa диIсaTypa пpизBoДlI,'Ia.цo
Bинищенlш нe пiдкoнщoлЬних бiльпroвикaМ paД, дo тaK звaнoi
<.бiльtпoвизaЦii>
p2д. У pезyльтaтi B pадaх Ta BиKoFIKoмaх (ryбеpнсЬKих Ta пoвiтoвю<)бiльlшoвиIоr нa сеpeДи}ry1919 poкy cтuтизaЙмaти 80-l00% мicць, тo.цi як y сepeдинi 1917 poкy бiльtшoвиIса
зaймали лиrше 10-20% члeнiв pa.цтa викoнкoмiв Paд. <Бiльпloвизaцiя> 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.цoЮлишe тoдi, Кoли ниМи
KеpyBuUIикoмyнiсти, в iнurомy BипaдКy iх oгoлoшryвNIИ aцTИpaKpiм цьoгo, бyлo зaтвеpдкенo нepЬнe вибopve ПpaBo
ДЯIIcЬwIМуI.
пpи вибopaх Дo вищиx pa.цянсЬKиx зaкoнo.цaBЧихopгaнiв влади: 6 голoсiв сeлян пpиpiвнювaлИcЯ Дo 1 гoлoсy poбiтникa. CeIIяНуIIJсTaBaB ЛюДиHoю нpDKчoгo' a caМe,I]]oсToгo raтцlкy. Koлиrпнi пpивaтнi BЛaсНИKИ, oфiuepи Ta сBящeFIсTвo, чaсTинa
iнтeлiгенцii' <(eKсIulyaтaТopи
Ta кypкyлi,>,a TaKox <(ПЦKypKyЛЬ-

tlиKи)>й yvaсники сrЛяFIськиx зaBopyшIrнЬ' pa3oм З <(...oкpеМими oсoбaми, кoщi BиКopистoвyють вибopнi пpaвa I{a ЦIKoДy
кoмyнiстиvнiй peволюuii,>, - yсi вoни пoзбaвлялися вибopvoгo
пpaвa нaвiть пpи нffrBнoсTi <(пpoЛeтapсЬКoгoпoхo.цxeння>.
B Укpaiнi y пеprшiй пoлoвинi 1919 poкy нa кoмiтeти бЦнoти
пoкJIa.цаJIaсяBся пoBнoTa BIIaДИнa сeлi, вибopи Дo paД вiдюraa кoмбiди opгaнiзoвyвaJlися Koмy}Iiстич ними oсepедКaДашIуIIЯ,
Ми, a нe бyли вибopниМи opгaнaми. Koмбiди в pядi випaдкiв
Ta BсТaнoBЛюpoзПyсК:rли PаДи як <<}гofloBсЬKi>
aбo <.зaсмiчeнi,>
Baли сBoю.циKTaTypy.З щaвня l9l9 poкy,цeкpетoM BУI{BK вся
Bлa.цaB yкpaiнськoмy селi нaдaвалaся кoмбiдaм. oкpiм кoмiтетiв бiднoти, зaмiсть pa,Д.,KoМyнiсти зi сBoгo сере.цoBищa пpизнaчaJIи членiв невибopних pевкoмiв. Усе це стBopЮBaЛoyПpaBлiнський безлa.ц. o.цнaк, нrЗBzuКaЮчи нa нaдЗBичaйнi зaхo.ци,
.цJIяBпpoBaджeнrrl систеМи кoмбiдiв rIя систеМa не зaTвеp.цилaся в Укpaiнi i не кopисTуBaIIacЯ Tyг aвTopитrToм.
Paзoм з кoмyнiстaми.цo кoмбiдiв рiйrпли ЛЮДИ,д1i <<poЗCOвiд oбpoбки землi, - це ЛIoмтoбтo вi,цмoЫIIЯJIуIсЯ
ЛЯflvIЛИcЯ>>,
rleНИ, Л, Я:нИцi,лeдapi 1д iцlllий нaбpiд, кoтpий пpaгнyв зa paxyнoK тpyДoвoгo сеJIянстBa )киpyвaти' оTaючи oдtloчaснo нoBиМ
еKсIшyaтaтopoМ, нoBolo yпpaBJIlнсЬKoЮ oюpoKpaтичнOю стpyКTypoю. Haвiть лiвi eсеpи тa yкpaiнськi сoцiшriсти oгoЛoсиJlи
кoмбiди <(ДиКтaTypoюнaбpoду>. 3a зa.цyмoм жнiх твopuiB' KoМбщитaixнi aкгивiстЙ пoвиннi бyли зниЩити мiфiuнy <<.циKTaTуpy KypКyЛя> Ha сeлi, ЗIvtyситисeлян пi.цкopЯTуl'cЯбyДь-яким.цекpеTaм 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 yкpaiнськe селo зсepедИНvlTa пoоiяти B ньol,ly нaсiнrrя внyгpiшlньoi
вiйни. Ceлo висryпилo e.ц,иним фpoнтoм пpoти МoсКoBсьKих
oпip: скopoнyю<(Пpиз}Iaчeнцio.Cеrшни всiмa зaсoбaNIvIЧИHVIIIИ
чи зaoploBaння BJIaсниx .цiлянoк, ПpиBJIaснюючи KoЛгoспнe Ta
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Дrpхaвне мaйнo.
a Й пpoмислoвiсТЬoПиниHe лиЦlе сiльськегoспo.цapсTBo,
ЛacЯУглибoкiй кpизi, пiсля нaцioналiзaцii пpoМисЛoBoстi.Pyинyвaнrш пiдпpиeмстB' ЦIaхт,екoнoмiчних зв'язKiв, невмiння
виpoбниний пpoцес' вiдсyгнiоть отимулiв .цoпpaцi,
}IаJIaгoДити
мaсoBе безpобiтгя тa лloмпeнiзaцiя стaли нaслi.цкaми<<Bolн}Ioгo кoмyнiзмy>.
Ha пoнaтку l9l9 poкy KП(б)УлеклapУв;ulaнепpипyстимiсть
всiляких yгoд iз сoцiалiстичHИNlИ'.цeМoKpaTичнимипapтiями.
Бiльlшoвики пpиpiкали себе нa пoлiтиннy сaмoтнiсть Ta пopoДxyвirли нoвих вopoгiв, вiдмoв.шяючисьвi,цпoлiтики сoюзу лiBих сLIJI.Акгивiстiв сoцiшliстичних пapтiй убивaли тa Зaaprш-

ТoBуBzuIи'
Пapтiйнi гaзeTизaKpиBzUIи.
У сiчнi 1919poкy Tpoцький Писaв,щo в Укpaiнi <....нa
гoЛoByaнapхiстiв,лiвиx eсеpiв,
ПpoсTo IIIyKaЧlBпpигoд зpaзy oпyсTилaся Tя)KKapyKa pеBoлЮцiйних peпpeсiй>.Biн зaкликaв бiльrпoвикiвзaгнaти вopoгiв
<<...tflap?Ми
залiзнoi мiтли ,цo тaких щiлиtl' з яKих iм кpaще
нiкoли нe Bихo.циTи>'
oдними З пepIIIихy кiнui беpeзня 1919poкy пpoTи пoлiтиKи <<Boeннoгo
кoмyнiзмy,>пoвстzUIиc,eлЯHИпiв.ценнoiKиiвщиHи, oгoЛoсивrписвoiм oтaмaнoМ 3елeнoгo. oтaмaн 3eлeний
(спpaвжнеiм,я flaнилo Tеpпилo) бр 33-лiтнiм мiсцeвим сiльсЬKим r{иTеЛем. 3a чaсiв цаpaTy lacИлaBсЯ нa Пiвнiч Poсii зa
yкpaiнoфiльствo,бyв yкpaiнським сoцiалiстoм-.цrMoКpaToм-нrЗaлrxниКoМ. 3елeний мaв дoбpi opaтopськi тa opгaнiзaтopськi
здiбнoстi i .цoситьПIBI,IдК9
ствopив дoбЪе oзбpoений Ta pухJI'|вий селянськийпoвстaнськийзaгiн. Boсени 19l8 poкy вiн пiлн'lB ПoвсTaння ПpoTи нiмецькoi oкyпaцiйнoi влaДи й oчoлив
мiсЦевийПoBстaI{сьKий
кoмiтет.У.pyдni l918 poкy oтaмaн ЗeлeниЙ бyв oбpaний пoвсталиМ сеJUIнстBoМгoлoBoю pеBKoMy
сeлa Tpипiлля, КoМallдиpoм Пpиднiпpoвськoi пoвстaнськoi дивiзii. I-(ядивiзiя згoДoМрiйrш'la дo apмii flиpeкгopii УHP.
У сiчнi 1919-гoЗeлeний.вiдМoBиBся
BикoнyвaтинaKа:tгoЛoвI{oгooTaмaнaвiйськ УHP Пeтлюpи пpo пеpe.цислoKaцiю
дивiзii
дo ГаЛичини; нa фpoнт пpoTи пoлЬсЬKих вiйськ i poзпyстив
вoякiв дивiзii пo .цомiвкaх.Як i Maxнo' Зелений вiдстoював
paйoнy>вiд бyдь-якoi влaди.У вцнезалexнiстЬсBoгo <.вiльнoгo
пoвi.цьHa нaKaЗ гoлoвнoгo oтaМaнa Петлюpи пpo йoгo apеПIT
3eлeний знoвy зiбpaв свoж пoвстaнцiв i вистyпив пpoти !иpёктopii. Biн.цoМoBиBсяз бiльrшoвикaми'з Кoмaндyвaнтrям
Чеpвoнoi apмii пpo Bхo.цхeннясвotх чaсTи[I.цoоKJIa.цy
Чеpвoнoi apмii
нa ПpaBaхсaмoстiйнoi o.циницi - неЗuшe)Iшoi
дивiзii. Зелений
виMaГaBвiл лiлepiв бiльuroвикiв ПpaBaFIaсTвopeнrшсaмoстiйнoi yкpaiнськoi Пoвстaнськoi apмii, a свiй зaгiн ПpoпoнyвaB
ПoКлaсTив ii oснoвy'
oднaк чrpез ДBa тш<нi 3елений BистyЛa€ й пpoти бiльшroвикiв. 3iбpaвrпи3 тисячi пoвстaнцiв,Зеленийзaxoпивмiстeчкa
Тpипi;urятa BaсилькiB' пpичol\,Iy,
paл'янськiзвeяК зaзHaЧuUIи
.цeнrrl' йoгo зaгoни фopмyвaлисяз нaйбiднiIIIиxеЛемeнтiвселa.
3елений BисTyПaвпpoти <(вorннoгoкoмyнiзмy>' <(пpизнaчel{цiB))'ПpoПoнyвaBIllиpoкi aвтoнoмнi пpaвa д.пяУкpaiни тa мiсцевoi влaди' Bo.цнoчaсйoгo гaслaми були..сoцiа.lliстичнi пеpeТBoprн}tятa <.вiльнipaДи'>.
Зpoзумiвrпи сyTь <(Bo€ н HoгoкoмyнiзМy)>'oтaМaн oмелькo
Boлoх (кoмarциp Зaпopiзькoгo KopПyсyapмii УHP) ПoвrpнyBся
пiл пpaпopиflиpeктopii.
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27 квiтня 1919poкy, пiсля пoчaтKy Пoвстaння Зeлeнoгo,peпo пapтii yкpaiнських сoцiaлiстiв-демoкpaтiвпpeсii BДapWII4
незaлexникiв. ЦK KП(б)У нaKaзaвBигнaти членiв цiеi пapтii з
yсiх paД, oгoлoсиTи iм бopoтьбy як KoнTppeвoлюцioнepaМ,зaЙ cудити yсiх ii члeнiв. Чepeз Двa тия<нi.rеpвoний
apеIIITyвaTи
Trpop yдapив пo пapтii yкpaiнських лiвих есepiв-aктивiстiв.
Paдянськa BЛaДaДaBWIaсеJlяHсЬкyсaмo.цiяльнiсTЬ'HaMaГaючисЬ пoзбaвитиyкpaiнських сeJшн Пpaвa гoлoсy' звiвши сеЛян.цo стaнoBищaiзгoiв y сyспiльствiмaйбщньoгo' щo' Зpеlllтoto, й вiдпoвiдалoвкaзiвкaм клaсикiв MapКсизMy-лeнiнiзмyпpo
яK пpo пpиpo.цниxpеaкцioнepiB' гoToBиxдo бopoтьсеJUI}IсTBo
би пpoти pевoлюцii.

Гл ава 10
MAхIIOBсЬKЕ <xyЛIгAIIсTBo>
Зем.ля_вoля_шiб_apмiя
(квimeнь- noчamoltmpаaя 1919)
З vaсy yгвеpдDкенrшpaдянськoi BЛaДинa 3aпopi.llокiмaхpaДИ>>
пpoтцДiятибiльшroвизaцii,ствopенню
cTaIIИ
нoвськi <<вiльнi
peвкoмiв тa кoмбiдiв, кoмiсapaм-Пpизнaчeнцям,бyдiвницTBy
кoлгoспiв, пpoдpoзклaдцi.
Мaхнoвськi нaсщoi y юitнi 1919poкy висвiтливy свoiй стaтгi
i пpи<,flвaшл.ш<и>
Пeщo Aprшинoв,щo пpи.lхaвлo Гy;rяй-Пo.тrя
eднaBсядo М.lxнoBськoiapмii. Biн пiдкpеслЮBaB'щo Пl,'lЯxчepBo.
нoi пaфйнoi дшсaц1pи тa бюpокpaтii с непpийrrяTниМ.цlrl МtжнoвцЬ. Aprшинoв пpoTисTaBивйoмy rrurяхтвopvoi сaмoдiяльнoстi,
paйoнiв,>,
пpи цЬoмy вiн вказрaв,
сTBoprнrшфедepaцй <.вiльнlлс
щo бiльпroвIлсl,виKopистoвyюЧиoбryшi гaсЛa'<(пpI4гIzllIITовyюTЬся
пiд нapoднi IIoчyгтя>'ввoдячиМaси B oмaнy' a КoЛицe нe.цoПopа'ци.
збpoйнy сLLIry'KopисTyIoчись<....бiльlп
Мaгal' зaсToсoвyюTЬ
зaкpiпaнLк сaмoдеpхaBстBo'зaсoбaмидlя дцoвнoгo
KzlJIьниМи,
чення мaс i Дгrяпoвнoгo знищен}ш iнiцiaтrши тa сaмo.цiятtьнoстi'>'
pa.Ци
10 квiтня 1919poкy BиКo}tKoMГyлrяйпiльськoiвiльнoi
,I2
opгaнiзрaв Tpетiй з'iзд сеrrянсЬKиxПpeдсTaвникiв вoлoстeЙ
i мaxнoвсьIс,Ixпoвстaнцiв.!o Гyляй-Пoля лpибули нaвiть пpедстaBниKи селян вiДцалениxБaxмyтськoгo, Пaвлoгpa.цсЬKoгo'
HoвoмoскoBсЬKoгo пoвiтiв, peПpeзенTyloчиблизькo 2 млн ceлян. Bo.цнoчaсiнrший з'iзд мiсцeвиx paд yxe в oлeксarцpiвськy
пpиilкoм1нiзму,>,
сTaBy oпoзицiю стoсoBtloпoлiтики <(Boеннoгo
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FIJIBpезoлюцiю ЛiBиx eсepiв. Пo всiй Укpaiнi незaлexнi делегa.
ти paД BисЛoBлювtUIися
пpoTи бiльlшoвицькoiпoлiтики.
opгaнiзyвaв i пpoвiв Tpетiй з,iзд y Гyляй-Пoлi aнapxiстЧopнoкниxний (сiльськийвчитeлЬз Пaвлoгpa.ЦсЬКoгo
пoвiтy,poзстpiляний veкiстaми). Biн був ДеЛегaтoмTpeтьoгo BсеyкpaiнсЬКoгo з'iздy paд y Хapкoвi, де ПpoTeсTyвaBпpoти земeльнoi
пoлiтики vеpвoнoi BЛaДи.Чopнol+tиxний палaв вiд oбypення
BлaДними yсТaнoBaМи,Йoгo BиKopистaBМaхнo, як гoЛoBнoгo
КpиTиKaвлa.ци'Caм <.бaтькo>
нa з'iз.цi зaйrrяв oбopoннy пoзицlю' TpиМaЮчисЬтpoxи в тiнi вiд пoлiтичних бaталiЙ.
Мaхнoвський з'iзд BисЛoвиBсяпpoTи сисTеми <(пpизнaчrнствa})згopи' BиMaгaЮчисaMoвpяд}rвaння
}Iaмiсцяx тa шиpoкoi
вибopнoстiнa всi дepxaвнi пoсa.цизi сюraдyмiсцeвихтPУДiвникiв' BислoвиBlIIисЬ ПpoTи пapтiйнoi ДуIK"IarypИ,
з'.t.щвиpitшив
не пiДЦaвaтИcЯзaКJII7Кaм
вiйськoвoгo Пoвстaння Пpoти BJIa'ЦИ,
пoзaяк пoBzulеннявлaДининi ПoКJIичeдo xитгя iнrшyштaдy,нe
Kpaщy, a скopirшeгiplпу. Aнapxiсти ГaДaЛI4,
щo }Iев зaмiнi oДнiсi влa.цинa iнпly здoбудеHapoДсвoе звiльненrrя.3,iз.цзaклиKaв
пoKи щo ДoМaгaTисявoлi в Мexaх iснyюvoi <.чеpвoнoi>
cИcTeми: сTBopюBaтивiльнi.oбщини тa вiльнi нaдклaсoвi eкoнoмiчнi
спiлки, ToBapисTBaнa кoмyнiстичних ЗacaДaх'сoцiалiзyюни
пpoмислoвiпiдпpиeмствa'
Хopсткi пoлiтичнi oцiнки <..комiсapo.цеpX8BCTBD
нa з:.t.здi
6ули викsтикaнiне лиrue oбмexeнн'lМ пpaB paД тa гpoМaдсЬКиx

f

f
!

сьКy вЛa.цy>>.
!ибeнкo нaвiть нe нaМaгaвсядiзнaтися, вtДчиЙoгo
iменi i з якoю мeToЮсKJIиKaвсяГyляйпiльсьtо,Iйз'iз.ц,i дoкopяв
сKJIиКaBсяBиKIIЮчзa }IЬoгoMaхнoвi тa йoгo шrгaбoвi,хoчa з'.l.З.ц
Ho BикoнКoмoм мiсцевoi paйoннoi paДи.ця paцa бyЛayгBopенa
щe 12ЛЮToгo1919poкy, i дo неi рiйrпли 32 пpедстaвники вц
вoлoстeйKaтеpинoслaвськoii Taвpiйськoi ryбepнiй Укpaiни.
3'iз.цнe Bизнaв.piшrеньз'iздy paл Paдянськoi Укpaiни, пr.o
<<...нe
l пpaB.циBиM 1BlлЬ}lиМ BиpaзниKoМ

тoм l селolv{>.

У Kиeвi мiсцeвий BиKoнКoМ1жBaлиBpiшrенняпpo нeдoпyщeншI в мiстi aнapxiстських виДaнЬ.У день вiдкpитгя MilxltoBсЬКoгo з'iздy безпoсеpеднiй нaч€ulЬниК мaxнoвсЬКo\ бpиraдуl
нaчдиB !ибенкo в нaкaзi пo 3aднiпpoвськiй дивiзii зaбopoнив
з'iзд y Гyляй-Пoлi як <....вiдвеpтo
Кotlтppeвoлюцiйний>,
Ъимaгaючи poзпyсTиTи МaxнoвсЬКyвiйськoвo-pевoлloцiйнy paдy i
ПpиПинити aнapxiстськy пpoпaгaнДy y вiйcькaх. Biн пoпеpe.lКaв' щo opгaнiзaтopи з'iЪдy бyдyгь пiДцaнi <(...нaйpеПpeсивнiIIIиМзaxoдaM'aж.цo oгoлollleнн,lпoзa зaКoнoМ)>.
У вiдпoвiдь нa }IaКaз[ибeнкa Пpo poзпyск з'.t.здyМulхI{oвський фopyм лpиЙняв pезoлюцiю ПpoTeсTy'кoтpa бyлa нeгaйнo }rа'цpyКoB
aкa Ta poзпoBсюДxeна.B peзoлюцii вислoыtюЬалoся oбypення Дiями вiйськoвих, KoTpi <(...пpaгнyгь
oбмexити
свoбoДy,зaМaхyючисьI{aпpaвo тpyД'IщиХнa збopи, нa paдя}r-
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BoЛ1 нapoДy)>' BиMaгa-

Ючи Пpoвe.ценrшвiльних вiд Дикгaту' oбмexень тa фа;lьсифiкauii вибopiвДo paД,BиМaгaючисвoбo.цисЛoBa'ДpyКy,збopiв тa
не.цoTopКa}Iнoстi
для aнapхicтiв, лiвиx есеpiв' МlнllloBиKiв. Гyляйпiльський з'iзд BисЛoBивpirпyvий пpoTeсTпpoти aprurтiв тa
poзсщiлiв сoцiaлiстiв y Pадянськiй Укpaiнi.
Зa двa тюкнi Дo ГyЛяйПiЛЬсЬкoгoз'iз.п'yнa збopax ПpeДсTaвникiв pядy вoлoстейтa сiл oлексaндpiвськoгoпoвф (ГуляйпiльсЬКoгo' Hoвo-Mикoлaiвськoгo,Пoкpoвськoгo,Bеликo-Mиxaйлiвськoгo пoвiтiв, сiл Хеpебешь, oмельник) бyлo зaтBеpдxенo
лiвиx eсеpiв
peзoлюuiюПpoти пepeслiДyвaнь
чеpвoHoЮвЛa.I]'oю
тa aнapхiстiв'3 вимoгoЮlх негaйнoгoзвiльненнятa лiквiдaцii ЧK
пpипинeнFIJI<(пapTiйнoiбopoтьби>.Ha з'iздi
i <.пpизнaчeнцiB,>,
ЧK квaлiфiкрaJIaсЯЯК opгaн пpllцyшIlн[шовoбoд,цю opгaнiзaцiю з,iзД BиМaгaBлiквiдрaти, a зaгoни ЧK, кoщi <<...poЗ'.ixД)кaсилoМiцЬBЦпpaвюTЬПo всiй кpaiнi, poзсщiлloючи TpyДяЩиx>,
зaгони,
Л'ffvIrn фpoнт. З'iзд зaкликaв зaбopoнити Пpo.цoBoЛьvi
<(ToBapисЬКиN{
Toвapooбмiнoммix мiсзaмiнившrипpo.цpoзIсIlaдКy
зeмeлЬнyпoлiтикy бiльtпoвицьPiзкiй кpитицi бyлo пi/т.цaнo
бeззeмелTa кoнсеpByBa,тa
кoгo ypЯдyУкpaiни, кoщa змiцнЮBzUIa
ЛЯ ceIIяН.HeзвaxaючИ Ha pЯI,aнT}rypядoвихгaсел' з'iз.цзaклrикaв збepiгaти еДиниil'вiйськoвий фpoнт з бiльrшoвикaмиПpoти
бiлn<, BКaзyюЧи'щo пapтiйниМи сyпеpеЧКaMиМoХе cкopисTaтися pеaкЦiя' Пoлiтичнa бopoтьбa зa ценTpiUIЬнyBЛaДyoгoЛo.
oбмaнoм нapo,цy'несyмiсним з aнapxiзмoм. У кеpiвшI}ъaJIaся
ництBa УCPP тa Чеpвoнoi apмii piшleння МaхнoBсЬKoгoз'iздy
poз.цpaтyBaнrrя'
зaсTrpexен}IяМнa ПoBoни сЛу>KI4ЛИ
BиK,IикuuIи
ПoBотaньв Укpaiнi.
чaтКy сeJIя}IсЬKих
B тoй xе чaс МaxнoBсЬKекеpiвництвo ПpaгHyЛo}.TpиМaTи
пoвстaнцiв вiд piшr}дrиxлiй пpoти pa'ЦянськoiBЛ3ДЦ,пpoЛoнyюЧи сTapегaслo aнapxiстiв: <.ИтиoКpeМo,бити paзoм!,>Hестop
Maхнo тo.цiнaзивaв сeбе <.вiльtlимкoмyнiстoм)>'Bкaз}rЮчи'Щo
вiн нaсaмпеpеДpеBoлIoцioнep,a Bxe пoтiм aнapxiст. Мapyсю
нaвiть стягнyB з тpибyни пiд чaс i] aнтиHикифopoвy <<бaтьKo>>
бiльIпoвицькoi пpoмoви нa мiтинry, вiдмoвиBcЯ ДaTИМapyсi
гporпi нa пiдпiльнy бopoтьбу Пpoти бiльпroвикiв.
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Бrзвлaд,дяTa сyпepечKинaвКoЛoбpигaди Мaхнa BихJIюп}ryЛИсЯBкoнфлiкг мix кoмaнДyвaнн'IМПiвдeннoгoтa Укpaiнськoгo
P-Щянськиxфpoнтiв.Tpoцький нaKaзaBПepеДaTи
бpигалyМaхнa
Пiвдeннoму фpoнтoвi, o.цнaKкoмфpoнтoм Aнтoioв-бвсiенкo
BисTyпиBПpoTицьoгo pirшенrr{'ПpoдoыКyючивBzl)кaTи
ii чaстиною УкpaiнсЬкoгo фpoнтy. ГoлoвнoкoмaнДyBaчзбpoйних сил
PаДянськoi Poсii Baцетiс пoгpolкyвaвAнтoнoвy-oвiiенкoвi сyдoм щибyнaлy зa звoлiкaння у цiй спpaвi. Антoнoв-oвсiснко
15 квiтня l9l9_гo ПеpеДaBМaхнoBсЬKубpигaдyДo сKJIa.цy
щoйнo
ствopенoiДplтoi Укpaiнськoi paдянськoi apмii.
Зa тиХдень .цoцЬoгo' 4-9 квiтня 1919poкy бiлий 3-й кiнний KyбaнcькиЙ KopПyс гeнepаJraШкypo (2тиcяui rпaбeль)
poзбивчaсTини8-i ia 13-i pa.цянсьКиx
apйiи ПiвлеFlнoгoфpo*'ту бiля Юзiвки тa Лyгaнськa. Cyсiдня З МaХнoBЦяМи9-тa-дивiзiя l3-i apмii пaнivнo BтеIстIa
з пoзицiй, oгoЛиBIцилiвий флaнг
МaхнoBсЬKo|бpиraДи,KoTpaзаJIиIIIIIЛaсЯ
Нa фpoнтi без .цoпoмoги сyсiдiв i без нaбoiв, Kiннoтa Шкypo пpopBаJIaсяy Tил Мulх}IoBцяМз пiвнiчнoгo ЗaхoДy'зaхoПиBlIIиBoлнoвaхy(14 квiтня)
тa Mapiyполь (l6 квiтня). oпинившlисЬПеpr.цЗaгpoзoloПoB}loгo.oтoчeнHяTa зниЩeнHJI,мaхнoвЦiвiлсryпили нa 25 вepст нa
сxiд, дoпoмoги вiд Чepвoнoi apMll Boни нe Мaли.
Aнтoнoв-oвсiенкo i Cкaчкo пoсTaвиЛиBиМoryпepед!ибeriKoМ.ПepеBестивсi vеpвoнi сили (тaк звaнy Kpимськy paдя}tсьКy
apмiю, щo булa [IT}чнoсTBopeнaflибенкoм) з Kpимy лo MapiУТIoЛя'aби щpимaти {oнбaс, пpoПoнyЮчизaмiнити Дибенкa
Зa <(сaмoДiяльнiстЬ,>.
Aле fl ибeнкo вiдмoвивсЯ HaДaTИдoпoмory
в [oнбaс, вiн телегpaфyвaB''Щoйoгo вiйсьrio вкpaй виснaженe i немar хoднoi гapaнтii, щo Пo дopoзi вoнo нe poзбixиться.
Taк i сталoся З oДниМ ПoЛKoМ' п{o йoгo BИcЛaB.Цибенкoнa
ДoпoМoryMaхнoвi. Пoлoвинa йoгo сюlaдy poзбiглaсяпpи Пepеiздi, iнrшaпoлoвинa вiДмoвилacяЙти в бiй, зaсiвruиy Kaтеpинoслaвi. Caм flибенкo' зaxoIUIeнийлегким BзятTяМKpимy i
втirшeнийпpизнaчеI{I{ям
кoмiсapoмДo KpиМcЬKoгoypядy,виpiIIIиB не пiдпopяДкoByвaтиУкpaiнськoмy фpoнтoвi Kpимськy
apмiю. 9 квiтня l9l9-гo !ибенкo ПpизнaчивМaxнa кepiвникoм
бopoтьбoю пpoти бiлиx y loнбaсi i yмив pyKи, вBtDKaючи,Щo
Мaхнo бyДe rпвиДкopoзбитий i зникнe яK знaчнa пoлiтичнa
cилa лiД,шaблями кiннoти ll]кypo.
15 квiтня 19l9-гo новий Кoмaндиp Мaхнa Cкaчкo телeгpaфyвaв, шIo МaxнoBськa бpигaдa, пepебyвaючи пpoTягoм
'piox
мiсяцiв y пoстiйниx KpивaBихбoяx, oтpимyючй .....xa:пюilд"i
KpItх.ГИaмyнiuii i мaючи нa дoДaToКтaKиx нeнaдiйниx сyсiдiв,
як 9-тa дивiзiя, Цiлкoм B|4сlнa>KИлacя...,>
i знaxo,цитЬсяB КaTaсТpoфivнoму стaнi.

Гpигopй CoкoльrrикoB - ЧЛен PBP Пiвденнoгo фpoнry 19 юiтня 1919poкy в телегpaмiЛeнiнy тa PaкoвськoМyПpoпoнyМzlxнoBцЬнa фpoнтi, здaBaBсKopисTaTисяBorнниМинeB.цaчaМи
иею Мapiyпoля i пpибpaти Мaхнa, <(ЧийПpесTID(ПoхиTнyBся)>.
пpoвиI{yзa вiдстyпз чaстин ПЬCoкoльникoв бaжaвПrpеЮ'IaсTи
Дrннoгo paдянсЬKoгoфpoнтy нa мaхнoвцЬ' Biн.цoвoДиB'LцoМaх.
сyсiдЬ з 9-i
дцgй <(poЗкJra.цaЮTЬ)>
нoвцi не лиtпе сaмi неДiез.цaтнi,
.цивiзii.Taкox вiн згaдрaв <.вiдкpиryбopoтьбупpoти кoмyнiстЬ
Coкoльникoв HaBoДиBpiзнi вигадIоrПpo гpaнa з,iзДiмaхrroвцЬ,>.
poбiтrrикiвTa Пpo Tе' Щo мaxнoвцi
бyнюr МaхнoBцямиtoзiвсьtсо<
знaчки (!oбpi ж чеpBoнoap.
чrpBoнoapмйськi
зpивzUIиз бйцiв
мйцi! - Пpшlt. авm.).Peзoлюцiя Ленiнa нa ЦЮ тeлегpaмубyлa
<TpебaпiДтpимaти>.
Biн paдив PaкoвськoмyзaмiниПpoМoBисTa:
ти Maхнa тa чaсTиHимaxнoвцiвчaстинaМи.Цибенкa.
Микoлa Пoдвoйський - гoлoвaBищoi paдянськoiвiйськoМaхнoBнегaйнo пеpефopмyвaTи
вoi iнспекщii- pекoмеHдyBaB
ськy бpигaдy i вiп'цaтипiд сyд Prвтpибyналy <.зaбaнДитизм i
(?) Мaхнa тa йoгo кoмaн.циpjв,a <.хyЛiгaнсTКoнTppеBoлЮцiю,>
пoЗaяK Boни ПepеTвopюЮTься
Bo)) MaxнoBЦiв<....дpцдyl]IиTи'
..зеЛlнiBцiB'',>.
в спpaвxнiх
ня 9-i paдянськoiд ивiзii, BипpaBдoByЮl 9 rзiтня кoМaн.щyBaн
TrЛrГpaмy
Чи свoю втечy З фpoнтoвих пoзицiй, poзПoBсЮ.циЛo
Пpo <(poзryЛ
i сyцiльнy пияTиKy>у мaxнoвцiв' зpиBaHнЯMulхFtoBзнaнкiв,вiдбиpaнняними збpoТy чеpцяМи ЧrpBoнoapмiйсьIоrх
в apмii.
вoнoapмiйцiв, aгiтaцiю мaxнoвцiв зa вибopнi Зaсa.ц'и
Haча.llьник oсoбливoгo yпpaвлiння Укpaiнськoгo pa.цянМaсЛay BoгottЬ'пoвiдoмlшючиBисЬКoгoфpoнтyтеx пiд.пивaB
нiбитo сКyПЧиЛися<численнi
в
Гy,rяй-Пoлi
гaдки пpo тr' щo
бaнди aнapхiстiв,>,щo зaгiн Cеменa Пpaвди пеpебyвaеy стaнi
BЛa'цoЮ'a Mapyся Hикифоpoвa ПpoBo.циТЬ
вiйни з pa.цянсЬI(oю
в oлексarцpiвську, дe вiдбyлисяaprшaнаpхiстськyITpoпaГaндy
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aHapхlсTlB.
TИ <<aIITИpaД{нсЬKиx>
I{я кapтинa сyцiльниx МaхHoвсЬКиx <<xyЛlгaнсTB>
ДoПoBнЮ.
BaлacЯпoвiдoмленн'lМи y paлянськiй пpeсi. 25 квiтня 19l9 poку
xapкiвськa гaзeTa <.Известия,>в aнoнiмнiй стaттi <.ГетьMaхнoв(?) ryляйпiльський мaxщинy!> вiдзнaчaлa, щo <(нeЗaKoнний,>
<<...гaнебнoю,
несТриМtloЮ aгiтaцiвiД,знaчaBся
нoвський з'iз.ц
€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,BKaзyBzUIoся' щo в кiнцi 1918 poкy в Kaтepинoслaвi пepебyBaння
кolxтyB:lЛo poбiтникaм i кoмyнiстaм,>. Зaмaхнoвцiв <<....{opoгo
кiннyвалaся ця бpехливa пyблiкaцiя .цyМKoю,щo <....непoДoбстBaм, якi tIи}UITЬсяв цapствi Мaxнa, мae бри ПoKЛaДенo кpaй,>.
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Удpшiй пoловинi Iоiтня 19l9-гo пoдiбнi стaттiпoчалу|З,ЯBЛяТися в бaгaтьoхГaзетaхHe Лишe бiльшoвицьKих,a нaвiть мeнllloвицЬKиx

(<.Haш ГoЛoс>>).

У квiтнi l9l9 poкy Дибенкo виpitпив пoкiнчити З МЕlxHoвським pyxoМ.У телегpaмaхлo I{erггpyвiн зaпpoпotryBaBсIIpямyвaтинaД1Йнiчaстини Kpимськoi paдянськoiapмii дo Гyляl-Пorи,
зaхoПиTиMaхнa 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 1919poкy нaдiслaвДo ЦK PKП(б) TеЛrгpaмy'в якiй
BиМaгaBПIBиДКихнaIlxopсткiпrих зaхo.цiвсToсoB}toмaхнoвцiв,
BкJIючнoз aprштaми Ta yв'язненi{яМy кoнцтaбopaхнaйaктив-

нlll]иx з них.

У сеpeдинi квiтня 1919-гo KoМarЦapм Укpaiнськоi paлянськoi apмii Cкaчкo пеpeКoнyBaв вiйськoвe кepiвництвo, щo пiсля
ПpopиBy кiннoти Шкypo i вiдкpиття фpoнry нa дi.цянцi y 100 км
<'..тpебaBвЕ}ХaTиTaKoю' щo нr iснyе'>.20 юiтбpигaдy
{aхнa
tUI BIFIнaвiть нaKaзaB Maхнoвi вiдстyпити з фpoнry дo ЦapевoкoстянтинiвIо,r. У тoй хr чaс |,| квiтня l9l9-гo мaхнoвцi пo.raЛи пepeМo)Ю{ийкoнтpнaсцп i poзбилиблуrх пoблизу с. Poгiвки,
a 27 квiтня вибили iх i з МapiуTloЛя' .цr Пo МaхнoBцяx Bели
apтилepiйський вoгoнь кopaблi сoloзницЬKoi флoтluIii, щo сToЯJIa 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(oМaHдapМaтa нapкoмa oбopoни Paдянськoi Укpaiнуr вtдбУлacя пepЦIa спpoбa пoвaлeнHJI
Мaxl{oBсЬКoгo кеpiвництвa i вбивствa Maхнa тa члeнiв йoгo пrтaбy. Koмaндиp l{oBoгo МaхнoBсЬKoгo ПoлКy - пiтеpський кoмyнiст Падaлкa хoтiв з бoкy селa ПoкpoBсЬКoгo HaпaсTи нaГуляtlПoлe, дe були poзкBapTиpoвaнi кiлькa сoTeIIь МaxнoвсЬКих
ПoвсTaHцlB r ЗHaxoдиBся центpiUIЬний штaб Мaхнa. fuiе мaхнoвсьКa кoнтppoзвiдкa вчaснo пoпrpеДилa <.бaTЬкa,>
пpo змoвy. HеспoДiвaнo Для всiх Maxнo пpилетiв лo Гyляй-ПoЛ'I aepoшIaнoМ
з Беp.Цянськa i лiквiдyвaв змoвникiв мiсцeвими cvIJIaNIИ'
Нa24 квiтня l9l9.гo !ибeнкo оIIJIaнyBaByбивствo Hестopa
Мaxнa тa oTaмaнa Гpигop'свa, BиKJIиКaBЦ]иoбoх дo сBoгo ПIтaбу нa теpмiнoвy вiйськoBy нapaДy. Зaмiсть Мaxнa нa KoМaн.цyвava бpигaди вiн хoтiв ПpизнaЧиTи МzlхHoвсЬKoгo Кoмaндиpa
B. Kypилeнкa. Але Aнтoнoв-oвсiснкo
зaбopoнив {ибенкoвi
BДaBaTИcЯДo Tеpopy l BTpyчaTися y спpaBи Maxнa тa йoгo бpиraди. lo Toгo lк МaхI{oBсЬКaкoнтppoзвiдкa пoПеpедI,IJIaMaхнa,
щoб вiн нe tхaв дo штaбy flибенкa aбo .цo KaтepинoслaBa Ta
Хapкoвa, бo тaм мoxе бщи BJIa[IToвaнo зaМax нa йoгo xиття.
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Пoчинaючи з Kвlтня
aбo вiн бyДеapепrтoвaний.Toмy <.$aтькo))'
пoзa
Ta ПеpeгoBopaх
1919-гo,He бpaBщaстi y будь-якихHapa.цaх
3aМlсTЬ
paйoнy)>'
них
нa
пoсI4IIaючи
<(BiЛЬнoгo
MexaМи сBoгo
сeбe свoш кoмaндиpiв.
Koмarщyвaч Aнтoнoв-oвсiенкo, poзyпliю.rи,шo кoнфpoнтa.цiя
з мaxнoвцяMиМoxе ПpизвесTидo B.DKKихнaслiдкiв нa фpoнпpиПиниTи
y
тi, тeлегpaмi ypяцoвi УсPP Bимaгaв <<...нeгaЙнo
хapaкгеp,>.
пpoвoкaцiйний
Maс
KoTpe
МaхнoBцiB'
цЬКyBaння
У тaкй сшryauii Ленiн вiдмoвився вiд гшaнЬ фiзиvнoгo yсyне}IгUI
Mа:*rai тeлегpaфрaвв Укpaiнy' щo' МoBJlяB,щебa ПpoдoB.цoКине бyдe здoбyщtsaти бyги з Mахнoм <диПЛoMaTичниMи>>'
тlй Poотoв-нa-fioнy тa yсщщa небeзпеKaПpopиByбiлю<в У'кpafuy
28 квiтня 1919poку мaxнoвцi, ulo вi,цнoвилифpoнт мi;с
Mapiyпoлем тa Boлнoвaхoю' oтpиМaJlигIaKaзKoмaнДyBaнIUrнaсTyIIaтинa Тaгaнpoг-Poстoв. Bикoнyюни Йoгo, в бoю 1 тpaвtlя 6уlя с. ЛacлaМaxнoBцipoзгpoМилипoлк бiлих, BзЯBшиB Пoлoн 300 кoзaкiв тa 500 мoбiлiзoвaних бilими сeля}I,зaxoПиBlxи
8 гapмaт тa 12 кyлeмeтiв. 3 ПoЛo}Ieнихкoзaкiв-кyбaнцiв Maхнo
сфopмyвaвдивiзioн Mopoзoвa,який пiзнitшepoзгopнyвсяB Kaва.пepiйоькиймaхнoвський пoлк.
Hoвi пеpемoги Maхнa, зpoсTaнrшкiлькoстi пoвстaнцiв, кoтpих не бyлo в щo oДяIн}тиi ним oзбpoiти, сaбoтax iнтендaнтiв i
бaxaнrrя yгBepдити свoi aвтoнoмнi пpaвa У <.вiльнихpaйoнaх>>
зМylIIyBaлиМaхHoвсЬKихвaтaxкiв BимaгaTиy кoМaн.II'yBa}Iня
бpигaди y
IlIBи.цкoгopoзгopTaннясвoсi ПepeyКoМПлектoвaнoi
дивiзiю; зaбeзпе.reнyвсiм неoбхiдним зa штaтним poзKJIa.цoМ.
B oстaннiх числ'lх квiтня l9l9-гo.цo МaxнoBськoгopaйoнy пpибyв кoмarщрaч Aнтoнoв-oвсiенкo з iнспекцiею стaну бpигaли
Мaxнa. Звинрaveнrrя, кoщi сИПuIуlсЯнa aдресyMaxнa звфсiль,
Укpaiнськoгo фpoнтy oсoбистo poзiбpaтизМyсиJIиKoМaц.цyBaчa
ся в сI,ггyaцii.Ha ст. Пoлoги йoгo зусщiли кiлькa кoмiсapiв, кoтHa непoBaryдo свolх пеppi пiпlли вiд мaхновцiв,oбpaзивrшисЬ
piшeнrrя
BTекTиз фpoнтoвих
Cвoе
сoн з бoкy вiльниx пoвстaнцiв.
всiх кoчaсТиtl вoHи пoясtlювалинaмipaми Мaхнa зaapeшIЦ/BaTи
мiсapiв тa poзipвaти всi стoсyнки з бiльrrтoвикaми.Koмiсapи дoBодиJIи' щo пpaцюBaTи

сеpед МaхнoBцlB

КoМyFIlсTaМ неМoжJIи-

iнaюшe.
вo. o.цнaк нaспpaвдi спpaBa BИГЛЯДaлa.цеЩo
27 квiлня Мaхнo poзпopяДиBся зaapeПIryBaтиДrяКиx пoЛKoBих кoмiсapiв, кoтpi, нa йoгo дyмКy, були пoв,язqнi зi змoBoю всеpeдинi бpигaди. Koмiсapи плaнyBaлипiд чaс ПoBстaHня
IIoЛI(yпiд кoмarиyвaнняМ ПaДа.lllс,Iпiдipвaти мaхнoвськy бpиBIUIиBoBиx
гa.цyзсepe.цини,лiквiдyвaти Maxна' зaapeшITyBaTи
aнapхiстiв.28 квiтня l919-гo нa фpoнт.цoст. Boлнoвaхaпpибyв
Maxнo з aнapxiстaми з <Haбaтy>_ Чеpнякoм (вiн яK KoнTplll

poзBl,цниKpoзKpивцю ЗМoBy)Ta МaКсеBим.Aнapхiсти BиМaгaЛИ BЗЯTИв зap}д{tlиKивсiх кoмiсapiв зa iхнiй висryп i зa <.HaсиЛЬсTBa
в кpaiнi>,ЩoбПoтiMoбмiнятиж нa анapхiстiв,Щo сиДяTЬy в'яЗниtlях Пo paдянсЬKихpeсгryблiкaх.Мaхнo ЗaapепITyBaB
П'яTьoxпoЛKoBихфpoнтoвиxкoмiсapiв(вoни в oчiкyвaннiсвoеi
пoда,rьшroi.цoЛi
бyЛи пoсaДxeнiy BaгoH2-гo клaсу нa стaнцii) i
BиЛу{иByсi дoкyменти пoлiтвiДДiлiв.I{i пoдii бyли poЗДМyxaнi
BЛa.цoЮ'
КoTpaвBzuк:шa'Щo нaсTaв чaс лiквiдyвaти Maхнa.
Ha Дoпoмory кoмiсapaм бyлo BисЛaHoпaнuеpний пoтяг i
Tpи paДянсЬкiпoлки пiхoти. oднaк Дo сyгиЧoК тo.цiнr Дiйшrлo.
Koли дo Maxнa пpибр Aнтoнoв-oвсiенкo, тo пepшoю Йoгo
зaяBoю бyлo: <.Якщoне звiльнитe кoмiсapiв, тo зaapешryйте
мене, iнaкtlе я звiДcи не пoiдy>. Koмандрav фpoнry TaKo)к
пooбiцяв Мaхнoвi <(BПЛинyти
нa ЧK> сToсoвнoзвiльнeннямiсЦeвиxaнapхiстiв.Уxe l ТpaBняМaхнo звiльнив кoмiсapiв i нa.цlслaBTелегpaмyдo всiх apмiйських пoлiтвiдцiлiв, y кoтpiй пoПеpeдxaB' .Щo <{...KoЛи
пiдлa бpexня в бйьш.toвицЬKихгaзrTaх
буде пpoдoвЖyBaTися'To я нe стaнy iх (кoмiсapiв. - Авm.) зa.
apешIToByBaTи'
a poзхеrry к бiсу, як нeпoтpiбнi та rпкiд.ilивiелe.
МrHTидlя спiльнoi спpaви,>.
Hезвaхaючи нa нeПopoзyмiнняз кoмiсapaми,Антoнoв-oвсiенкo iз poзyмiнняМ ПoсTaBиBся.цoдiй Мaxнa' з.цoгaдyЮчисЬ
пpo пiдфyнтя пo.цiй.Biн тaкoж BKaзaB<.бaтЬKoвi,>,
щo неoбхiлнo poзПyсTитиB iйськoвo-pевoлюцiйнy paду i пpиtтнятиyнiтaptly, ЦеtlTpалiзoвaнyсисTеМypa,Дy ..вiльнoмy paйoнi>.
Poмaнтикa свiтoвoi pевoлюцii ПpиBeЛaМaxнa тa Aнтoнoвaoвсiенкa дo спiльнoi мoви. KoмaндyBaч фpoнтy Дulивcяз МaxнoМ IUIaнaМи<(ПpopиBy
дo €вpoпи,>' Пoхoдy дo Угopщини' Pyмyнii, Пoльщi, пiдтpимyBaBпpaгнrння Мaхнa збеpeгти<eДиниЙ
Bиснoвки свогo вiзиry Aнтoнoв-oвсiенкo
фpoнт peвoлюцii>>.
BиKlIaвy тeлегpaмi Paкoвськoмy' BкaзyЮчи,щo Мaхнo тa йoгo
oДнoдyмцiBeДyIЬaгiтaцiюзa <<eДиниЙ
фpoнт>пpoTибiлoгвapдiйuiв i живщь <yКpaйсКpoМнo'>,
.цoлiвиx eсеpiвстaвлятьсянегa-

KaпoсTi'>.
Зa твepдxeнrrямAнтoнoвa-oвсiснкa, <.бaTЬКo,>
спpaвдi
нe бaндит, a пoвстaнцi <.кa.цp
чyдoBиЙ, aЛeпoтpeбyе oбpo6Iсаo.
oлчa1 пoлiтпpaцiвниКи'Зa oцiнкoю кoмфpoнry, <слaбкi;ЪoяryзливЬ>i нr Мo)кylЬ лpoтидlятиvyхiй пpoпaгaндi.
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Aнтoнoв-oвсiенкo видiливмaхнoвськiйбpигадi5 млн pублiв,
пaнцepний ПoTяг,4 гapмaти,a Лев KaменeB пepеДaBйoмy Щe
6 млн pyблiв з ценТpaJlьнoiскapбницi. Бaгaтo oКpеМиx зaгoнiв
бyлo видuleнo в oкpемi ПoлKи й кiннi Гpyпи: l-й yлapний пoлк
(кoмaндиpЧaйкa), 3-й pезepвниЙпoлк (кoмaндиpKиpeев),7-il
тa 8-й noлКи (кoмaндиpKypиленкo), 9-й Гpецький пoлк (кoмaн10-йпoлк (кoмaнДиpДaвидoв),13-йпoлк (кoдиp Taxтaмиrшев),
МaцДиpЯкoв.пeв),Любицький пoBсTaнсЬКийпoлк (кoмarциp
Caщiн, пiзнiulе - Зyбненкo),!oнський пoлк (кoмaндиpБoндapенкo),Мapiyпoльський пoлк (кoмarщиpAпaтoв), oкpемi кiннi гpyпи II{yсятa Липськoгo. Aнтoнoв-oвсiенкo пooбiЦявпrpеTBopиTибpигaДуМaхнa y дивiзiю.
B тoй xе vaс Tpoцьrоlй тa кoмarцyвaння ПiвДеннoгoфpoнry
нa.цiсла:lиTеЛегpaМи
дo всiх iнстaнцiй iз зaбopoнoюpoзгopTaншI
МaxнoBсЬKoiдивiзii Ta'Bимoгolo скopoЧеHняТi ск.пaдyз 15 тисяч
бiйцiв тa l1 тисяч нeoзбpoeнoгopeзеpByДo 7 тиcя.l prryJшIpнoгo
вiйськa. oДнaк нe в змoзi.цoсягнyгицЬoгo oДниМисвoiми нaкaзaми, Тpoшькийi K" ПpoдoBХyютЬПoсТaчaтимaхнoвськyливiзiю як бpиraду,a з сepeдиниTpaBrUIl9l9-гo взaгалiПpиПин'IюTЬ
мaxнoвцiв яК чrpBoнoapмiйцiв.
будь-яке ПoсTaчa}IrUI
Koнфлiкт Мaxнa з Tpoцьким' пpoТr' нe BичrpПaBсяЛиlllе
непoкopoю з oЗнaче}IoгoПиTaн}Ul'У квiтнi 1919poкy чеpBoнe
KoМarЦyвaння виpirшилoПrpeBeсTицrтaб Maхнa з Гyляй-Пoля
нa ст. Пoлoги, щoб вiдipвaтиМaxнa вiд aнapxiстсьКoгooToЧення тa мiсцeвoi BiйськoBo-peвoЛЮцiйнoipa,Ци,zUIeчеprз Tи;кДень' y кiнцi квiтня, нeзBDкaючинa нaKaзиTa пpoTесTипoлiтвi/tцiлy,штaб пеpебpaBсяз Пoлoгiв нaЗaд' дo Гyляй.Пoля.
cepB тoй xе .laс y квiтнi-щaвнi 1919poкy ПpoДoв)Iq/вaJlИcЯ
йoзнi кoнфлiкги мaхнoвсЬKoгoКoMarЦувaнняз oлексaндpiвсЬКим пoвiтoвим вiйськкoмoм з ПpиBoДyмoбiлiзaцii. ПеpеlшкoдxaЮчи мoбiлiзaцii мiсцевиx селя}I.цo iнruих чaсTи}IЧepвoнoi
poЗпyсKarпoвiтовi вiйськкoмaapмii, мaхнoBсьKrKoМaнДyBaннJI
ти i ствopюс зaмiстьних вoлoснi вiйськoвi кoлeгii.I{i кoлeгii бyли
пiдпopядкoвaнi мiсцевиМ pa.цaМ,Щo MilJIиПpaцЮBaTиЛиI]Ieнa
ПoПoB}IeнtrlМztхнoвсЬKoiдивiзii. Bсi спpoби пoвiтoвoгo вiйськмoбiлiзaцii>МaxнoвЦiвTa ПpoKoMy пepеЦIкoДиTи<.дoбpoвiльнiй
BесTисBoю мoбiлiзaцiю дo Чеpвoнoi apмii зaкiннршIися нiним,
бo мaхнoвцiне.цoпyскалимoбiлiзaцiйнiзaгoни.цoсBoгopaйoну.
Мaxнo тa Гyляйпiльськa paйoннa paдa нe лиu]r rre.цaBалипpoвести мoбiлiзaцii, а.ltене .цoЗBoltялизДiЙcнитиoблiк пpизoвникiв, кiннoгo склaДУтoщo. Te x сaМе po6или й сyсiлнi вoлoстi,.це
були мaхнoвськi чaстини.
7 тpaвllя 1919poкy, чepeзTlDкценьпiс.пявi,цвiдинГyляй-Пoля
Aнтoнoвим -oвсiенкoм, .цoMaхнa лpvlбулa нoвa iнспеIсIlяу сюla-
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I Kамеt1св(Poзенфельл)Лeв Бopucoвuv(188з-1936) - o.цинiз зaснoвникiв
ленiнськoi пapтii, y тpaвнi 1919 poкy _ гoлoвaМoскoBськоi pа.Ци,надзвичaйний
yпoвtloBiDкенийPади oбopoни' члe}Ipади BчK, oдин iз нaйвпливoвirшихбiльшoвикiв - члeнiв цK РKП(б)' oсoбистиЙдpщ Ленiнa'
MуpаловMuкoлa Iванoвuц(|877_|937) - член ленiнськoi пapтii з 1903poкy'
vлeн IJ.K PKП(б) тa пpезидii BЦBK' y 1919poui _ кoМa}Ц}ъaчMoскoвськoгo
BlЙсЬкoвoгooкpyry'
Пhtnакoв ГeopеiйЛеoнidoвuu(|890_|937) _ oдин з лiлеp,iвKп(б)У. У 1905_
1909poкaх - aнapхiст Kиiвськoi гpyпи. 3 l9l0 poкy _ пеpейtпoвдo лeнiнськoi
пapтii. Гoлoвa Киiвськoгo pевкoМyy xoвтневi днi 1917poкy. У гpyднi 1918poку
бр гoлoвoю }pядy Pа'цянськoiУкpaiни. У 1919poui _ нa вiдпoвiдалЬниxпoсaдaх в aпapaтiypядy Paдянськoi Укpaiни.
Mеэrcлау
к Bалеpi й Iванoвuч ( l 893_ l 938) - вiдлoвiдальниЙпapпflниЙ тa pa,цянськийпpaцiвник, у l919 poцi _ наpкoм тa зaмнapкoмa з вiйськoвrо<спpaв
Paдянськoi Укpaiни.

Bzlx,ПoзбaBJIений
нaйнеoбxiднilшoгo,збиpaеcилиi м1u<ньo
б'еться з бiлoгвapдiйцями
тa iнoземнимизaвoйoвHиKaMи...)>
Aле y
вiдкpитoмy листi KaмeнeBa TaKox BКaзyB:rлoсянa Tе' щo B paйoнi мaхнoвськoiбpигaдиBедеTЬсяaгiтaцiяПpoTиЦeнтpальнoi
бiльшroвицькoiвлади' ствopЮстЬся.цepЖaвa
в .шepжaвi,
a злoBopoxi eлeмeнTи,<(кoТpi
тoвпpoгpaJlисBoЮ Гpy y Beликopoсii'>,
pyють pa.цяIrсЬKиx
дiячiв яK зЛoчинцiB.
Kaмeнсв зaKIIиКaBMaxнa i пoвстaнцiв УKaзaTИ<.пoлiтичним
aBaнтIоpисTaМ...
FIaжнс спpaвxнс мiсце,,.Ha скapги кеpiвникiв
oлeксaндpiBсЬKoгo пoвiту з ПpиBoДy <<хyлiгaнсTB)>
МaxнoBцiB
Kaмeнев вi.Цпoвiв,Щo Boни пoвиннi Bиll]yКyваТимиpнi зaсoби
мaхнoвцiв сaмi нa мiсцяx, бo <....тo.цi
сaN{apa.цlIяoгoвTyBaн}UI
BЛa.цa
гo,цитЬсЯ,
якщo
Maхнo
iй
бo3нa
нa
rЦo
нe кo.цянсьKa
pитЬся)>.
Biн poзпopялився нa.цiслaTи.цoГyляй- Пorя кiлькaсoт
гryдiв ПaПrpУ NIЯ BИДaHн,lМaхrloвцями свoеi га3еTи <,Пyтьк
сBoбo.це)>.
Ця щoдeннa гaзeTaстaлa гoлoвним pyпopoМ мaхнoв<<oplaнoм
peвoлюцiйнихпoвстaнцiвУкpaiни (мaxнoвцiв)>,
цiB,
pевoлюцiйниx ПoBсTaнцiвтa вiйськ iм' бaтьзгoдoМ- <(opгaнoN,{
Ka МaхI{a'>.
BиДaвatlиi] дoбpе знaйoмий З peдalсopсЬКoю спpaBoю Петpo Apшинoв тa aнapхiстиз lryЛЬтпpoсвiтвiддiлy
бpигaгaЗеTипpиПинився'
'циMaхrra.У.lеpвнi-веpеснi 1919-roBиIТyсK
шlе пoтiм вiднoвився вlкe y xoBTнi-.pуд*'i 1919poкy, B Пo.цzLTЬIIIoMy'пpoтягoм 1920poкy, бyлo видaнo лиШIeкiлькa нoмеpiв
гaзети (yсьoгo Bидaнo близькo 50 нoмеpiв).
У свoiй телeгpaмi .цo BЦBK Paдянськoi Poсii KaмeнеB зaпpoпolryBaв сКopoTиTи}IaПoЛoBинyBиpOк Mapyсi Hикифopoвiй <.зaбoйoвi зaсЛyги>.Bиpoк, зa яKиМ Мapyся бyлa зaсyдxeнa
нa пiвpoкy нa пoзбaвленн'IПpaB зaймaти вiдпoвiдальнi пoсaди
y paдянсЬких peспyблiкaх. Kpiм Kaменrвa, лoбpi бoЙoвi якoстi
пoвстaнцiв TaKox вИзнaчалo Бюpo yкpaiноькoi пpеси' нaгoлoIIIyЮЧинa мiцнiй.цисцигuliнi мaхнoвцiв Ta i.хнЬoМy<.нeбaxaннi
вiдстyпaти>,нa <.дpyxбiз мiсцeвим нaсеЛенн'll\,f)>.
Пiс.пя змiстoвниx пеpeгoвopiв з Мaxнoм Kaменев виpituив
-.Дo oTaМaнaГpигoшaти.цoiнrшoгo<(Пpoблемнoгo
кеpiвникa>>
p'€ B a, aлe тoЙ y,(r oстaтoчHoBиpiшиB B|1ITУГ|ИT|4
пpoTиpaДянсЬKoi BJIaДиi вiдклaв нaмiveнy зyстpiv з BисoKими paДянсьKиМи
пoсa.цoBцяМинa ст. 3нaM,янKa,щo' мoжЛивo' BpяTyBil,'Io
KaменeBy )KиTTя.fliзнaвшисЬ пpo ПoBстaнн,lГpигop'евa, Kaменсв
пoвi.цoМJlяв
Ленiнy, щo' нa йoгo дyпlкy, <....Мaхнoнe pизиKне
зapaз пiдтpиМyвaти Гpигop'свa,>.
Пц чaс вiзиry BисoKoпoстaвлeних гoстeй дo Гyляй-Пoля
Мaxнo дoмiгся ixньoгo.цoЗBoлyнa poзгopтaння бpигa.циy ПoBнoцiннy.цивiзiю.Biн пеpeкoнaBix, щo, poзгopгIyвtши
нoBy pa,цянсьI(y
дивiзiю, мo)кнaзartrrити лo apмii вeЛиKyкiлькiсть се-
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дi Bисoких пoсa.цoBцiвPадянськoi Poсii тa PaДянськoi Укpaiни:
Kaменсвa, Boporuилoвa,Mршtoвa, П'яTaКoBa,Меxлa1кa'. Мaхнo нa тoй vaс пepебyвaB}IaПepeдoвiйi зaпpoсив Делегaцiюдo
Mapiyпoля, aлe Kaменсв вoлiв бyги пoдалi вiд фpoнry - y <(сToлицi> мaxнoвсьKoгo pyхy.
Kaменевa,щo BхoдивДo (чyдoBoiсiмки вoxДiв pевoлюцii>,
зусщivaв Пapaд пoвсTaнцiв, opKесTp,квiти. Ha стaнцii ГуляйПoле йoгo пpивiтали Мapуся Hикифopoвa тa BеpeтeЛЬниКoB'
кoтpi oдpaзyж пiсля вiтшlьних пpoN4oBBислoBилипpoTeсTПpoти ХopсToKостi пpoдзaгoнiв тa ЧK' Boни poзпoвiли, як ЧK тa
пpoдзaгo}Iив Укpaiнi poзсщiлювали селяtI пiд чaс pеквiзицiй
шtiбa, як poЗпoBсюДKyвaвпpoBoкauii Aвеpiн - pa.ц'янськиймiнiстp i гoЛoвaryбpa.Ци,aвTopчyгoK Пpo МaхнoBцiвтa opгaнiзaтop apешTyстapoгo aнapхiстa _ <.дlДyся'>
Мaксюти...
У вiдпoвiдь нa pеrшiкy мaxнoвцiв пpo poзсщiли ceлян Мypалoв Цинiчнo зayBilKиB' щo poзсТpiлювaтинaпpaBo й ншiвo
нe гo.циTЬся'aJIex не тpебa, МoBJlяB'ToЛстoBцяМибуи. Ha цe
BepетeльникoBзayвaжиB'щo МaxнoBцi((...нeмeнПIeзa сeлян'
нix зa poбiтникiш.
У бесiдaхKaменевa з Мaхнoм бyли вpеryльoвaнiпpoдoвoльvi
питaння.МaxнoзaявиB пpo сBor пpaгне}rшIдo пiдщимки сoюзy з
бiльrшoвикaми'.lЛl tll ПotоДкyвaBсяз Bимoгoю Kaменeвa poзrryсpа.ry.Biн тaкox BисJIoBиBсяпp0ти <(tlеПoДoбстB
тvrтиГуляtлтiльсьr<y
ЧK> тa <<пpизнaveнr(iв>.
У пpoмoвi пеpед пoBсTaнцяMиKaменев
пpивiтaвж як спpaвхнiх гepoiЪ,пooбirlяв poзiбpaтиоя.
Пpи вiд,iздiз Гyляй-Пoля, 8 тpaвня 1919poкy, Лев Kaмeнев
poзiслaв <.BiдкpитoгoлисTa,цo ToBapиIIIaMaxнa,>,в яKoМy 3aзHaчaв:<.Яввaxaю свoiм oбoв'язКoм }taBесЬгoлoс зzlявиTи,щo
чyгКи Пpo сeпapaTисTськiчи aнTиpaДянськiплaни бpигaди пoвстaнцiв тoв. Мaхнa нiчим не oбrpyнтoвaнi. B oсoбi Мaхнa я
бaчив чеснoгo й вi,цвaхнoгo бopцяI,кoтpий y нaйвalкuих yмo-

лян Ta BДapИTИнa 6lлиil Дoн - нa Poстoв, a TaKoх сTBopиTи
нoвi oфiuiйнi ruтaтнi пoлiтвiл.цiли'щo .цoПoМoxебiльrпoвицькiй пpoпaгaндi y мaxнoвсЬKихЧaсTиFIaх.
Kaменев, кoмфpoнтyAнтoнoв.oвсiенкo, нapKoМвiйськoвиx
сПpaB Pa.цянськoiУкpaiни Меxлayк, KoМaн.цyЮчий
.{pyгoю
сBoIo згo.цyнa poЗгopTaння
Укpaiнськoю apмieю Cкaчкo .цfuIIи
МaxнoBсЬKoiбpигaди y .цивiзiю.Aнтoнoв-oвсiенкo ПepеКoнyBaB
Tpoцькoгo i кoмaндyвaнrшПiвДенногo фpoнry, Щo зa нoвoi си_
тyaцii бyде ЛегIIIеBBесTи,цoсКJIaДyМaхнoвсЬKихчaсTи}IнoBиx
пoлiтпpaцiвникiв i KoнTpoЛюBaTиМaхнoBщинy.Caмi пoлiтпpaдo Центpy ПpoхaЛиBиKoнaТицЮ BиМory
цiвники B TелеГpaМax
ПoЛKaхсTBopиTиПoMaхнa, щoб тoдi B TpЬoxбpигaдaхТa ДecЯTИ
лiтвi/т'цiли,бo пoки Щo Boни IroBepTaЮTЬся
з фporrгy З М€lxнoBсьKoЮpезoлюцiеto<<BiЛь}tиx
мiсць y ЧaсТинulхнeМal>.
!ибeнкo y свoiх сПoгaдaхBКaзyBaB'щo Aнтoнoв-oвсiенкo
накaзaв йoмy не BTpуraTисяB poЗгopTaнн,lМaxнoBськoi.цивiзii,
KoМaнi вивiв MaхHoBсЬКy
бpигaдyз-пiд йoгo безпoсеpeднЬoгo
.цyBaнtrl'Пrpе.цaBбpигaдy, B}KеHa Пpaвaхдивiзii, y Пi.цПopя.цIry.
Baнtrl КoМaн'цapMy
Cкaчкoвi.Aнтoнoвим-oвсiенкoм бyлo видiленo 5 мiльйoнiв 45 тиcжl pyблiв нa pеopгaнiзaЦiюмaхнoвськoi
бpигaлив .цивiзiю.
У кiнцi кзiтня l9l9-гo мaхнoвcькиЙфpoнтД'iливсянa npaвиЙтaлiвий флaнги (кoмaндиpиПлaтонoв тa Бiлaпr).Пpaвий
флaнг фpoнry вiв нaсryп нa Taгaнpoг' МaЮчиблизькo 5 тисяч
бaгнетiв тa шaбeль, 20 кyлeмeтiв, 4 гapмaти Ta Пa}rцepнийпoтяг <.Cпapтaк'>.
Лiвий флaнг вiв нaстyп нa сT. Kщейникoве i
MaBПoнa.ц4 тисячi пoвстaнцiв, 10 кyлеметiв, 2 rapмaти. Kiлькa
Tисяч ПoBстaнцiв бyлo poзкидa}Ioпo МaХHoBсьКoмyтилy вiд
opiхoвa до Бepдянськa. Усьoгo чисельнiсть МaхнoBсЬKихпoвстaнцiв тoДi Дoхo.цилa
.цo 16-18 тисяч бiйцiв. Мaхнoвцi yrpиМyвzrЛинaйвa,xливirпyдiлянкy фpoнтy - Пoнa,ц110вepст, вiд
Aзoвськoгo мbpя дo ст. Kщeйникoвe. Зa pяд в.цаJIихбoiв Мaхнo тa Kypилeнкo бyли BДpyгеПpe.цстaBЛенi
Дo нaгopoДlt<ення
opдeнaМиБoйoвoгo Чеpвoнoгo Пpaпopa.
7 тpaвня 1919poкy нa Biйськoвiй paдi бyлo пpийнятo piшeн}UlTa BиДaнoнaKaз Пpo пеpефopмyвaннябpигa.Циiм. Мaхнa в дивiзiю iм. Мaхнa тa oбpaнo KoМ.циBoм
цiсi дивiзii сaмoгo
Мaxнa. Бyлo oбpaнo КoМaндFIийДещo нoвий скЛa.ц:KoМaн.ци.
paми |,2тaЗ-i бpигaдстaливiдпoвi,цнo- B. K1pиленкo,B. Бiлaш, П. flлaтoнoвl, кoмarЦиpoMyсiсi кiннoти дивiзii - Ф' IIJyсь.
1Бpигa.цaB. Кщиленкa сKлaДaлacЯ
з 3-х пoлкiв: 7 тис. бaгнетiв,300 цraбeЛъ.
Бpиrалa Бiлarшa_ з 5.ти пoлкiв: 9 тис. бaпtетiв, 2 тиc. шaбeль.Бpигaдa ПлaтoнoBa _ 3 3-x пoлкiв: 3 тис. бaгнетiв,Pезеpви й тилoвi ЧaсTиIlидивiзii склaдaли
ше 10-12тис. бiйцiв.
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Haчaльникoм штaбу дивiзii стaв oзеpoв, нaчaIIЬниKoМ
пoлЬoвoгo штaбy - Бypдигa, нaчaлЬниКoм вiддiлy шrтaбy- Бoгoслoвоький.Cтвopенo бyлo кoлегiю штaбу y склaдi: бpaтiв Чyбенкiв, Б. BеpeтельниKoBa,П. Aprшинoвa,B. Tllapoвськoгo,
I. Чуйкa, o. oльxoвинa, @. Kaпpeнкa, М. Пузaнoвa, o. Михaльoвa-Пaвленкa.
3a piпrенняI\{MaхнoвсЬкoi pади y <.вiльнoмypaйoнЬ Ta TИлax МaхнoBськoi бpигaди бyлo ПpoBe.цe}Io
дoбpoвiльнy мобiлiзaцiю Дo дивiзii селян 1889-1899 poкiв нapoдxeнrя. Moбiлiзaцlя дaлa.знaчнi pезyлЬтaти- 30 тисяч сеrин-дoбpoвoльцiв.
oДнaк вoни бyли пolaнo o.цягненi,збpoi не BистaчaJIo'Tol\,Iy
бiльtшiсть.цoбpoвoльцiвyхе в тpaвнi l919-гo бyлo вiдпyщенo
Дo.цoмy.
Бiлarп тa KypиленKo пpoBеЛиpeopгaнiзaцiю свoж дiлянoк'
сTBopюIoчинoвi пoлlс,l: Пoкpoвсьlсlй, {oнсЬкий, Iнaтiвський.
Maхнoвськa дивiзiя otIИHИJIacЯ
в сКJlaднoМyнaпiвлeгaлЬнoМy
сTaнoBищl'

зaЛиIIIaЮчисЬ Hе визнa}IoЮ цrнTpa,'IЬниМ

КoMa}Iдy-

Baн}UlМTa гoЛoBнoюoсoбoю y Чepвoнiй apмii i дpyгoю oсoбoю y Pадянськiй Poсii - Львoм Tpoцьким. I-(eйкoмaндний
хaoс oДнoчaснoдoпoМaгaB1ЗaBzl)KаB
Мaхнoвi. У rciтнi 1919poкy
бyлo видaнo.цеKpeTпpo сKaсyBaннявибopнoстi кoмсюraдy в
Чеpвoнiй apмii, щo yсюra.ц}IЮBzulo
стa}Ioвищевсix мaxнoвсЬКих
кoмaндиpiв. 4тpaвня 1919-гo,зa piшeнrrям Tpoцькoгo, fipyгa
Укpaiнськa paДяI{сЬкaapмiя пеpeдaBaIIacЯ
Дo скJIaДyПiв.ценнoгo
фpoнтy PaДянськoi Poсii i oтpиMiUIa,цвoхКoМaндyBaчtв.
3 щaвня 1919poкy бiлий гeнеpалIIIrypo зpoбив спpoбy пpopивy фpoшry'аЛеМzlхI{oBськi
чaстини сTpиMtUIибiтих, a7 тpaвня
yхe сaмi пеpейrrши.цoКoнтpнaстyпy.10 Tpaвнямaхнoвцi зzlхolIили сщaтегivнy ст. KщейниKoBе' зaгpoxyючи гoлoB}IиMкoшryнiкaцiям бiлиx' Aле vеpез несTaчyнaбoш цей нaстyп зaхJIинyвся...

Гла в а 1I
AIIAРхIсTи-<IIAБATIBЦI>TA MAхIIOBЦI
(dpуеаnoлoвaнa
19 18_1919)
У сеpпнi 1918 poкy, кoли Укpaiнy poзlIIМaтoB},BaJIивнщpilпнi сyпеpeuнoстi' a i] землю ToПTaB нiмецький voбiт, Koли селяни, зaбyвшrи пpo стpaх' ДaBaJIИвiдсiч дoбpe oзбpoснoмy кaйзepiвськoмy вiйськy, a всi лiвi пapтii cTaЛvIB нeПpиМиpeнну
опозицito pеxимoвi гeTЬМaнa' aнapхiсти Укpaiни з меToIo кo-
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op.циI{aцiiсвo€i бopoTЬбипpoTи геTЬМaнaтyсТBopиЛиlнrцraTиBпiдпiльнy гaЗrTy <.Haбaт>l.
нy гpyПy i пoчaли B|,IДaBaTkI
Aнapхiсти мpiяли цi,'(нятиyкpaiнськi Maси нa бopoтьбyпpоTи геTЬМaнцiвтa iнтеpвентiв, мpiяли oчoЛиTицю бopoтьбy.
tlлeни aнapхiстськoгo пi.цпi,цляХapкoвa' Kиевa, o.цеси, KaтepинoсЛaBa,€лисaвeтгpa.цa зДiЙcнилlцpЯд Trpopистинниx aктiв,
нaМaгaючиcЬциМ пoлiтичним TrpopoМ пiдtптoвхнщи Maси Дo
pirпyrиx дiй пpoти гнoбитeлiв.
1918poкy y pосiйськoмy мiстi Kрськ, де
|2-|6 ЛисToПa.цa
тиМчaсoBoпеpeбyвaвЦerrTppевoлюЦiйнoi емiгpaцii з гетьMaнськoi Укpaiни, iнiцiaтивнaГpyПaaнapxiстiвПpoBеЛaПеptrryyстa.нoBчyкoнфepeнцiю нoвoi aнapxiстськoilopганiзaцii,кoщa пpийняЛaнaЗBy- Koнфедеpaцiя aнapхiстськиxopгaнiзaцiй Укpaiни
(з <Haбaтoм>ПoB'яЗaнi бyли пpaктичнo всi aнapхiсти
<.Haбaт'>
Укpaiни у I9I8-|921 poкaх). Пepпrими ГpyПaМи<Haбaтy>бyли
aнapхo-KoмyнiстиuнiгpyПи y мiстaх:oлексaндpiвськ,Kиiв' oдесa, Koнoтoп, Зepнiв, Kaм'янець-ПoДiльський;синдикалiстськa
гpyпa @лисaBeTгpa.Д,a
; oб,с.цнaнняaнapxo.KoМyнiстiв Ta сиFIДикалiстiв y мiстaх: Хapкiв, Mикoлaiв, Чеpнiгiв' Kaтеpинoслaв,
BиHиКKpeменvyк.У лютoму-тpaвнi 1919poкy грyпи <.HaбaD>
ли в Чеpкaсax,Пoлтaвi,Хеpсoнi, Бобpинцi, Hoвoспaсiвцi,БеpДянсьKy'Мapiyпoлi, Любoтинi, Mиpгopoдi, Хopoлi' KaM'яtlськy,
Hюкньo.цнiIIpoBсЬКy,
Cевaстoпoлi, M eлiтoпoлi, Kpoлевцi, Хи тoмиpi, Пoкpoвськoмy, Hoвo-ГpиIop'€ B сЬKy тa кiлькox селax
Kиiвськoi i Пoлтaвськoi ryбepнiй (yсьoгo близькo 35 гpyп). Цi
гpyПи B цiлoмy нapaхoB}ъaJlИ2-2,5тисячi членiв тa tlцекiлькa
тисяv нефiксoвaнi,txпpихильникiв.
вщбУлacяпi,цгaсПeprпa кoнфеpенцiя Koнфeдepaцii <Haбaт,>
ЛoМ <<TprTьoi
aнapхiстськoi pевoлюцiЬ>,пiсля якoi щeбa бyлo пеpeйти дo пoбyДoвиaнapxiстськoгoкoмyнiзмy зa дoПoМoгoюКoспiЛoК,>.
Ha кoнфepeнцiiбyлo
зaBo.цсЬIсrх
кoмiтетiв,<.BiЛьнI,o{
N{yt{,
ЗaдеKllapoBaнo,Цo... <Укpaiнськaaнapхiстськapевoлюцiя стaне
пepшoЮy сеpii свiтoвиxaнapхiстсьlсаxpевoлюЦй'>.Пoчaткoм тatпиpotий ПoвсTaнськийpщ yкpaкoi pевoлюцii aнapxiстиBBzDK.ulи
зaПpoTигеTЬМaнaтa iнтеpвентiв.<Haбaтiвцi'>
rнськoгoсеJUIнсTBa
Пpo <(...Bсecвiтню
мiсilo yкpaiнськoгo aнapxiзмy>Ta IIpo
ЯBJIЯЛL7
йoгo iстopиvнypoЛЬy з.цйсненнi пеprпoгов свiтi фенoменальнo- бyдЬництвaaнapxiстськoгoсyспiльствa'зaгo eKcПеpиМенry
l ПеpIшa гaзета пiд нaзвolo <.Haбaт'>
poкaх у
'цpyкyBалaся ще в 1914-1916
Же.невi як opгaн y<paiнсЬкoТ гp1тlи aнapхiстiв (pед. PoгДaeв). з 1918 пo 1920 piк
гaзетa <.Haбaт>Дp\.K'tsaЛacЯяк opгaн oднoйменнoi кoнфедеpaцii У 1919 poцi в
Укpaiнi B|4ДaвaлИcЯтакox мiсцевi <нaбaтiвськi> гaзети: <ХаpькoвсKий нaбaт>,
<ЕлисaветгрaДский нaбaо, <.Екaтepинoслaвский нaбaт>, <oдессюtй нaбaт>.
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KтIиK€IючиaнapхiстЬ нeгaltнo будрaти тaкi aнapхiстськi сyспiльствa в iнrшиx paйoнaх Ущaiни тa в iнпrиx Iкщoнкaхсвф.
Koнфедepaцiя<.Haбaт'>
бyлa пеplпим i единим aнаpxiстським
oб'с.цнaннямв Укpaiнi i Poсii з чiткими opгaнiзaцiйнимифopмaми' .цеoб'е.цнaлисяpiзнi тенii aнapхiзмy' Caмi aнapxiсти вiДзнaчzulи' щo <<Haбaт'>
сTaB <(...e.цинoю
пapтieю З €ДинoЮ гшaтфopмoю Taкepiвним центpoМ)>'
пapтiею,щo сTвopюBaJIaсЯНa
зaсa.цax
федepaтивнoгoценщaлiзмy, ма:Iaоpгaнiзацiйну Меpе)ryтa oбoв'язKoвiстьвиKoнaнн,lpirшeнь.Це бyлo дивнo' бo aнapхiстизaвЖДи oбстoюBаJIипpинцип безпapтiйнoстiтa кpиTиKyвzlJIи
сTвopеrr}rябyдь-яIсо<пapтiйнш <(BJlа'цних)>
ueнщiв. Aнapxiсти Укpaiни,
FIaвпaКи'ствopI,IJIи
тalо.rйцeнщ - Cекpeтapiaт<Haбary>'.цo
яКoгo
евpeйськoщiйшли iдeoлoгитa aктивiсти aнapхiзмy,пepeвa>кнo
гo пoxoД)кeHня,кoщi eмiгpрали B poКи pеaкuii.цo сIIIA.
y 1906-1917 poкaх бpatм }дraсTЬ
Мaйбщнi лiдеpи <.Haбaтy>
в .цiяльнoстiCoюзy poсiйсьlс,tхpoбiтникiв CШA тa Kaнaди (aнapхiстськaopгaнiзaцiя),y лiвoмy пpoфспiлкoвoМyтa aнapxiстськoмy
pщaх ПiвнivнoiAмеpики тa ЗaxiДнoi €вpопи. Лiдеpaми aнapхiзмy зi свiтoвими iменaми були opгaнiзaтopи yкpaiнськoгo <<Haбary>:Boлiн, Caмapський, Бapoн, Емiгpaнт, Мpavний' Apшlинoв, Чекеpес, Kaбaсь тa iнrпil.
I Boлiн (Bceвoлo^ц
Миxaйпoвин Ейхенбaрl) (l88l_l945) _ щитель зa фaхoм, з 1901poкy _ сoцiал-демoкpaт,з 1905poкT _ есep. Bтiк iз зaслaння дo
Фpaнцii, де в 19l l poui стaв aнapхiстoм гpyпи A. Kapелiна. B 19l6-мy пpибр дo
CIПA, де стaв спiвpедaктopoмaнapxiстськoipoсiйськoмoвнoi гaзети<.ГoлoсTpyдо. B 1917poцi _ opгaнiзaтopColoзy aнapхo-сиrцика.lliстськoi пpoпaгarЦи в ПeтpoгpaДl.Haвеснi 1918poкy виiхaвдo Укpaши штяпiлпiльнoi poбoти,згoдoм пpa.
цювaв сepед Еt}lаpxiстiвМoскви тa Bopoнexa. Cекpетap <Haбary>i pедaктop йoгo
вI,tдarrь'фaкгикний лiлep opгaнiзaцii <.Haбaт>.
У мaxнoвськiй apмii _ секpеTap
BiЙськoвo.pевoлюцiйнoipади.B 1920poцi _ aprшIтoB:lllий
ЧK. з l921 poкy меrшкав y Hiме.rvинi тa Фpaншii.
CамapcькuЙ,{ааиd(Левкo Koгaн) _ aнapxiст з l9l7 poкy, opгaнiзaтopalrapхiстiв Caмapи, нлeн CекpeтapiaryKoнфелеpaцii <Haбaт>.
Eмizpанm(Гoтмaн lсaaк) _ дpyкap' }^{aсниK
prBoлюцii 1905poку, бoйoвик.
Емiгpрaв лo CIIIA, дe стaв aнapхiстoМ,члсtt щдкoлегii гaзoти<(нaбaт)>
тa Ceкртapiary Koнфrдеpauii <Haбaт>,у |9|9_|920 poK:lх _ кepiвник мaxнoвськoi
дp}кapнi' нлен кyльтoсвi1вiллiлyмaxнoBсЬKихчaстиtl.
MpaннuЙMаpк (KлЬансьlс,rй М.) _ щасник pевoлюuii 1905poкy, aнapхiст,
y 1910poцi емiгpрaв лo Фpaнuii, y 1914Poui пoвеpнрся дo Poсii, де бр зaapеruтoвaний тa зaсУрKelrИЙ.Пiclш кaтopги y 1917poui пpиlхaв в Укpaiнy, де opгaнi
зyвaв pевoлюцiйне бюpo сryдентiв Хapкoвa' редaктop гaзети <Хаpькoвский набaт>.У дpyгiй пoлoвинi 1919poкy цpaцIoBaв y Cибipy, дe pедaryъaв гaзетy
<Уpшtьский нaбaт,>та ствopив пiдпiльнy цpyпy дJIЯ бopoтьби з Koлчaкoм.
У 1920poui пoBrpнyвся в Укpaiнy в Cекpетapiaт <Haбary>.3гoдoм, y l92l poui
бр зaapеruтoвaниЙтa виcлaниil 3a кoрдoн.
KабасьIвaн (Tapaсюк I.) _ щaсник pевoлюцii 1905poкy, aнapxiст,емiгpaнт
в CIПA, vлeн Coюзy poсiйсьюlх poбiтникiв y CШA. B 1917poui _ кеpiвник
afiapхiстiвKaтеpинoслaвai Дoнбaсy, sлен Бюpo aнapxjстiв.(oнецЬкoгoбaсeйнy.
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<Haбaтiвцi> вi.ц сaмoгo пoчaTКy iснyвaння ixньoi opгaнiзaшii
ПoBеЛи бopoтьбу ПpoTи.циKTaTypибiльtшoвикiв тa rхнЬoгo <(Пoлiцiйнo-деp)Kaвнolo сoцiaлiзму"' нaгoЛollIуIoчи нa ToМу' Iцo

pеTBopиЛися
B деp)кaBHiмapioнетки.
^
Пpинuип <(r.цйнoгoaнapxiзмy'>, щo йoгo Bисy}Iyли <нaбaтiвцi>' пoJUIгaBy визнaннi aнapxiстськoi кoмуни як oснoви мaйбщньoгo сyспiльствa тa безпapтiйниx MaсoBих opгaнiзaцiй, щo
бyдy.o poзбyлo"y"aти aнapхivнe сyспiльствo нa КopисTь кoxнoi
Bхo.циB.цo
<.вiльнoioсoби>>.
ToЙ' xтo пoдiляв ПoГлЯДи<.Haбaтy>>,
еднща.пaся
oб'
Гpyпa
yкpaiнськoi
кoнфедеpaцii.
мiсцевoi гpyпи
y ryбеpнськi федepaцii' кoтpi, в сBoЮ чepry, пi.цпopядкoByBzrли_
ся Cекpетapiaтoвi Koнфeдеpauii, збеpiгaюvи Пpи цЬoМy пoBFIy
сaмoстiйнiсть нa мiсцi'

aнapхrсTсЬKих гpyП.
мafuкe не пoмiчшIи rце
Яюцo в кiнцi 1918 poкy <<нaбaтiвцi>
pyxy,
нaсaМПepе.ц ПeprTягTи
ПpaгHг{и
слaбкoгo MaxнoвсЬКoгo
i всiх селянсЬKих ПoBУкpaТни
пpoлетapiaт
бiк
мiський
нa свiй
стaнЦiв' To Bxe З ЛюToгo 1919 poкy вoни зpoбиЛи гoлoвнy сTaBкy нa Мaхнa. Чaстинa aнapxiстЬ-<нaбaтЬцiв> пo.цаJIaся.цoMaхнa
<дЛяКуЛЬTypнoi пpaцЬ>Ta ДДЯтoгo, щoб ПpиBepнyTи Maхнa.цo
чЛe}IсTBaв Koнфедеpaцii <Haбaт>.Лiдеpи aнapхiстiв нaMaгaJIися нaвiть взяти пiД KoнTpoЛЬ М'lхнoвсЬIо{й pщ. oднoчaснo aнapхiстськi 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 Пpичлен секpетapiaтyKoнфедеpaцii <Haбат>.
Ceкpетap ryляйпiльськoгo <Haбary'>,
З 1920пo 1933piк в paДянськихтюpмilх'де i зaгинyвy 1933poui.
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Bo.цy зaКидzUIи ПpoтeсTaМи свoix Boeнниx сoюзникiв, I{aПoЛягaloчи нa тoмy' щoб влaдa .цoзBoЛI,I,IIa
aнapхiстaм вести вiльну
aгiтaцiю Ta пpoПaгaнДy.
!o Maхнa пpиiхaв vлен Ceкpетapiатy <.Haбaтy'>Iвaн Tapaсюк. Biн сTвopиB у Гyляй-Пoлi гpyпy свoеi opгaнiзaшii, кoтpa
сTaЛa КoнKypeнToМ стapoi Гyляйпiльськoi гpупи aнapхiотiв.
Hезaбapoм Tapaсюк стaB BидaвaTи гaзеTy <Гуrшйпiльський нaбaт'>.
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 <<BiльнимиpaдaМи)>.

2-6 квiтня 1919poкy в € л исaветгpaдi вщбyвсяз'iзд Koнфедеpaцii aнapхiстських opгaнiзaцiй Укpaiни <.HaбaT,>.
З'iзд вiдзнaчиB, щo нaпiвлег€ulЬнe сTaнoвище aнapхiстiв в Paдянськiй
Укpaiнi виKrIиKaнrTиМ, щo бiльпroвики пoKи Щo не нaBa)К}ъaлися oфiцiйHo oгoЛoсиTиaнapхiстiвпoзa ЗaKoнoМ'хoчa o.ц.нopепpесii щoдo ниx. 3'iз.цпостaвив
чaснo <(тихo>
зaсToсoByBilJIи
BиМoгy пеpеД paдяI{сЬКoЮвЛa.цoЮпyблiннo BисЛoBиTисвo€
пoлiтичне сTaBJIен}Iя
дo opгaнiзaцii <Haбaт>.Bтiм, бiльпroвики
знoBy вiДмoвчалися.
Ha з,iздi <.Haбary>
aнapxiсти ЗaЯBИЛИ'щo KaрaJIьнiдii влaЗaгнaTиж y глибoке пiдпiл.гшi змyсити вжиTи a.цe.циN,{o)q/TЬ
KBaтних Дiй y.вiдпoвiдь Ha Tеpop BлaД|l.<.БюpoкpaтизaцiЯ'>,

<(ПpидylllеH
FUIнизiв'>,<<MеpTBoТнa
ueнщaлiзaцiя згopи,>,<.KOHТPpeвoлюцiйнiсTь'> - TaKИМp|епiтетaми yкpaiнськi aнapxiсти хapaКTеpИзyBuUIибiльrшoвикiв, звеpтaюЧисЬ Пpи цЬoмy дo свoiх
спiльникiв Ta сиМпaTикiв iз гaслoм: <<)(oДнихкoмпpoмiсiв iз
Pa.цянськoю влa.цoю!'>Aнapхiстaми бyлo ЗaпpoпoнoBaнo ПIлях
<(Biдтиpaння)>
яBoчниМи opгaнiзaцiями (фaбзaвкoмaми' poбiтirичими й селянськими спiлкaми, кoМyнaМи) деpжaвниx сTpyKTyp BIд нapoдy' з мrToЮ дeцeнтpалiзaцii влади. <HaбaтiвцЬ>зaKЛИKaлИ opгaнiзoвyвaти пiдпiлля Ha зaвoдaх Ta y вiйськoвих
ЧaсTинax' iгнopyвaти Чepвoнy apмilо <(яKзaгpoЗy pевoлloцii> i
<(вciЛяKoпiдтpимyвaти пoвсTaHський pщ'>, ЗoKprМa МaxнoвcЬKИt4, a тaкox чaсTиFlи ПapTиЗaнсЬKoгo TиЛy.
Haвrснi 1919 poкy aнapхiсти-<.нaбaтiвцi>poзчapyBaЛися y
свoiй сoцiaльнiй бaзi - poбiтникax тa безpoбiтних мiст Укpaiни' сКap)KиЛИcЯlнa oбмexенy кiлькiсть aкгивiстiв y мiстaх. Boни
всe бiльпrе BИЯBIIяJIИзaцiкaвлeнiсть yкpaiнсьKиМ сeЛoм, яке вiдКpиTo бyнтрa.пo пpoTи paдянськoi BЛaДИ. З беpeзня 19l9-гo
aнapхiсти пiшли B селa з Метoю сTBopeння тa€Мних aнapхiстсЬIо{х сел,lнсьlс,tх спiлoк. У тpaвнi 1919 poку IUIaнyBaJIoсяПoЧaTи
BI4ДaBaTИaнapхiстськy гaзeTy ДJTЯceЛЯLl 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
кoщa ншlivyвaлa
aнapхiстських opгaнiзaцiй Укpaiни <.HaбaT,>,
6-8 гpуп (paзoй пpиpлизнo 150_180 лroлей) i видaвалa свiй
<.Бюлrтeнь'>.

pЯдoBий сKпaд MilшoBськol apмu.
paxyloчи
.
Близiкo сoтнi aнapxiстiв в Укpaiнi HalИBaIIvt сeбе <paДянсЬкиМи aнapхiстaми> aбo <<aнapxo-пoзитивiсTaми>.Boни висryпaЛи зa aктиBItе спiвpoбiтництвo iз paдянсьKoю ыta.ц.orоi згo-

o.цнaК мapнo.
У тpaвнi 1919 poкy, пi.ц чaс ПoBсю.ц}Iих сeJUIIIсьKI{хa}IТибiльrпoвиЦьlслx вистyпiB тa пoс.иJIe}I}IяЧepвoнoгo тЕpopy aнapxiсти зaзнaли }Ioвих пepеслiдyвaнь з бoкy paдянськoi BлaДи.

iхнi клyби тa opгaнiзaцii бyли зaкpитi бiльшroвикaмив Kиевi,
Хapкoвi, Kлинцях, Любoтинi. B тoй жe vaс y €лисaвeтгpa'Цi тa
сBo1
oдесi aнapхicти дtялуlцiлкoм Лeгaльнo'легaлЬнoДpyКyBаJIи
paдi
<зpaзкш
Bесни
гaзeTи'вxo,циJIи
дo мiсьlоtх pa.ц.B oдеськiЙ
1919.гoбyлo 19 aнapxiстiв,a гoлoвoю Coюзy мopякiв o.цесистaв
вiдoмий aнapхiст _ мaтpoс A. ХелeзняKoB _ )(eлезняк.

pейсЬкш< aнapхrстсЬKих вI4.цaнЬ.
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У липтti 1919-гo зa al{ТиДrpжaвнyaгiтaцiю Ta Зa пцтpимr<y
oгoЛoшенoгoПoзaзaКoнoм Maxнa Koнфелepauirоaнapxiстських
opгaнiзaцiй УКpaiни <Haбdт>бyлo зaбopoнeнoнa всiй тepитopii
Pa.цянськoi Укpaiни. Kiлькa .цесяткiвaктивiстiв oпиниЛися y
в,яЗtlицi' ГpyПинa мiсцях пеpейrшлиy пiдпi.rшя.<Haбaтiвцi>,невдoвoленiвiйськoвим сoюзoММaхнa з Чеpвoнoю apмieю,спpий.
нЯJIиoсTaToннийpoзpив бiльпlовикЬ з Maxнoм яК знaчI{yTaKTичнy пepеMory. Teпep Boни Мoгли peaJIЬI{opoЗpaхoByBaTинa
пiлщимкy збpoЙнoiсили мaхнoвЦiв.
У липнi-сеpпнi 1919poКy Дo Maхнa rlpибули ще кiлькa сoтень aнapxiстiв, пеpевaxнo <.нaбaтiвцiв>>,
нa чoлi з rхнiм лiде.
poм B. Boлiним, кoщий незaбapoмстaв ДpyгoЮoсoбoю B МaхнoBсЬKoМypyсi - сeКpетaprммaхHoвсЬKoipuд" (пеpебрaв нa
цiй пoсaдi Дo сеpe.циI{ифУдrrя 1919poкy).
fl oпyотивtшиaнapхiстiв-<<нaбaтiвцiв>
Дo iдеoЛoгiчнoгoкеpiв.
ницTBa МaхнoBсБKиМpyхoМ' Heстop Maхнo незaбapoм вияЁив
y жнiй oсoбi нe лиrпелюдей' I{ездaTних.цoтBopчoгoбyдiвництвa i спiлкyвaнrrяiз сеЛяHсЬKиМимacaми, але й oпoзиuioнepiв
дo свoеi oсoби' кoтpi нaмaгaЛИcЯзaBoIIoдiтивитвopoм йoгo
)КИTTЯ.- повстaнёькoю apмieю мaxнoвцiв.
Якщo <нaбaтЬцЬ бyли пеpевaхнo нoсiями зrrlщецнoi iдеoлoгii суспiльних низiв,зpyсифiковaногo yкpai}IсъKoгoмiстa, тo
Maхнo з йогo oднo.цyмцяMи'xoчa й знаJtив зaг'ulЬних pисzlх Пpo
iдеi Пpyдoнa, Бaкyнiнa i Kpoпoткiнa' Bсl x бyли цiтьми yкpaiнсЬкoгo сTегry'сеЛ'IнсЬIaIми'хЛOПцями
тa стIдiiйними бyнтapями.
Boни спoвiдр.Lли не кaбiнeтний 1<единиЙ
aнapxiзм,>,
a бyнтiвне
сrл'll{сЬке сaмoстiйництBo y BигЛядiaвтoнoмii сeлянськoi гpoМa.цичи нeза.llеxнoстiПoBстaнсЬКoгoвiйськa. I]е бyлo свoёpiдне
нoвiтне yкpaiнське KoзaцTBoз Йoг6 aнapхiннoюстиxiею,Ъ poMaIITиKoЮcуlлиi ПoTЯгoМДo нeoбмexецoi вoлi.
Пoгlyляpнiсть Maхнa B ToМy й1пoляra,лa,щo вiн, вi'цtо,tнyвlrти
aнapxiстськiyмoвнoстi,сТaBпpoвoдиTилiнiю нa нeзале>Iсliсть
сeлa
вi.цмiстa, звiдIсl нa сеЛJIнгюстйцo'нaсyBаJIoсЯвйськo, ПpoДзaгoни тa <(KoМiQap'pI>>,
шoб гpaбрaтуI ceЛЯНi кepрaти ними. Махнo
зirптoвхнрся з aнapхiстaми з пpиBoДypoзПoДirryBIIall, якoю вiн
ПoсЦ/пaTисянe бaxaв, з пpиBo.цyopгaнiзaцii apмii, кoщy вiн хoтiв
бaчуrrивeлиKoю i мiщнoю, з ПpиBoДyмaйбyгrъoi теpшгopii <<aHopхii>, зaЙнягoi ПoBсT€ltIсЬIс4ммЕDGIoBсЬKим
вiйськoм.
Ужe згoДoм' y сepe.цинi.pyдrr" 19l9.poкy Maxнo пopвaB з
Boлiним i пpaкгиuнo усylryв aнaрxiсTiB-<<нaбaтiвцiв>
Bi.ц<(Brликoi пoлiтики)>МaхнoBсЬкoгopyxy y сфepy I(yЛЬTypнoгo
бyдiвництBa }. MaxнoBоЬKихapмiйських чaсTинilx. З poзпaдoм мaxнoвськoi apмii в сеpeдинi ciчня 1920poкy <нaбaтiвцi>
мaйxe зниKIIи
paйoнy>>.
з'MaхнoBсЬKихвiйськ i з <.вiльнoгo
B лютoмy 1920poкy
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Ha сBoiй кoнфepeнцii <нaбaтiвцЬ BизH€uIи Hестopa $aхнa не'l

t!

ц
i
t

Caм Maхнo, BoчeBи.цЬ'BBa)(aB, щo
<<.ЦИKгilToPD>
i <<CoMo.ЦePxщп>.
вiн i лиrпе вiн е единo пpaBилЬIIиМ TлyN{aЧемaнapхiзмy i iщyгим Бaкyrriним>>.3вiдси - зневaiииBo-KpиTиtlнe стaвлення Мaxнa.цo aнapхiстiв y Poсii, як, зpeштoю' i дo <нaбaтiвцiв>.
Мaхнo бр сeлянсьKиМ BoхдeМ' ПpиpoдIlим кеpМaниtlrМ'
кoщий yмiв i не бoявcя виKopистaTи BлaДy i <peвoлюцiйне>
Зapа'ци збepeження свoеi apмii i poзcщiляти буль''u.^-o"iuo
яKoгo сBoгo пoBсTaнця aбo кoмaндИpaЗa невиKoнaн}UI нaKaЗy'
гpaбyнки чи пoгpoми. Иoгo
.цeЗеpтиpстBo, бoягyзтвo, <<бyзy>>,
мaс i yпloвнa спpaBr.цJIилlдepa
вoля
нeoбмexенa
пpaBoм бyлa
вiсть. Caмe вiдчyггя <(нroбMexrнoi вoлi> i бpaкyвaлo--aнapхiстaм, кoщi lopcыlиcя мh< paДикшtьним Бaк1тriним i бiльrш пoмipкoвaним Kpoпoткiним.
Aнapхiзм дЛя МzlхtloBцЬ бр iнсщyмeнToм pyйнрaння стapoi,
нaсщiзь iмперькoi Poсii тa <чеpвoнoгo Baвилoнa'>. Mахпрпйoi
Tеopeтич}il,D(.цoслi.Щкеньi oсoбrивo }Iе зaМисЛIoBaвся
не
писaB
нo
пpo мaйбщне, йoмy BzDKтIиBoбyлo зaхисгиTи сBoгo зеN{JIяКaceЛЯНИ:нaсьoгoднi, зilхисTиTи нapoД, кoщий йoмy
фaiнськЬгo
пoЪipив, вiд poзсщiлiв, гpaбyнкЬ' зЦ/IцaнЬ, oбмrxень'.. .
йa*нo бyв не стiльки Пpe.цсTaвHиKoМякoгoсь 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 пpoйДисвiтaми i нiде нe знaxo.ц,иBсoбi мiсця.

t',
i

s"
"i
I
I
t

i

I

il
I

Глава 12
IIOBсTAIIня OTAMAIIA гPигoP'
(8_12 mpавня1919)

eBA

IItе y Iоiтнi 1919poщyTpoIьlсaй poзpoбив гlllaн вйськoвoгo
свiтoвoi pеBoЛюпoхory i оyp>*yaзнy€вporry з Метoю <<poзBиTKy
стaбiлiзрaвся i
Poсii
Пiвднi
нa
йoмy.jдaЬлoЬя,
щo
фpoo
цiio.
poзгpoшreнa.I{oбрвоrьнезaбaрй бyдeзaхoгше* no"чi.[oн,

i:
I

.ra apмiя...<.Bтечa,>
фpaнцyзьIсlxвiйсък з oДеси спoн1калaйoгo
вipити y llIBI{ДКy
пepeмoryнaДсвiтoвим кaпiтаltoм.B Угopщинi y
1919.мyвiдбyвалaсясoцiалiстlтчнapевoлюцiя,i тaмтеЩнiкovщriсти пoщeбршtи нeгaйнoiдoПoмoгивiд бiльrшoвикЬ.Лeнiн i Tpoцью.rйBBЕDK.Iли'
щo яКЦo рвorпоцiя змiцнiс в Угopщинi, тo нaHiмеччини.
стaнеvеpгaЧеxii, Пoльщi, Py.lryrriiтa <<МapКсисTсЬкoi>
нa УгopЩиrrУбyлo виpirшенo
Пеpшlим вiйськoвим еIIIеЛoнoМ
IIaпpaBиTи6-тyдивiзilo Tprтьoi Укpaiнськoi paдянськoiapмii, якy
- виЗBoлиTеЛЬ
oчoлювaBпoпyляpний i вeзyrий ПoЛKoBoдeцЬ
o.цеси, Mикoлaсвa, Хеpсoнa oTaМaнГpигop'свl. 6-тa paдянськa
дивiзiя нa тoй яac булa вiДмiннo oзбpoенa,малa 700 кyлeмeтЬ,
52 rapмaти,6 пaнцеpниx пoтягiв i нapaхoвршta 22 тиcячi сoЛДaтiв. Цi сoЛ.цaTи
BХr ПpoTягoмДвo*тиxнiв вiдпoчивa,rив piдниx
мiсцях нa €лисaвeтгpадщинi Пеpе.цПoxoДoмдo €вpoпи.
Але oтaмaн Гpигop,ев нe KBaПиBся tlти нa Бyдaпeшт. Усi
Bимoги Tpoцькoгo пoчaTи пoсyBaтися <(Bзахi.цнoМy}IaпpЯМКy,>
бyли пpoiгнopoвaнioTaМaнoМ,i гpигop,евЦiпpoдoвщвaЛИcИдlти пo pЦних хaTaхl oчlКyBaTи...
oTaI paптoм, нavе гpiм сepeд яснoгo нeбa, - <.УнiвepсaJl>
мaнa Гpигop'евa,пеpeдaнийтелегpaфoмi з дoпoМoгoюлистiвoк 8 тpaвrrя1919poкy:
<Hapoле.1кpaiнський!Бepи владy в свoi p1rс,r.Хaй не бyДе
ДиIоaTypинi oкpемoi oсoби, нi пapтii. Хaй живe диктaTypaпpaцIoючoгoлюдy, хaй )ffByгЬ мoзoлявi pyKи сeшIнинaтa poбiтникa' Гeть пoлiтичних спекyltянтiв! Геть нaсилЬствoспpaвa' гeтЬ
нaсиJIЬсTBoзлiвa! Хaй хиBе BЛaдaнapoДy Укpaiни! Пoлiтичнi
сПеКyJIянтиoбмaнyли тeбе й xиTpиМизaхo.цaмивиКopистoвyвaЛи TBoЮдoвipливiсть:зaмiсть землi тa вoлi тoбi нaсилЬницЬKи
нaв'язyютьКoмytly' надзви.raйкyй кoмiсapiв iз мoскoвськoi ..oбxopКи'' i тoi зeмлi, дe poзiп'яли Хpистa... Boни зi збpoсю в pyкaх зaбиpaють твiй хлiб, pеквiзyюTЬтBoю хУДoбyi зaпeвrrяють
тебе, щo Bсе це нa KopисTЬнapo.(p>.
вiццaснaкaз yсiм
Дытi- бiльпrе.'.Гpигop'rв в <.Унiвеpсалi>
<.Bтpи днi мoбiлiзyйте всiх тиx' хтo з.цaтний
свoiм o.цнo.цyMцяМ:
| Гpuzopbв (Cеpвепrик) Hevunip oлeкcaнОpoвuv
(1885-1919) _ меIIIKaнець
oлeксarшpii, кoлиurнй акЦизний чиttoвtlик' rптaбс-капiтанстapoi apмii, yкpаtнський eсep' слy,KиBy вiйськах IJ'eнральнoi Paди, гетьмaнa- пoлкoвник apмii
Укpаlнськoi леpхaви. Як oтaмaн Хеpсoнщини пiдняв сеJIянсЬкепoBстaнняпpoти гетЬМaнaCкopoпадськoгOi пЙтpимaв пoстaння.(иpeктopii УHP, стaв кoмaн.ц}tloчимХepсoнськoю дивiзiею apмii.{иpектopii. З лютoгo 1919poкy пеpейruoв
нa бiк Чepвoнoi apмii' бр пpизнavений кoмбpигoм, a пoтiм i кoмдивoм Чеpвoнoi apмii Укpaiнськoгo фpoнтy. Пepевaхнo вoювaвпpoти бiлoгвapдiйцiв,гpецЬю,rхтa фpaнuyзьких вiйськ нa Пiвдli Укparни, в Пpиvopнoмop'i, злoбрtши лля
paдянськoi влaди Микoлaeв, Хещoн, oдесy. (Пpo Гpигop'свaдив. y lсIизi: Caвченкo B. Aвaнтюpистьr Гpa;цaнскoй вoйньt. М.: ACT; Хapькoв: Фoлиo, 2000).
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Boлoдiти збpoeю, й негaйнo зaхoгшюйтeвсi стaнцii за:liзниць:
нa кoxнiй сTaBтесвoiх кoмiсapiв. Koxнa BoлoсTЬ'Koxне селo._
фopмyйте зaГoни Й iдiть y сBo€ пoвiтове мiстo; вiд кoжнoгo
пoвiтoвoгo мiстa з BalIIиxзaгoнiв дo 400 чoлoвiк Kpaщиx бiйцiв
пoцlлiть нa Kиiв i пo 200 - нa Хapкiц' Koли е збpoя - зi збpoсю; неМa збpoi - пorплiтьз BиlIaMи...Bсе oстaнне я зpoблю
сaм. Heгaйнo opгaнiзoвyЙге влaдy нapo.цнy.B кoxнoмy сeлi
вибеpiть сeлянсЬКypaДy, B кoхнiй вoлoстi - вoлoснy' B кoxнoмy пoвiтi - пoвiтoву...B paдy МaюTЬпpaвo бщи oбpaними
Пpе.цстaBникивсix пapтiй, якi стoять нa paдянськiй гшaфopмi
(...) мoщпь BхoдиTиПpe.цсTaвниrи
всiх нaцioнальнoстейпpoпopцйнo.lxнiй кiлькoстi нa Bкpaiнi, себтo:шrя yкpaiнцiв y paДi80vo,для евpeiв- 5% i.цля iнlших нaцioнальнoстей- I5%. Зa
TaKoгopoзпoдiлyмiсця не бyДeзaсиллянi пapтii, нi нaцii,>.oУpяд
aBaHтюpистaPaкoвськoгo i йoгo стaвленикiв ПpoсиМo йти o.ц
Boлю нapoдrтy.Bсеyкpaiнський з'iЪд paд
нaс i нё Нac:ишIУBaTИ
ypяд,
ми пiд.ltяхемo i святo BиKoHaсМoBoлЮ
нaМ
яKoMy
.цaсть
- гoвopиЛoсяв <.Унiвepсaлi>.
йoгo>>,
<.Унiвеpсал,>
ПpoгoлolIryвaвсвoбoду'цpyКy,сoвicтi, зiбpaння,
oсooселi,пepeкoнaHЬ,нeДoTopKaннiсть
спiлoк, стpaЙкЬ,ДyIvIIoI,
бeзvинствa' пoгpoби. Bсiлякi вбивствa бeз сyдy, Мapo.цepсTвa,
збpoi>.
ми, pеIсiзицii пoвиннi бyли пpиiтинятvIcЯНaмiсцi<(силoю
B Укpaiнi мaв eфекг бoмби, щo
Гpигop'eвbький <.УнiвеpсаJI)>
вибщнyлa, бyв смiливиМ тa HeсПoДiвaнимBиKJIикoMкoмyнiстиЧHoМypeжимoвi. oтaмaн poзpaхoByвaв'щo нa йoгo бiк пеpейдyгь нe лиIIIeпoBсTaнцioтaмaнiв Зeленoгo,Aнгeлa,.Boлинця,
Зaбoлoтнoгoтa iнших, але й чaстини тpЬox yкpaiнських PaДянз кoЛиIllнix yкpaiнсьКих пoBстaнськиx apмiй' щo сKJIa.цЕUIися
Гpеб'янlс,t,
БоxeнKa, Il{opсa тa iн. oсoблиГpyдницьKoгo'
цiв:
вi нaдii пoKпaдaлиcя нa Hестopa Maхнa, з яKиМ y Гpигop'eвa
були тiснi КoнTaКTи.
II{e y квiтнi 19l9-гo Maхнo oTpимaBвiд Гpигop,eвa гpoшi тa
B сBoю vеpry нaдiслaB oтaMaнoBi 200 кiннoтзбpoю. <.БaтьKo'>
никiв-мaхнoвцiв для oблoги o.цeси,якi, oднaк, нr пoЛaднaJlиз
<(КpyTим>
oTaМaHoМ:дBo€ 3 ниx бyли.poзстpiлянi, irтпri BтeKJIи
нaзa.ц.цo Мaхнa. Нa 27lоiтня 1919boкy Maхнo й Гpигop'ев
Пpиз}IaЧилитaемЕIoвiд paдянськoi влaди зy,стpiчсвoii пpедтepитopii>y Kaтеpинoслaвi.цJUIpoзстaвникiв нa <.нейтpальнiй
гйду пoЛiiй.lнoi сиryaцii в Укpaiнi.
Biд Maxнa.Цo Kaтеpинoслaвaнa зyстpiv пoжaли Гopeв (.шен
МaxнoBсЬKo1glrцnfiy), Beтеpoв (aнapxiст), Koваль (гoлoвa Гyляйпiльськoi paди), вiд Гpигop,eвa _ ЧepeпalloB тa Cepафимoвич. oднaк бiльrшoвицькийкepiвник KaтepинoслaвaAвepiн зa
дoнoсoм Гopeвa зaaprшITyBaBМaxнoвсьKих тa гpигop,eвcЬких

I IoОoвcьrcuЙBoлoЙuмupГpuaopoвuн(1880_1949)
кoлиruнiй лiлep бi,ъlшoвикiв oле-сЩ_нленпapтii i tяoз !oкy. B l9l9poui,_ - гoлoвa Bицoi вiйськoвoi
lнспекrul УсPP.3аmoнcькuЙ BaлoduмupПеmpoвuu_ 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'евaтa 3елeнoгo'>.
CтaнoвиЩев Укpaiнськiй Чepвoнiй apмii нa пoчaтКyTpaB}UI
l 9 l 9-гo oб'скгивнo зM€ r ЛЬoвyЮTЬ
HсЬKиxпoлiтopзведеH
Hя pa.tlЯ
гaнiв:y Дoнбaсi - <<...пoBнa
вiйськoвихi тилoвих
демopа-пiзaцiя
..КoМyнiсТ''ПеpeтвopиЛoсяB
чaсTиIl))'<(злiсrlaaгiтaцiя>,<<сЛoBo
лaйкy>;IJeнщaльнaУкpaiнa <.Coлдaти
БoгyнськoгoпoлКyзpи<<...B
BaЮTЬзipки, Kaху{и' щo Boни ..)КидiBсЬKi,,)>,
Бiлiй I{еpIоi
<(...B
чaсTиFlичин'ITЬHaсиJIЬсTвo
Ha'цнaсеЛeннjlМ>'
Чигиpинi кo<,...в
МендaнT}raJIaIIIToByс
сoлДaтiвПpoTиBиKoнКoМy)>;
2-it дивi<....в
зii бaгaтoTeМнoгoеЛеМlнTy>'
6-му ПoЛКyбaгaтoчepBoнoap.
мiйцiв l{oсяTЬvopнi бaнти, пiдтpим1тoтьМaхнa Й aнapхiстiв, y
пoлKy вiдсyгня ДиcЦиплiнa>;
в 1-й дивiзii l-i УкpaiноькoТapмii
aнтисемiтизм
тa
aгiтaцiя
ПpoTи<(МoсКaЛiB>.
Koменфiксщалися
дaнт Bеликoгo Toкмaкa вивiсив гaслo <.Бийxидiв. хaй живе бaтькo Мaxнo!,>
ll щaвня 1919poкy гpигop'свцi пiдiйrплидo Kaтеpинoслa.
вa' ,цl .ц.oних пpие.цнaBcяpадянський гapнiзoн BеpxньoднiпpoBсЬКa - BеЛиKoгoпepедмiстя Kaтеpинoслaвa. У Kaтepинoслaвi пoчалaсяпaнiкa, всi пapтiйнi й paдянськiyсTaнoBинегaйнo
eBaKyювzlлися.Haсryпнoгo .цнJrв Kaтеpинoслaвi пoвстaв Чopнoмopський paдянськийпoлк' пpибулийпеpeдтим з Mикoлaевa. Coлдaти ПoлI(yзaxoПили стpaтeгivнi ПyHKTимiстa, poзгpoмили ЧK i тюpмy. Пpизнaнeний пoвста.lIимиKoMrH,цaнтмiстa
Poзaнoв нaКaЗaBЧaстинaм'вipним бiльrпoвикaМ,сIсllaстизбpotо,
o.ц}Iaкцi чaстини тa iх кepiвницTвo Bxе BTеКJIи.
З тюpми Kaтеpинoслaвaбули звiльненi <.
Cтapик>- Мaксютa l
i мaтpoс opлoв, кoтpi ствopили ruтaбпoBсTaнrшi o.roлилийoгo,
ytpиMyЮчимiстo пpoтягoмтpьox днiв.
16щaвня 1919poкy.цooлeксarЦpiвськaлpи6улиeuleлoниЗ
чepBoнoapMiЙlцями,
спpяМoвaниминa бopoтьбyпpoти гpигop,евBoни не пolхали нa
цiв. Aле, oзнaйoмивпrисьз <,УнiвepсЕLToМ>'
гpигop'евський фpoнт, a ыIaIIIТyвzrЛи
нa BoКзzuliaнтибiльtпoви3
цький мiтинг, poззбpoши ЧK, випyстили всiх зaapе[IтoBaFIих
TюprM.Тe x сaме BчиниB oДин з пoлкiв Пеpuroi Укpaiнськoi paдянськoi apмii, нaпpaшeний ПpoTиГpигop'евa.Ha свoемy rшляху в Беpлlтvевi,Koзятинi, Фaстовi вiн гpoмив ЧK i в'язницi, сoлДaTи пoлКy ПoГpo)сyвaлипoвrpнyги нa Kиiв i poзiгнaти влaДy.
1Mокcюmа Олекcанdp(псевдoнiми..Дщo,uCтapик>)_ aнapxiстз l905 poкy'
кaтopхIrик' у{aсник Xoвтневoгo пepеBopoTy'KoМa}ЦиpчopнoМopсЬкoгoзaгoну, щo &tхиu{aвKатеpинoслaв вiд iнтеpвeнтiв у l9l8 poцi. У квiтнi 1919poкy
пpибр дo Kaтepинoслaвa3 мaТpoсoМAнтoнoвa-oвсirнкa для фopмрaння кiннoгo зaгoнy,oднaк зaгiн бр poззбpoений,а Максютa зaapештoвaниЙ.15 тpaвня'
вбитий vеpвoнoаpмiйrими загoнy Паpхoменка.
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У пpиvopнoМopсЬKихмiстax Tex ЗaПaнyBаJIa
rraПpy)l(eнa
aTмoсфepa.B oдесi пiд гaолoМoPa,цибез кoмyнiстiвl'>
нaмaгaлися
зaxoПиTи влaдy БiлopyсЬKapaдя}Iськaбpигaдa, Зaгiн Kaзaкoвa
Ta MaTpoсЬкийпoлк aнapxiстa Cтapoдyбa. fulе цi виступи були
pозбитi B ЗapoдКy.
IнaюшесKJ|aДuI|4с,ЯсПpaBи
в Mикoлaевiтa ovaковi, де 16rpaвня 1919-гoпoвстzUIимaщoський нaпiвекiпax тa мiсцевий гapнiзoн (yсьoго5 тисяч людей).Ha чoлi ПoвсTaннябyли мaщoси
oвгpaфoв (лiвий есеp) тa Пpoскренкo. IJе пoвстaннJ{Мo)tнa
пopiвнювaти з KpoнtпTa.цTсЬКиМ
пoBсTaнн'lМ l92l poкy. CпoчaTКyМaтpoси BисryПиЛипpoти Гpигop,евai нaвiть билися з
ниM нa пi,цсTyПax.цo
Микoлaсвa.Але нoзaбapoМBoни пoBеpнyли бaгнeти: зaapеЦIтyBaлипpе.цсTaвникiвмiсцевoi paдянськoi
poзгpoМиJlиЧK, вбивпrиfi гoлoвy,BсTaнoвиЛиBJIaдуМaTBЛaДИ,
poсЬкoгoprBKoмy' який впyстиB.цoMiсTaгpигop,евоькiзaгoни.
Пoвстшli BстиглиBИДaTИ
кiлькa нoмepiв гaзеTи<.CвoбoДнoe
слoвo
кpaснoгo МopяKa)>'
в якiЙ BИKЛaДaЛИ
свoi iдейнi ПoгЛяди'близькi.цo гpигop,€ в сЬких.
У сyсiдньoмy гyбepнсЬКoмy Хepсoнi в сеpeДинi TpaBHя
1919poкy пpoхo,циBз'iзД мiсцевиx пoвiтoвих paД. З'iзД пoстaнoBиB пepеoбpaтиBиKoнKoМi yсyнщи кoмщiстiв вiд влaди.
Hoвooбpaний викoнкoм сKЛaДaBся
пеpeвaxнo з yкpaiнськихтa
poсiЙських.лiвиxесеpiв,кoтpi BПyсTиJIигpигop'евцiвДo мiстa.
З 16 пo 28тpaвня мiстo пеpебyBaлoB pyкaх пpезиДii з'iздy paд
тa Kpимськoгo пoлКy' шo пiд1pц1'aaвпoBсTaHtUl.Бiльrшoвики
з вipними iм зaгoнaми ЗаuIИ|]IиIЛvI
Хеpсoн Ta }IaBKoЛиlIIнiселa.
Пo.цальrпaДoлJIпoBсTaнняГpигop'rвa вёликoю мipoю зaлexалa вiд пoзицii Мaхнa. Гpигop'св дуЖеpoзpaxoByBaвнa пiдTpиМKy<.бaтьКa'>
i нaДiслaвйoму 10 TpaBнJr19l9-гo телегpaмyзi
сДoBaМи:<<Biд
комiсapiв, нaдзвlтчaЙoкнe бyлo lоrтrя... Moi вiйсЬKaне BиTpиMaJIи
i пoчали caмiбити нaдзвичaйкиi гнaтЙ кoмiсapiв.'.I oсь я, oTaМaнПoЗaзaкoнoМ'xенy tx зa мexi Укpaiни...
Чи не пopa Baм, ..бaTЬКy''Maхнo, сКaзaTисвoс вaгoМесЛoвoТим,
xтo зaмiсть вoлi нapoдy пpoвoдитЬ ДиКгaтypyoкpeмoi пapтii?>
Мaхнo не вiдпoвiв нa цe зBеpнeHНЯ'aЛeсKopo oTpиМaвнoвy ТeлеГpaMy:<Бaтькy!Ilo ти Д'IBИLJIIЯ
нa кoмyнiстiв? Бий жl>
Pa.цянськeкеpiвництвo вxе з 9тpaBн,I l9l9poкy Пoчинa€
виМaгaTивiд Мaxнa BИlHaЧvIТИcяiзaявитиПpo сBor HегaтиBне
сTaвJIeнI{я
дo Гpигop'eвa. ПiдтpимKa пoBстaнHя з бoкy Мaхнa
зaгpo)(yвaJlaвлa.цiкoмyнiстiв в Укpaiнi кaтaсщoфoю.
y Гyшй-ПoЛе З BиМoKaмeнев нaвiтьнaПpaBиByЛЬТиMaryМ
гoю.цo Мaхнa нeгaйнo видaTивiдoзвуПpoти гpигop'евцiвi пoвiдoмити.цислoкaцiюсвoiх чaстин. Зa нeвикoнaннJlцiсi вимoги Мaхнoвi зaгpo>кyвалooгoлolrleння 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.lIяцьoгo зpoбить пoлiтичнy зiUIBy.
10тpaвня вiд Мaхнa дo Гpигop'eвaбyлa }taПpaBJlrнa.цеЛeгaцiя для з'ясyвaння пoзицiй ПoBсTzlJIиx.
{eлeгaцiю мaхнoвцiв
oчoЛЮBaBo. Чyбенкo. Мeтoю МaхнoBсЬKиxпpедстaвникiвбyлo
TaKox ПepеKoнaTиГpигop'eвa <(непpoлиBaти бpaтню КpoB>>
i
зaкiнчити миpoМ. Дeлегaцiя Чyбенкa пoбaчилa y Bepхoвцевo1
мy, Kaйдaкaх, Чеvелiвцi нaслiдки свpeйських пoгpoмiв.
Антoнoв-oвсiенкo, HrзвiDKaЮчинa пpoтrсTи Авepiнa, нaкaзaв вiдпyстиTи зaTpиМaHиxy Kaтеpинoслaвi мaхнoвцiв i нaвiть
Дaти iм aвтoмoбfuш,а,rе.цoжaтидo штабy Гpигop'евa iм не в.цaлoся чrpeз бoi тa зyпинки в П'ятиxaTКaх'де Boни пoбaчlии нaслiдки rвpейськoгo пoгpoмy й пovyли poзпoвiдi мiсцeвиx xителiв пpo це. Мaхнo тaкox.цiзнaвся,щo B сyгичцi з гpигop'свцями
пiд чao oлисаBrTгpa.цсЬкoгo
пoгpoмy зaги}IyЛи12 aнapхiстiв,У Toму нислi Мapк Злoй _ бpaтчЛенaцK PKП(б) Г. 3iнoв'евa.
B Mapiyпoлi,дe пеpебрaв Maкlo, негaйнoбулoскликaноз'.t.зД
мaxнoвсЬIс,шкoмaндиpiв. Ha ньoмy бyлo вислoв.пенoTpи ToчKи
Зopy нa пpoблемy: rlpИ|vIи|ppItИ
Гpигop,евa з бiльшroвикамИ,Bу!cTуIIиTиЗ oсyдoм фIтop'свa, пi,Irгpимaшr
Гpигop'свai вikIcгу'IxrrИ
пpoгI,t
бiльtшoвикiв.HaнrrпaбyЯкiв oзеpoв зaКJIиKаB,цo
poзpиByм:lx}Ioвякi.ввФкaцЬ з Чepвoнoю apмieю i.цo пpисднaшrя.цoIIoBстzlлиx,
Ли oтaМaнa <(сПpaв)GliМ
сeJUIнсЬKиМвoхДeм)>.BiЁ пiдцaв сyмнЬy
yraсTЬпoвстaнцЬ y зниЩeннi еврЙськoгo нaсeлel{н'l.
Biкгop Бiлaш зaTaBpyBaBпoBсTzlJIoгooтaМaнa яК зpaдниКa
тa <.пoсoбниKaкoнЩpеBoлюцii,>,
BKaзaBЦ]и'щo ним Kеpyr xToсЬ
з oToчeнtrl гeнrpilIa fleнiкiнa.
Мaхнo зaстepiг,щo щr нr чaс дляв1ЙниПpoTибiльпroвикiв,
ПoзaяKщебa тpимaти фpoнт пpoти бiлих, щo пoBсTaн}IяММoxyгЬ сKopиcтaтЙcябiлi. Boднoчaс Махнo ЗaЯBИB'Iцo неМo)IgIивo бiльtпетеpпiти ЧK тa бюpoкpaтiв. Бyлo виpitшенoнe вTpy{aTI4cЯB кoнфлiкт <.Гpигop'eв-бiльпroвики>'a сКopистaтися
безЛ2ЦцяМДля poзгopTaннябpигaди в дивiзiю i пеpеyклaдeння
.цoгoBopyз бiльrшoвикaмиз МетoЮoTpиМaн}Iявiд ниx згo.цинa
aвтoнoмiю paйoнy' Мaxнo oсoбистo пpизI{aчиBсKJIa.ц
pе.цКoлегii, якa мaлa пiдгoryвaти вiдозвy пpoTи oTaМaнa.
12 тpaвня 1919poкy Чyбенкo пoBepнyBся.цoМaхнa i y свoемy звiтi BиЗнaB' Щo пoBстaн}UIMa€ oб'сктивнi r1pI4ЧуII1И
еКoнoмiчнoгo й пoлiтlrчнoгoxapaкТepy';lлеBo.цнoчaсфopмa ПoBсfaння
i, гoлoвнe, евpейськiПoгpoми бyли poзцiнeнi як яBиЩepеaК.
цiйнe.
Мaхнo телегpaфyвaвKaменевy' щo <(з.ulишIa€тьсявipним
peвoлюцii, uшeнe iнститщaм нaсиJIЬсTBaв oсoбi кoмiсapiв тa
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нa.цзвичaйoK' щo чи}IятЬ сBaвoЛЮнa.ц нaсеЛeнн'lM}>,1яK aHapхiст не бyде пщтpиМ}ъaTи зaxoПлеl{tш BЛa.циГpигop'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 .цoпoМoтoЮAвеpiнa'
Maхнoвський штaб видaB ПpoКllaмaцilo <.Хтo тaкий Гpигo_

p."91.Чl]
u9p9l-o-y,
бр нaзвaний
p,r,вu,
y якiй.oтaмaн
f:olЗllЗaчaс
Taм MIсTиBся
xе
B
ToЙ
aле
aнтисeмiтoм,

вoлюцioнеpсiм,
.<<cyпеpеvкy
Гpигop'евa з бiльшroвиKaМизa
кЛиK.iгнopyвaти
пOлiтиvнy йaдy'. B ilpoюlaмaцii вкaзра,тися i пеpшroпpИЧ|||Il.
пoлiтикa бiльtlтoвиПoBсTaння,гoлoвнi з Дих - aнTисеЛяtlськa
бiльtшoBиКaми.
влaДи
кiв тa.мoнoпoлiзaцiя деpxaвнoi
oпpилюДцивlllи сBoю пpoютaмaцiю,Maxнo нaДiслaвBиKpисal,{oмУГpигop,свy,в нiй вiн нaЗBaBoTaМaнa
BaлЬнyTеЛeгpaМy
Мaхнo ТaКo)KсaнкuioнyвaвЛoяBytIи]KoltTppеBoЛюЦioнеpoм.
гaзетi<П1тьк свoбo.
Гpигоp,свa.стaтеЙ'в
ки pЬзгpoмHих-щo.цo
кoнфеpенцiЮ,Ha
y
aнapхiстськy
деu, opiaнiЗyBaв Гyляй-Пoлi
KoнTppеBoЛюцloнep.
яK
зaсy.Цxeний
бр
Гpигop,eв
якiй
Мiсr\eвi paдянс.ькiкеpiвники aKTиBtIopoЗПoBсЮ.Д)кУBaЛИ
чyгKи' lIIo Мaхнoвцiйдyгь нaдoПoмory гpигop'евцямнa oлек_
ЗaгoнaMи.Чеpвoнoapмiйським vaстинaм бyлo
"iндpiu"u*'pЬoМa
гoTyBaTися
нaкaЪaнo
дo oбоpoни мiстa i зниЩення мoстiв неpез
з oлексaндpiвськa бyлo пepеpвaнo
poзпopяшкr}I}tяМ
Зa
[нiпpb.
телефaфнийi телeфoннийзв'язoк з Гyляй-Пoлем..{iзнaвrшись
зaxoдiвПo пpИПиHеHМaхнo BиМaГaв
пpo шiдjj мiсцевoiBЛaДИ,
не бyлo
oлексarЦpiвськ
нa
ствepдxyюvи,
Цo
пpo"oкaцiй,
нЪ
спp"йовa"o ;<o.цнoiйaxнoвськoi чaстини. Пoвтopилaся iстоpiя
з пaнiкoю в беpезнi 1919poкy з пpиBoДyмiфivнoгo зaKoЛoTy
yсe тoй xе Aвepiн.
Мaxнa,.i нoвi чyгк't poзПoBcЮДКyBaB
теЛеIpaМу
нa.цiслaв
ДЬBy Kaмeневу з.ТaKи.
Гpoсмaн-Poщин
впеBнeнoгoBopяTЬПpo сoюЗ Maхнa
ми слoвaми:<.PeaкЦioнеpи
Гpoсмaнй ГDигoD'свa.Цe бpехrшгaнебнaй хитpo зaдyМaнa>).
Poйин nonpoсиuy KaменсвaнaдaTиMaxнoвi l6 мiльйoнiвpуб.
лiв для poзiopтaнrrя Maх}IoBсЬKoiбpигaли у Дивiзiю.
висryп ГpиBсi iнbpхiстськi opгaнiзaцii УкpaiНИ 3aсУД|4лИ
гop'rвa frlпpиЙнялиpitпенrtямoбiлiз1ъaтинa бopoтьбyз ним свoi
сили. IIa фpoнт ПpoTи oтaмal{aBисЦ/IIиBбpo-непoтяг-<iм.тoвapиrшaХyлякoвa,', Цo,сютaДaвcяз aнapxiстiв oдеси, Микoлaевa
ia aнapxiстiв-мaтpoсiв.KoмaнДyвaвбpoнeпoТягoMaнapхiст мaTpoсХелeзнякoв (Xелсзняк).
ЧУ.|KИ
oднaк.y paдянськiй пpесi Й нaДыi Пеpе)KoByвaJIIIсЯ
<oДесский
y
гaзетi
TaK,
пpo сoЮз мaхнoвцiв з Гpигop'евим.
<AнapхiсcTaTТЯ
кЬммyниbтoвiд l5 тpaвrrя1919poкy З,ЯBИЛaсЯ
пoвнa бpехливихiнсинyaцiй. I{i uщки змути зa-Гpигop'eBa,>,
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сили
.CеpфиМy ГoПнrp (зaстyпникa нapкoМa oсвiти Paдянськoi Укp-aiни)лaти TeлегpaМyз o.цeсиЛеЬlнy iз ж спpoсцfraнням^.{ибeнKo нaДaB сTaтTю )сypнaЛy <Koйyнiсu
1is тiaвня
19l9 p.), де нaзBaвМaхна-oчеснймpЬ"о,ouioн.po",,, кЬтpии
викoHaBсвoi oбoв'язкиy вiйнi пpoти бiлoгвapдiйськиi.бuйo i
:вin
9-бopц.' Зa пpaBo пpигнoблeнoгoнapoдy...
Мaхнo нe пirшoвнa сЪюз iз Гpигop'eвим..Haвiтьpu*Бii*йv
'uepд'u,Ъo
.цoвеЛoсЯ
Дещo BплинУтИHa ЗaнaДToprвниx комyнiстiв i визнaти y_пpeсi вiдсщнiсть сoюзy ГpигopЪвa i Мaхнi.
B бopoтьбi ПpoTиГpигop'eвa paДянсьKимиaгiтaтopaмибyлo
BиKopисTaнoaBтopитeтсеJUIнсЬкoгo<.бaТЬкФ>,
щo висryпив пpoTи ПoвсTaнrш.A сaм <.бaтЬкo,>
надiслaвПpoTипoBстiulихy paйoн
KaтеPинoслaвa3-iт МaxнoBсьKийпoлк тj бpoнeпoтя; ...;ф;;;.
. Kpивaвим i вiдчaйдyrшнимбyлo це пЪвстaння. Пoвстaнцi
plзzulи' спzUIЮBulли'
зaкoпyBzUIи)иBцеп,Iy зeМЛю свoi xеpтви:
кoмyнiстiв,.vекiстiв, пpoдзaгoнiвцiв.Coтнi свpeiв .u.'"й
nй
vaс пoгpoмiB' щo чиtIиЛигpигop]свцi,зpивaюvи нa МeIIIКaнцях
евpеЙськихмiстeчoк сBoю нeнaBисTЬДo нaдзвичaйoK.яKиМи
ПеpеBilснo кеpy&lли кoмyнiсти-евpеi.
poзгpoМy ПoBстaнняГpигop'свa бyли зiбpaнi вci cили
-.^Д"
УCPP, нaДiЙlллa.цoпoMoгa
з Poсii. Moвa йrп-lraпpЬ зоеpexенй
paдянськoi BлaДив Укpaiнi. Haвуrслaзaгpoзaнaд^Kиевoм,
oДeсoю i Пoлтaвoю. Tpи ГрyПиpa.цянськиxвiйськ: xap"tвс"кa, бIeсЬKa Та Kиiвськa (близькo 30тисяч бiйцiв), якlo. o",'o",'й,
у
бvлч poQt1ниui,кoмyнiстlшнi, чекiстськi Ta Кypсaнтськi чaстини' |4-20 TpaвrUI1919-го ЗaBДaлуIpяД
ПopaЗoКПoBстaнЦяМ,Bи.
бивrпи ж з KaтepинoслaBa'€лисaвЪтгpaдi, Kp."еn..y*u|:, Pu.oY з тим 14ТpaBня19I9poкy poзпoнa"ся нoвий нaстyП
',
чepвoнoi apмii нa ПiвДен.нoмyфpoнтi. Чepвoнi зaxoпили ЛyгaнсЬк'a мaхнoвцi _'ст' K}тейниКoBr.Aле Пiвденнoгo
i
фpon[(енFUIrraстyпy.
)м y цЬoмy кoнфлiкгi, KoЛи ЧaсчеpBorloapМiйськими гpyllaМи
cи, Знaм,янкy, Kpивий Piг тa
я urтaб oTaмal{a.У кiнцi тpaвня
l919-гo Bopourилoвщe ввzDKaB,
щo <(Ipигop'rвщинD>
нe-,lййoBalla, a poзпopoП{I,иaсяпo yкpaiнських селaх, i кoнфлiкт з наpo.цoМмaс бщи TpишlлиМ'.цoчoгo Чеpвoнa apмiя пiдгoToBJIeнa
ще Мeнш]e'нix дo бopoтьбиз гpигop'свцямиЬзДoвx залiзниць.
11eПpИЙНяTT
Я ce ЛяHaМ.И
Укpaiн и Ч K, <пpизнaveнЦiв,>,
пpoдpoзКJIa.цKи'
нaцioналiзaцii зeмлi, центpaлiзйy, пapтйнoi диiсгarypи.,oб'сднyBiUIoгpигop'евцiв, бyнтiЪних vepвoЪoapмiйцiв тa
стpaйкyюvиxpoбiтникiв' ПoBсTzUIиx
мaщoсiв йи*o,aЬвa'u й'цiв-кoлoнiстiв, мaхнoвцiв. Цe бyлa oтpетя суIJIa>>'
КoTpaB r.цнo-
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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 <.вiльнoгo paйoнy'>. Мaхнoм бyлo видiленo oДин мaхFIoBсЬKий пoлк
дtя бopoтьби з ПoBсTzlJIиМигpигop'lBцяМи.
B poзпaлi гpигop'евсьKoгo пoBстaнн,l мzlxнoBcькllЙ rштaб виpirпyе пеpезaтBrp.циTи дoгoвip з paдянсЬKoю BJIа'цoЮ'дoмaгaючисЬ y неi бiльtших свoбo.цтa пpивiлeiв. Близькiсть <.бiлoгo>.Цoнy
мaхнoвцiв TpиМaTися зa сoюз iз Чеpвoнoю apмiею,
зтvIyIIIyBaлa
ByзЬKa cмщa фpoнry вщдilш.лa <<вiльнийpaйoн,>вiд пoмiЩикa й
кapaтeJUI в цapсьK}D( пoгo}Iilх. A iдeали aнapхiзмy опoнyка.llи вiдBи <(зaхисниKaПpиBaтнOТвлaснoстi тa пoГpoМltиКa> _
х|4J|'Iтv|cЯ
oтaМa}Ia Гpигop'eвa. Як пoкaзали пoДальпli пoдii, poзхoдкення
<.бaтьКa'>
з oTalиaнoМ М.Ци B кiнцевoму пi.цсyМКy фaтшьнi нaслiдкй i д.ltя нlос oсoбистo, i дrш мiльйoнЬ yкpaТнсьKlD( сеJlян.

Гл ав а 1 3
IIЕPцIIкATAсTPoФoIo. сУДиЛиЩЕ
(19_31mpaшя
1919)
B кiнцi тpaвня 1919poкy чepвoнoМyKoМarЦyBaннюзДaвaлoся, щo вибитi з мiст тa стpaтегi.rнихстaнцiй гpигop'евцi вxe
й poзбитi.26_28 TpaBrUIl919-гo vеpвoнi кapальнi
.цемopaлiзoвaнi
y ПoBсTaлих
зaгoни' щo пpибyли з oдrси, нaBеЛи <(пopядoК>
мiстax _ Микoлaевi, ovaкoвi, Хrpсoнi. Пoвста.lti MaTpoси Ta
сTeпaМиTa Л|cagИ,ЧaсTинaз них ПpoсoлДaTиpo3пopoIшLUIися
бpыnся.цo Maxнa.
нaсЦ/Пy схЦ15 щaвrш 1919poкy мaxнoвцi пoчЕшиъДытlцf,l
нoМy }Iaпpямкy, зaйнявIIIист. Kщейникoве, й пpoсyвaЛИcЯB
бiк Taгaнpoгa. KoМa[щyBaння .(oбpoвoльчoi apмii, oстepiгaючисЬ пpopиByМaхнoBцiвнa.[oн, пеpеKиt{yлoкiннy.Цивiзiюt<yбaнськиx кoзaкiв генepiшa ll]кypo в paйoн Юзiвки.
19 тpaвня lПкypo BдapиBy флaнг 9-i paлднськoi дивiзii 13-i
apмii Пiвлeннoгo фpoнry нa cтиKy з МaxнoBсЬкoю .цивiзiсю.
Чaстини l3-i apмii Пoч,lли пaнi.lнy BтrЧy' вiдкpивrшинrpвoниЙ
фpoнт lшиpинolo y 80 км' Пpoтягoм ПеpЦIoгoлня нaстщy бiлi
пpoсyнyлися нa 45lо,t в глиб pa.цянсЬкoгoTиJIуB paйoнi Boлнoвaxa-Гpиrпинe. Kiннoтa IПкypo вийшлa B TиJIМaxнoвськoiдивiзii з нaмipoм oToчиTиTa знищиTи мaхнoвцiв.
генеpaл Шкypo пiзнiУ свorх <.Зaпискaxбiлoгo пapтизaнa)>
IIIеIIисaв,щo вiн giД'цaвнaкaз 1-й Tepськiй дивiзij свoгo кiннoгo
133

t
';ц

Кa днlв ToМy Дo сКЛaДy MaхнoBсЬKoi дивiзii нaкaзoм KoМa}IДapмa Cкaчкa..IIЦoб пpopвaTи чrpBottий
фpонт, пpoTи МaхI{oBцlB
бyли 'кинщi <.бiлi,>
TaнКи.
Гoлoвкoм Baцeтiс BидaBaB IIaКaзИ, BиМaгaючи негaЙнo
.
ви-

Paкoвськoгoтa
Jгouький пoчaвбoмбapд}ъaти

''',3'Д]P?9ня
Nr(o)y сBo1МиTeлeГpaМaМи'У ЯК]'IхПpoпol{yBaв<(пoчaTи
ц\
пoxiД>Пpoти Мaxнa, a тaKoж KpиTиКyBaBАнioнoвi-oвсiенкa
зa
безглyздy.Цoвipливiстьдo Maхнa. TЪoцo*,,i BимaгaB o...пiй
poзгpoМy гoЛoBних гpигop'свсьКих сиJI лirоiдрaти
мaxltoвщи|з4

ПoвтopеHнJI
вiн, <<oбiцяе
нy'>.Звopoтнe x pirшен}I,l'пoПrpе.IlЖaв
гpигop'евськoiaвaнпopи' КoTpaбyде бiльшrнeбезпечноювнaслiTa чepвoДoK BeлшIrЗнoiпoпyляpнoстi Maхнa сepr.цсeJUIнсTBa
pеаJIЬнa
нa
МlCLЦХ>>.
BЛaДa
€
,
ДИн,a
бo
мaхнoвщИHa
нoapмiйцiв,
зBo.циться
дo тoгo, щoб
Тpoцький пiдкpeслювaB:<(...зaBдaнн'I
BиKopисTaTиефекг гpигop'евськoгo бaндиTизМyтa пiдтягнщи
нaдiйнi чaстини' poзкoлoTи Maхнa, ЗниЩиBIIIиBеp.цoсTaтFIЬo
Maхнa з дoПoMoгoюcИЛИ>>'
xiвкy, i пepефopмувaTИЧacTИ:нут
B тaсмнiй телeгpaмi.цoMoскви тa Kиевa Tpoцький IlpoПoaнapxiстськi хулiгaнствa>З дoПoмoгoю зaгoнyBaB ((ПpипуlъlуtTуt
нy vекiiтiв тa балтiйськиxмaтpoсiв' щo ДoПoМoглoб, нa йoгo
з Пiвдня Укpaiни.цo гoЛoд,ЦУмЦ, BивезTихлiб нoвoгo Bpo)<aЮ
B oМaнy'зЕtявЛяючи'
кoлeг
свotх
щo
BBo.циB
нoi Poсii. Tpoцький
poзгpoМмaхнoвцiв.цoПoМo)ке
пpoBeсTинaсTyпtlpoти бiлшt, хoнa
жoднI{хpезepвiв y Tpoцькoгo Tyг r,(е не бyлo.
2З тpaвня 1919poкy Tpouький нaKaзaBKoМarЦapМoвiДplтоi
пеpeлoм
Укpaiнськoi apмii Cкaчкoвi зДiйснити <(...paДикzlлЬний
в yстpoi тa пoведiнцi вiйськ Мaхнa Пpoтягoм.цвoхтиxнiв' a яюцo
цe Bи,IBитЬсянеМo)кЛиBим.- пoдaTиpaпopTпpo вiдщитий спpoтив Maхнo. 3pa.Цoютa бoхевiлляM нaзBaBTpouький.цoзвiл
Cкaчкa нa poзгopтaнн,l Maхнoвськoi бpигaди y ливiзiю. oДнaк
Cкaчкo не Пoгo.циBсяз дyNrKoюTpoцькoгo i зaявив, щo лiдеpи
мaхнoвцiв не пiдщь Пpoти BЛa.ци'пoки iснyе нeбезпекaбiлoгвapдiйськoгo prвa}IЦIy,ToМy Мo)снa i неoбхiДнo виKopистaти Мaxнoвцiв пpoти бiлих. CкaчKo пoясниB, щo пepефopмyвa}rняМaxнoвськoi бpигали в дивiзiю мoxe бщи пoзиTиBниM' пoЗaяK дo
склa.цy.цивiзiiмoxнa бyДеввeсти нoBих пoлiтпpaцiвникiв.Cкaчкo 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 yKoМПлeкгoвaнi <<poоiйськi>
дивiзii, яких нiде Bзяти.
Toгo x 2З-ro чиcлa в тeлегpaмi Peввiйськpaлi Пiвденнoгo
пoчaTиpеopгaнiзaцiюДpшoi Укpaiнфpoнтy Tpoцький }IaКu}Зyr
ськoi apмii пiд кеpiвницTBoМBopotпилoвa тa Меx.пayкa. Tpoцький y)кr BиМaгaвпiдтягнyги лo lyляй-Пoля <нaдiйнi чaстиМaхнoBцrB1 ЗМ1нитивrpхlвКy' ПlдTягнyBlIIи
ни> тa <(poзКoлoти
ни3и>. TpoцьIс,rй пpoпoнyBaB Boporшилoвaнa пoсa.ц,yFtoBoгo
кoмaндyBaЧa lpyгoi Укpaiнськoi apмii, Toмy Щo кoМaндapМ
гiprшимyкpaiнсьrо,rмвгшинeПеBний,цi/t,цaвся
Cкaчкo <<МЛяBий,
a Boporпиa не KoМaндv|p>|'
Toмy Щo Cкaчкo <()KypнаЛiсT,
BaМ)>'
лoB <(Bopoxийyкpaiнськiй сaмoстiйнoстi>.
1 vepвrrя 1919poкy Cкачкo знoвy звеpFryBся.цoKoмaндyBaнз
FIЯ пpoпoЗицirю вiднoвити дpуrкнi стoсyrrKиз Maхнoм внaслiдoK пpoBalryфpoнтy в Дoнбaсi. Aпе йoгo вже нixтo }IeсЛyxaB.
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Пеpедбavaлoся блoкyвaти Maxнoвський paйoн Зaгopo/цxyBzUIЬними
зaгorlaми'пpoдзaгol{aMи,
зaгoнaМиЧK з пiвнovi, a зi
схoцy пo лiнii !нiпpa пiдвести vеpвoнi вiйськoвi нaстини, шo
BиBlльниЛиcяпicля poзгpoМyпoвсTaння.Гpигop,евa.
Ha сaмe x
Гyляй-Пoле мaв бщи сПpяМoвa}IиЙoco6ливиЙ пoлк ЧK. Bй
Пoвинeн бр лiквiдyвaти rптaб Maхнa. 3aгoнaм, кoтpi бyли нe
згoДнi з pirпеннями Мaхнa, пpoпoнyвaлocя виЙти з iyйliпиьсЬкoгo paЙoнyдo Днiпpa' Пepедбava.iloсЯTaкoж BиBесTичaстиI{yМaхнoBськиxпoлкiв нa iнuii.цiлянки фpoнтy.
flля пoлегпrенrrялiквiдaцii Мaхнa дo пЬvaткy опepaцii зни.
lllенrrl пЛaнyB:UIoся
poздiлити дивiзilо Мaxнa нa Tpи фpoнтoвi

<(ПoЛITичнlдu>.

oднaк Tpoцький, Boporшилoв,Мехлayк висЦ/тIилипpoти
KarЦидaTypи!ибeнкa нa зaмiну Мaxнa, зaяBJI'IЮчи,щo йoгo

Iз6

|з7

сЬKий пpeдсTaвI{ик.oблiк пpoдyкгiв тa шнiЙ вивiз зa меxi пoвiry мiг бyги здiйснeниЙ лиlлe з дoзBolryпoвiтвикoнкoМyтa Мaxлoвськoi PBP, як i мoбiлiзaцiядo мaхнoBськoiдивiзii. Для пo.
сTaчaHнядивiзii пepeД'бauaлoся
сTвopеHIlЯпapитетнoi кoмiсii,
якa б кoнщoЛювzulaспpaвy ЗaKyгIKихapчш У с,eЛяH.
Зазнaчeнipirшеннявiлкpивaлишлях дляoбмeженoiMaхнoBськoi aвтoнoмii <<вiльнoгo
paЙoнy,>
й зaпoбiгалиpoзвr,гп<oвi
кoнфлiкry мb<влa.JI,oю
Тa MaхHoвlU|ми.
oДнaк piшення nupuri^,-й|nИЛИcЯ ЛИI]Iella пaпеpi, ПoзaяК l{eнтp зaсyдиB Пеpeгoвopи
мiсцевoi влaДиз MaхI{oBцяМи.
Tим чaсoй Тpoцькии ia PaкoвсЬкий, схBulЛиBшиIUIaHпpeвeHтиBтloгoyдapy Пo Мaхнoвцяx'
чeК,UIиЛиlllе пpиBoДy.
Maxнo нaМaгaвсяyttиКнyги кoнфлiкгiв свorх кoмarЦиpiв з
мiсцевolo бiльtшoвицьKoloBлaДoю.У БеpдянсЬKy'B яKoмy сТoяЛИЧacTИHI4
мaхнoвцiв, нa пoвiтoвoмy з'iздi paд aнapхiстиia мaxнoвцi вимaгirлиyсyнeн}швиKoнKoМyi вiльниx
дo uuйi"ийpiв
них pаД>y пoвiтi. Мaхнoвський кoмeн.цaнтмiстa
F{oвикoвтa
aнapхiст Уpaлoв, кoтpий дpyKyвaB y мiстi гaзeTy <.БepДянськa
МиTFlицЯ>'пoстiйнo кoнфлiкryвaли 3 влaДниМибiльшoЪикaмиз
BиKo}rКoMy
тa пoвiткoму.23тpaвняl9l9-гo Мaхнo тeлeгpaфрaв
Hoвикoвy, HaKaзyoчи<вжoднi paДяHсЬюсПpaвиHе BтpyчaTися
тa рiйти в нaйтiснiшiстoсyнкиз бiльrшoвикaми,
кoщi pЪnp.,.nTyюTЬBЛaдy.,].
Пiлщимyю.rи opгaнiзaцiю <вiльниxpалo пoЪe,ax,
Мaxнo в тoй жe чaс вiДкладaвствopенняTaIftх paд y мiстaх vepeз нeбезпeKypoЗpиBl з
-Чepвoнoюapмieю нa цioмy фyнтi.
Cтaнoвип{едивiзii Мaxйa
в кiнцi TpaB}UI1919po#зйа;rьoBaнe y зBeдеI{I{lIх
пoлiткoмiсapiв. Як пoвiдoмлялoся y звe.ценнях' нeзBaxaючи I{ayспiхи нaсTyпy бiлих, y МaxнoBсЬкихчaсTиHaх настpiй дoбpиtl, бoЙoвиЙ стaн <(нaпoTpiбнoмy piвнi>.
Cтoсoвнo пoлiтичнoi сиryaцii y <Мaхнoвii,' в*aзyвйЪ.',
*o
пoлiтpoбoтa, нeзBzDкaюЧИ
Ha нa.цaнi Мaхнoм мoxливoстi, вe.цrTьсякBoлo, щo лишe B oКpeМиx випaДKaхсTBopенoбiльrшo.BицЬ5l-oсepeДКllу чaстинaх, oдHaК ефекгивнiсть iхньoi дtяльнoстi булa I{еЗнaчнa.Taкий стaн peoёй пoяснЮвaBсяTиМ,
щo
oснoвHaсoлДaTськa,сeJUIнсЬКa
мacaЙlллaзa Махнoм як зa свoiм
лiдepoм,i всi зyсиллябiльtuoвикiвpoзKoЛoTицю MaсYЗaзHaвaли невдaчi.
B тoй нaс, КoЛи нaBKoЛoМЕ}xнoBсьКoi
дивiзii poзпaJIюBaлися
пpи-сщaстi,з_-лiдХapкoBa дo Мaхнa rlpибули пoвстaнськi зaгoни IIIyби 1a Чepeднякa' a тaкo)к вiдoмии Ьнapxiст мup* мpu.tний. Пpибулi мали.циpекTиByвiд Koнфeдеpiцii oнaоaтo j нЪ
BИcryПaTИнa фporrгдo пpиiздy CекpетapiaryoHaбaryu дoГУляtlПoля. oднaк нeзaбapoмцi зaгoни зЪвлiснoю iнiцiaiивoю виpyLIIуIIIИ
Ha фpoнт, дe сeбе лoбpе ПoKzlЗzlли
y бoяx Пpoти бlлих.^

lз8

лiквiдaцiя Paдянськoi BЛalIиПpизBr.це.цo
ЗaяBиB'щo <,бy.ць-якa
BЛa.ци>.
гiprпоi
сTвoprння ще
Ё zo-х числix TpaB}Iя1919poкy B МaxнoвсЬкoмypaйoнi y
зв,язкy iз зaгpoзoю нaсTyПyбiлих бyлo Пpoве.цeнoдoбpoвiльнy
мoбiлiЪaцiюiелянствa. Але vеpез кaтaстpoфiнrryнесTaчyзбpoi,
тисяv дoбpoвoльцiв.цoBeЛoся
aмунiцii тa нaбoiв кiлькa .ц.есяткiв
пo
вiдпyстити
дoмiвкax.
кoтpий зa кiль<(хиTpoщi>.Цибенкa,
Ha цей чaс спpaцюBa']гIи
кa мiсяцiв .ц,oцьoio, oстepiгaюнисьмaйбщньoi <<сaмoстiйнoсTi,>

бyлo б зpoбити бeз великиx Зyс!1лЬ.
Tим чaсoм мaxнoвськi зaгoни' кoтpi вoювaли з бiлими, нaб-езнaбoiв, i iм Дoвo.ципpикiнцi TpaвIUI1919poкy o|IИ:нvIJIИcЯ
Лoся poзpaхoByBaTив геpoiннiй бopoTьбi з .ценiкiнцяМи лиtrJr
нa бaiнеiи тa tшaблi.Пpoте в Pядi мaхнoBсЬKиxчaсTиFIвзaгшli
гвинтiвoк. Aнтoнoв-oвсieнкo пi'цкpеслювaB'щo
не висTaчЕulo
чepгa Дo 4-х бiйцiв: Koxен нaсryпниЙ
TaМ BсTaнoBJIюBaJIaся
гвинтiвкy пollеpе.цнЬoгoвбитoго. Koмaндувaч
BиKopисToB}rBaв
вiдзнЪчaв,Iцo тaке сTaнoвиlце нa ПiвДеннoмy фpoнтi сTBopю..
u-o"" rшiуrнo, бo вo.цнoчaсy сyсiлнiх чaсTинaxЧepвoнoi apмii

apмii пpo кaтaстpoфivнe сTaнoBище свoеi дивiзii чeprз пpипи.
нення пoстaчaнrrя.Biн вкaзyвaB,щo нr МoЖeбiльtшевiдпpaвлrятинеoзбpoeнихЛюдейнa сМеpTЬ'бo вoни гиllyxь TисячaМиB
бoях. Cвoю Bимory влaдi змiниTи сTaBЛенHя.Ц,oМaxнoBсЬKих
пiдкpiгшювaBзaГpoзoюсвoсi вЙстaвки. Гpoс_
чaстин <бaтькo>
вiдвiдaв Гyляй-Пoле в щaвнi l9l9 poкy'
кoтpий
мaн-PoЩин,
пoixaв дo Хapкoвa ютIoПoтaTисяПpo ПoсTaчaнrrl МaxHoBцlB l
вiдпpaв.гtявTeлегpaМиПpo .цoПoМoryсBoeМузнaЙoМoМуПo зa-
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сЛaннюЛьву KaмеЬeвy. oднaк yсе бyлo бeзpезyльтaтнo.
I{e бyлa
ЗМoBaМoBчaнн'I.
Тим чaсoм нa кiнець тpaвrrя l9l9-гo бiлi пpoсyнУЛуIcЯ
Ha
l00 кiлoмeтpiвy глиб МaхнoвсЬKoгopaйoнy. Цi yспiхrденiкiн-

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

МaхнoBцlв пlД час згaДyBaнoгoTpaB}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.цсaмoгo [Пкypo, B якo}ty
гeнеpiul пиTaв <<бaтЬKa)>:
<<...нe
poзyпlilо o.цнoгo,зa щo I{aмз Toбolo битиcя? Aдxе Bсe o.цнoтй б'еш кoмiсapiв тa xl,lдiв, i ми ix
б'€Мo'>. Bщ iменi штaбy loбpoвoльнoi apмii uбaтькoвЬ,бyлo oбi-
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кoця}Ioгeнepiшьськi пoгoни .[oбpoвoльvoi apмii, a всiм йoгo
пpoвoкaцiй.
IIIкypo
ЦIтaToм)).
зa
iluй"puм.*oфiцepськi Пoсa.П.и
нo зaявляв,щo сoюЗ Maxнa з Гpигop'свиМ мar ПpизвeсTидo с9й.y i оиoi*apдiйцями тa дo бЬpo-тiби-пpoтиспiльних вopoгiв:
<...кoмунiстiв,кoмiсapiв, хидiв, ЧK>. Mo>сltиBo'ЛисT геtIеpaJIa
нa
шкyp.iд" Мaхнa МaBна метi нe стiльки пpиBеpнyги <.бaтьKa'>
Мaхнo'нa
бiльrшoвикip
нaцЬKyBaTи
ocTaтoчIlo
свiи Ьiк, скiльlоt
фpoнт.
цiв i цим пiдipвaти еДинуrЙaнтибiлoгвapдiйський
Лист цeй Maхно pirшрe вцкинyв. Biн зaявив, щo йoгo' <<КoлипIньoгo Kaтopжникa нiкoли IIе ЗaМaняTЬy гrнеpiulи>'l нaкa.зaB нaДpуКyBaTицЬoгo Листa y пpесi, як пpию'Ia.цпpoвoКaцll
пpoTи мaхнoBсЬKoгopyxy.
28тpaьня 19l9-гo PеввiйсьщaпaПiвденнoгo фpонry oгoлoсизaбopoнy пеpефopшryвaнняMzlюtoвськoiбpигади в
лa Пpo Ърopy
^пЬpeфop]\{yBaнrш
як непi.цкopенrulнaKaTpaI(ryBаJIoся
,циBiiю. Цe
Maхнo нaПpaBиB
x.цня
Toгo
гoдинi
|4-Й,
o
зoвi i малo не як зpалa.
Tе,Щo вiн ск.гIaПpo
з
пoвiдoмлен+lям
*o"a*ц,paм
свorм
ieлeгpaмy
ПpaBoКo)кнa.цaе
i
тa
кoмбpигa
KoI\'диBa
пoBнoBzDКе'Iня
зЪебЬ
дaе
y
склaдi ПiвзulциЦ]arTьсЯ
iй оpигaдi-пoлKyвибиpaти_ чи Boнa
BKztзyBzlB,
Maхнo
зaгoни.
сaмoстйнi
д"*o'Ь'o фpoнry, ни сTBopюr
зpoб<...Я
бiльшre
ЗЕUIBIIяючи:
зBaнь,
BисoKLD(
пpaпre
Дo
щo вiн нe
prвoлюцri - я йлp.
лIo B низzlxнapoДy.IP'Iя
Haсryпнoio дня кoмaндyвaн Пiвдeцнoгo фpoнry poзцiнив
вибopу
дii Maхнa пo нa.цaннroсвoiм чaстинaM пpaBa вiльнoгo
i
piвнoцiннi
зaлиrшенню
шlo
фpoнтy
тaкi,
як
кpoкiв
iЬд-otш,*
13 girutaти пiд сyд peвзa якi Мaxнi нaJIe)китЬзaapeшITyBaTц
тpибyнaлy.
.
zЬ тpaЪня 1919poкy Cкaчкo нaКaзaB€. Чиrоaнiяl (кoмarци.pУ i-i p]aлянськoiiивiЪti, Дpyгoi Укpaiнськoi paдянськoi apмii)
у
пpийoмy спpав кoмбpигa-Koм.циBa
Ьiroa'й лo Гуляй-ПoЛЯ Д:г,Я
Мaxнa. o.цнaк Чиквaнiя пoFIa.цTIDкдеIIьвиuiкyвaв poЗгopTaн}Ul
пoдiй i не жaв лo Гyляй-ПoЛ'l' щo пoсиЛиJIoбезлaддя.
o-u,'*
Tим чaсoм мaxнoBсЬKий paйoн пoчiши oToчyвaTиЗaгopo.Щlryuйiнi зaгoни' a в Kyп,янiькy бyв poззбpoсний бaтальйoнЧеpбaxaння пеpейти Дo Maхнa.
вoнoi apмii, кoщий BИЯB|4B
| Чuкванiя€ в cей (|893-|919) _ кoлиrцнй пopу{ик Пеpшoi свiтoвoi..Haвеспpoти
нi r9lв poкy _ нaчrпiaбy 3-i pеioлюuiйн.oi^apмii,шo вoюBaлaв Укpaiнi
Borcени
aвстpo-нiмёцькиx iнтеpвентiв,з квiтня 1918-io - KoMatЦapМ3-1apмii.
1918poкy_уoдeськoмyпiдпiллi.Haвеснi1919poкyгубвiйськкoм,нav.oб-opoпpийняв
;; сii";;. Bц ньoгo M.ахнo oщимaB po3пискy пpo те' цro Чикванiя
мilх}IoBсьKyбpигалупiл свo€ кoмaнд}ъaння.
**-;iii'p'"*т"ёi*ливiзiя
тiльки нa пaпepi. Фopмyвaння i1 у кзiтнi
iснрй
1919poкy пp"пинилo"" неpез тё, щo Мaх}Ioвськaбpиraлa, ЯКa МaЛa}ъiйти дo
ПЬденнoмy фpoнтoвi i сaмa стaлa Дивiзiеlo.
й;ы'.ъi
fuвiзii, бyлa
''е^рланa

r4r

Пpoтягoм oстaннiхднЬ щaвня l9l9-гo тиск бiлoгваpдiйцiвнa
мaxнoвськi пoзиЦii ПocИлvlBcЯ'Мaхнoвi щебa булo вйвaти нeraЙнwr зaxoдiв, щoб збepeгп,rдивiзilo тa <вiльнийpaйoн>.303l щaвня бyло пpийrшТoДBapirшeнrя,кoтpi дaвали
мaхнoвцiв пpивiд .цЛЯнoBих ЗвиI{yвaчrнь.Мaxнoвськa
"opo.aм
кoмiсiя з
пpoBеДенHя
з'i.здiвсeЛ'IнTaпoвстaнцЬ i Дeкiлькa<.нaбaтЬцiыoгo-

У свoii нaKaзax Мaxнo нe oгoЛoшryBaвпpо пiдгoтoвкy з'iЭдy.
Biн хотЬ виpillllтll I|ИTaHРIЯ
мoбiлiзaцii тa фopшryвaнrrя
ПЬвстfrськoi apмii вoЛЬoвиМpi-tшенням,
а,reПетpo Aprпинoв тa <нaбaтЬ-

тинaхдивiзii тa.цoвi.цмoвимaxнoвцiвпpиймaти iнruoгoKoМaнДиpa нa знaK ПpoTесTyпpoти несПpaBeДJlивoгo
pirпення Tpoцькoгo. Мaхнoвськi лiдеpи сTBrpДKyBaJIи,
щo всi iвинyвavення тa
пopiвrrяння Maxна з Гpигop'eвиМ BиKJIиКaнi<<нgвip;oю
iнфop-

Г лав о 1 4
Po3PиB
1919)
(1_19uеpвня

мaцiсlo aгентiв BЛaДI4>>.

Ha пouaткy чepBня 1919 poкy poзгopнyлaся lIIalIеItа aKTиByKpaннiсть vepвoнoгo Koмa}ЦyBaння з l\{e.тoюpeopгaнlЗaцll
<пapлiквiдaцii
УкpaiнсЬKoгo
apмiй
фpoнтyд.lrя
*.i"o*'"*
;;й
сTaнoBиB' Щoб Maxнo зzUIиIIIaвсянa свoiй пoсaдi кoм.цивa. oд-
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1УпеplшеMахнooгoлoсИвсебeкoмaнryвaчeмПoвстaнськoiapмi.iше15щ
тa пpopиByqi,""J9-{l.,--y;
пoвсTaння
ня l9l9pЬкy, пiд нaсгpигop'eвськoгo
.ляйпiльсЪкoф

paЙoнi бyлo llpoведенo лoбpoвiльнy МoбшlЗaцшo .цJUlиoгo apмll'

I4з

y BiйсЬКy.Тpoцький KBaIIиBсвoж пiдлeглих, йoмy
TизaнщиIlи)>
кopтiлoнегaйнopoЗПoчaTибopoтьбуПpoTи<<сeПapaTиЗMy,'
i nсaмoстiйництвa,>.
1 vеpвня l9l9-гo BцBK Рaдянськoi pеспублiки BидaB I]oсTaнoBy пpo лiквiдaцiю вiйськoвoгo KoМaI{ДуBaнHя
в УCPP
(Укpaiнськoго фpoнтy тa УкpaiнсьKиx paДЯнсЬкихapмiй). Bxе
4 vеpвrrяPеввiйськpадapeспублiки нaKaЗaJIa:
пеpетвopитиflpyry Укpaiнськy apмiro у |4-ту apмiю Пiвденнorо фpoнтy, Пеprпу
тa Tpетю Укpaiнськi apмii - в 12-ту apмiю Зaxiднoгo фpoнтy,
лiквiдyвaти Hapкoмaт y вiйськoвих сПpaBaхУсPP, poЗПoчaTи
<(чисTKy }кpaшIсЬKиx

чaсTи}l>>.

2 vеpвня Pеввiйськpa.Цa pеспyблiки Пoчil,'Ia пepефopмyвaнtlя yсiх з'€ д нaнЬ Укpaiнськoгo фpoнry y ЗaгaJlь}IoBiйськoвi.цивiзii, 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|4Cхiднoгo фpoнтy з метoю викopiниTи oснoBи <(yKpaiнсЬKoiнaпiвсaмoстiйнoстi тa сеПapaTиЗМу)).
2vеpвня 1919 poкy Tpoцький пo тeлефoнy ЗB'яЗaвся з Мaхнoм i в piзкiй фopмi нaКaзaB негaйнo зaKpиTи МaxнoBсЬKиМи ЧaсTинaМи 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 <.вiльнoгopaЙoнy>.
Maхнo, BКaзyЮчи нa Кpитичне сTaнoвищe свori.цивiзii, нa
вiдсщнiсть пpoвiaнry, нaбoiв тa збpoi, KaTегopичнo вiдмoвився
ПеpеДисЛoКyBaти свoi ЧacTИHИ.Але Tpоцький не пoст1шaBcЯ, a
нaKaЗyBaBМaxнoвi, JUIКaЮчийoгo pепpесiями. TpoцькиЙ н1битo 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)КДяpeвoлюцii вiдбipними MaTюKaми. Це бyлa oстaння poзМoBa двoх вoщцiв.
Цей iнциденT ПpисKopиB poзв'язку. Haсцrпнoгo дня в гaзeтi
шгaбy Tpоцькoгo <.B Пщи> з,ЯBИлacя сTa.ГTЯТpoцькoгo пi.ц нaзвoЮ <.MaхнoBщинa>' в якй Мaцнo НaЗИBaBcЯ<(ryЛяйПiЛЬсЬIО{М
анapхo-Гpигop,еBиМ>>
Ta <сaкoЛoTниKoм)>.Cтaтгя зaKiI{чyвUIaся тaК:
<З цiсю aнapхo-КyplryЛЬсЬKoЮpoзrryсToЮпopa пoкirтнити, пoКi;tчиTи 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}rЯвiйськoвoi opгaнiзaцii МaхнoBцiB>, ToбTo
poзв,язрaння бopoтьби oднiri ЧaсTИHvIЧеpвoнoi apмii пpoти
rншIol'
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Зaсоби Tpoцькoгo, Щo вiн BиKopисToByBaBI]poTи Maхнa,
йшли нapoсTaЮчиМПopядКoМ:IIIиpoKaaгiтaцiя тa пiДгoтoвкa
гpoМa.цсЬKoiдyмки ПpoTи мaхнoвцiв' ПoвHa блoкa.цai пpипинrнlUI ПoсTaчaнн'IмaхItoвсЬKихчaсTин' нaBoДlIенF{яMaxнoBa гoЛoBнe- лiквiсЬKoГopaЙoнypoзвiлникaмитa aгiтaтopal.z.Il,
дaцiя мaxнoBсЬКoгop}xy сиЛaМи Мoскoвськoгo, Лщaнськoгo,
Бaхмщськoгo стpiлецьких пoлкiв, кaвaлеpiйсьKoгoПoЛКy' зaгoнy Kypсaнтiв, зaгoну ЧK oсoблиBoгo ПpиЗнaчlння, зaгoнy
пaнцеpникiB' ПaнцеpнoгoПoTягa.
Удap плaнрaBся не пo фpoнтoвих ЧaсTинaхмaхнoвцiв, a пo
штaбy Мaхнa - Гyляй-ПoЛЮ'дr бyлo всьoгo близькo тисячi
пoвстaнцiв. Haкaз MaB виKoнуBaTИcЯ<.бе3зaтpимoк i BaгaнЬ'>.
B тoй xе ДенЬ Koмaндyвaч Пiвдeннoгo фpoнтy B. Гiтгeс пiдПисaB aналoгiчний нaKaз пpo пpидylllення <(МaхнoBщини'>.
flеTaсМ[IиМитoМy' щo йшлa лицrе
якиЙчac цi нaкaзи ЗaJIИ,IЦaJI|4сЯ
пiдгoтoвчa poбoтa д.пябopoтьби з Maxнoм
B тoй xe чaс' зa свiдченняМ дpРlшни Maхнa - Гaлини,
4 vеpвня 1919poкy лo Гyляй-Пo.пязaвiтaв Kлим BopolIIиЛoB
.цЛятoгo' Щoб нaгopo.цитиMaxнa op.цeнoМЧеpвoнoгo Пpaпopa.
Мaxнo
Ha мiтинry в Гyляй-Пoлi з нaгo.цисвoгo нaгopo.цlt<енн'l
y
paдЯ}IсьKе
кеpiвництвo
ЗaПеBниB
Дpyl(бi.
HeзaбapoмHaKaзoМTpoцькoгo вiд 6.VI.1919бр зaбopoнеy Гyляй-Пoлi, кoщий бyлo нaмiний з'iз.цпoвстaнцiвTa се,IUIH
Тpoцьчeнo Ha 15vеpвня 1919-гo.Пpиvинoю цьoгo,бyлaД},]vlKa
Koгo' щo pезyЛЬTaтoМTaKoгo з'iздy мoxе бyти бpщaльний
ЗaKoЛoT<вдyсi гpигop'евськoгoi вiдкpиттябiлoгвapДiйцямфpoнry,>.oTxr, yпеpедxенiсть i безпiДстaвнiпеpедбaченгtябуливизнaчzulЬниМlтДля бlль-lлoвикiвy ж стaвленнi .цoмaхнoBсЬKoгo
pyхy.
Зaмiсть pеaльнoстi в oснoвi пoлiтики чrpBoнoгo KoМaн.цyвaнн,I бyлo пpиггyrцення(<.мoxебщи>). Пpoтe з'iз.цмaхнoвцiв
не вiлбyвся не внaслiдoк зaбopoни Tpoцькoгo, a З Пpичини
зaХoгUIенняpaйoнy Гy'ляй-Пoля бiлoгвapдiйцяМи.Зa лoгiкoю,
paз з'iзд нe вiдбрся, тo i зaкoлoт мaхнoвцiв, i вiдкpиття фpoнтy
Taкox не вiдбyлися' ПoЗaяк Boни ПеprдбaчытиcяTpoцьким як
IUIapeЗyЛЬTaT
з,iздy. o.цнaклoгiкa нiкoли не бyлa ПeperшКoДoЮ
зa незpoблeний вчинoк!
нaм Tpoцькoгo. Maхнa сУДLIJIИ
Зa opгaнiзaцiюцьoгo з'iздy, }чaсTЬy ньoМyTapoзПoBсю.цдення вiдoзв пpo з'iз.ЦTpоцьIс,rйнaкaЗaBpoзсщiлювaти.Haкaз вoxДя peBoлюЦii не залиrпI4BсЯщkl\neнa пaпepi: кiлькa мaxнoвцiв
бyлo poзстpiлянo нa пoчaTl(yчеpB}Iяl919-гo Зa poзПoBсюдxeння вiдoзв пpo з'iзд y Гyляй-Пoлi.
KoTpa<<poзМaхнoBщинy)>'
Tpoцький зaкJIикaB<(poзДylПиTи
пoчzula opгaнiзaцiю зMoBи)>'
-aHeстopa Мaxнa i йoгo o.цнo.цyМ-
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цiB oгoлoсиTи пoзa зaKoнoМ i вiддaти пiд сyд peволюцiйнoгo
яких' .цope.ri, не бyлo..
тpибyншly <(зaзaKoЛoTTa Зpa.цy)>'
107
визнavив,
N9
Haкaз Tpoцькoгo
щo мaхнoвський pщ мae
бщи <.стepтимз лиця зеМлi,>зa <.вi'цкpиття
фpoнтy бiлим,>,зa
з,iздУ. I xoчa з'iз.цплaнyвaBсялиIIIeнa
збip <.aнтиpa,цяtlсЬКoгo>
15vеpвня 1919poкy, в нaкaзi вiд 5 чеpвня l919-гo Пpo }Iьoгo
гoBopилoсяяк пpo дoкoнaний фaкг.
<.Пpoтинapo,цний>
хapaКTrp Мaх}IoBсЬКoгopyxy Tpoцький
виBoДиBз тoгo' щo N4axнoвцioб'сднyютЬсяHaBKoЛooсoби Maxнa, a <(нeнaBКoлoiДейнoгoпpaпopD)'i тщ-тaки мaхнoвцi ввaсeбe aнapхi)<aютЬсязpaдниКaMинa oснoвi Toгo' Щo BB.DKaютЬ
сТaМи' a зHaчиTь'i вopoгaми pa.ЦянськoiBлaДи.B дaнoмy paзi зa
МaхнoBrIяMибaчaть <.iдейнийпpaПop>aнapхiзмy. o.Цнaк voмy
бiльпroвики aнapхiзм пpoтисTaвJUIютьiдei paд? Чoмy Мaхнo,
paптo]v{
oгoякий бр у |9|7 poЦi гoлoвoю Гyляйпiльськoi pa.п,и,
paД?
вopoгoм
ЛoIIIyBaBсяспoкoнвiчним
B нaкaзaх Tpoцькoгo сTBepД}q/BaJIoся'.
щo Мaxнo <.вi.цкpитo
зaклиKaBдo ПoBстaнHJIПpoти pa'ЦянськoiBлa.ци}Ia Гyлшйпiльfuiе х з'iз.цy vеpвнi l9l9-гo тaк i не вiДбyвся,a нa
сЬKo]lfyз'iз.цi>>.
paйoнy'>Maхнo взaгaлiбр вiдсyгнiй.
lсiтнqвoмy з'iздi <<вiльнoгo
6_9 нepвня 1919poкy Мaхнo вiдсилaс кiлькa тeлегpaмЛенi
нy, Paкoвськoмy, TpoцЬKoMyпpo сBoю дoбpoвiльнy вiдстaвкy з
ПoсaДиi з пpoxaнrrямнa,цiслaтизaмiнy. Cвoе pilшенняМaхнo пoяснЮ€ мopa]IЬнимимipкрaннями тa неoбцpyнтoвaнiстюзBиFlyвopoxiстю>Tpoтa <.oсoбистoю
вaчеЁьз бoIryBJIaДИ,
цЬKyBaHн,Iм
цЬКoгo. B тeлегpaмi Maхнa гoвopиЛoся:<.HaйбiльпrToчниМ тa
вipним спoсoбoм зaпoбiгaннязлoнинoвi, щo нaсyвaeтЬcЯ,ЯBBa)<aюMoю вiдстaвкyЗ пoсa.ц'и,кoщy oбiймaю. Гaдaю, щo з Мo€Io
Пpипинить зaпiдозpюBaTиpеBoЛюBJIaДа
вi,цстaвкoюцrI{гp{UIЬнa
цйнe пoвстaнсTBoy змoBax пpoти Pa.цянськoipeспфлilоt i пoсTaBиTься.цo }tЬoгoз усiею сеpйoзнiстю' яК дo живoгo дiтищa
сoцiа.llьнoiмaсoвoi pевoлюuii нa Укpaiнi, a }IeяК дo пiдoзpiлoгo
iз-зa кoxнoгo нaбoю i яruiт Пpoстo
сTaнy' з яKиМ TopГyBa,'Iися
сaбoryвaвся вiйськoвим спopядxeнням тa oбмyндиpyвa}I}Iям)>.
нeсyN{lснимз
вЛaДaвBzDкae
Мaхнo вKaзyBaB'щo <(цrнTpiLтIЬнa
МaхнoBсЬrоrйpyх i вopoxiсть.цo пoBдep)кaBниМбy.Цiвництвoм)>
B тeлeгpaстaнстBaПеpeнoситЬнa oсoбистiстЬсaМoгo <.бaTЬкa,>.
мi дo Лeнiнa Maхнo пiдкpеслюе, щo тaKa вopoxiсть Moже пpипoдiй всеpе.п,инiтpy.цoBoгoнapo.цy'дo
звести дo <(KpиBaBих
сepе.цтpyДяЩиxoсoбливoгo вrгyrpiшнЬoгo фpoнтyo.
стBoprrrFIJI
Toмy для зaпoбiгaння цьotvtyлиxoвi Мaхнo зztлиlrlarсвoю бpиBopo)Kнeчaмалa б ПpИrмгaдy. Пiсrrя цЬoгo' Ha ДyмКy <.бaтЬKa)>,
fuie вiдпoвiдейнa тeлегpaмиМaхнa не бyлo нi з Moскl1v1TI7сЯ.
ви, нi з Kиевa. Ha oднiй з TeлегpaМMaхнa pyкoю Ленiнa бyлo
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нaписaнo <BapхЬ>.Усе бyлo виpirпeнoзaзДалегiдь,
i Boлoдимиpa
IruriчaB)кr нr цiкaвIшlи.цoлiтисяч пoвстaнцiв, кoщi пpoлива.пи
сBoю КpoB y ЗaпeKJIoМy
геpцi з блими i кoщиx в o.ЦнУМиTьзBиy пaнiннiй втечi з бiлoгвapлiйськoгoфpoкгy.
IIУBaTИЛуI
Мaхнo oгoлolrlyBaвсязaКoлoTникoмтoдi, кo.lд,Iвiн вимaгaввi.цсТaBIо{
з пoса'цикoмбpигai з.цaвaв
сПpaвисвoеi бpигади€. ЧиiъaнЙ, нaпpaвтенoMyKoМaнД/шlннямЧеpвoнoiapмii дo Гу.пяй-Пoля.
€. Чиrgaнiя тa кoмбpиг €. Бparuньoв пpи.жалидo Гy,'Iяй-Пoля
пpvтЙмaтисПpaBи y Maхнa' fuiе миpнe виpiruення MzlхнoBсЬкoгo
IIиTaнrUITpoцькoго не B,IaшToB}tsшlо,
i вiн пpaгнр кpoвi.
6 vеpвня 1919poкy 3 Meтoюстaбiлiзaцiipoзваленoi<(чepBoнoi>
oбopони Дибенкo пoчaB BиMaгaтивiД нavштaбy мaхнoвцiв oзеpoBa BЗяTинa сeбe Koмa}rДyвaнrrя
oбopoнoю нa.цi.ltянцiст. Пoлoги-БepлянсЬК сиJIaМиI -i тa 2-i МztхнoBсьKих
бpигад.Але oзеpoB' не бa>кaючиBИcTУПaTkI
пpoти Maхнa' вiдмoвився вi.цнaкaзy
Дибенкa i пoДaв y вiдстaвкy <(ЗпpичиHи iнвалiднoстi>.Biн не
бaxaв aTaTvIaJIЬTepнaTиBoю
<.бaтькoвi>>.
[е й стaлo пpичинoЮ
apешTyй poзсщiлy oзepoвa.
Paкoвський та Pа.цaoбopoни УCPP TaKox зaбopoнили мaхнoвсьюrй з'i3д, а.пеy сBoсМy нaкaзi вoни бyли бiльrц вiдвepтi
вi.цнoснoцiеi зaбopoни' зaяBJUIючи,щo <(B
yсiх paлaх кеpiвними
МaюTЬбyги лиrпе кoмyнiсти'>'Taкy пoзицiю мaв Pa.цянський
ypЯд' KoTpий poбив усe, щoб пiдмiнити paди BлaДoювepхiвки
кoмyнiстiв-пpизнavенuiв.
Caме цe пиTaння _ ПитaнtUIПpo BJIa.щy
poЗBoдиJIoпo piзнi
бoю,tбapикaдкepiвниrцвo бiльtшoвикiвi мaхнoвцiв,Ta' зpeIIIToЮ'
нe ЛипIемaжloвцiв (кpoнrштaдтсЬкI,D(
МaTpoсiв,тaмбoвсЬKихпoBстaнцiв тoщo). Heза.пexнiстьмiсцeвиx pa.цTa вiйськoвих з'еднaнь, спpoби бyДiвництBaгpoМa.цсЬKиx
Ta вiйськoвих сTpyКTyp
<(знизyBгop}>BуIКЛI4KaЛИ
люTь цeнTpa]IЬъIИx
opгaнiв в.цaдибiльшlовиKiв,пoпpи шн,юпиrпну мapксисTсЬкyфpaзеoлoгiю.
7 vеpвня Tpoцький iнфopмyе PBP Пiвдeннoгo фpoнry: <.Мaхнo кaпiryлювaвi пpoпoнyе пpийняти вiд ньoгo.цивiзiю.Mнoю
вju\aниЙ нaKaз.цoвrстиpoбory Чищеllн,l дo кiнця, Hе зyТIиняЮчисЬ нa пiвзaхoдaх'>.
7 неpвня 19l9 poкy нa BсeyкpaiнсьKoмyз'iздi пpе.Цстaвникiв
вoлoсFlиxвикoнкoмiв paД Е. Kвipiнr зaкJIикaBделегaтiвpiшщe
3aсyдитиIиaхнoBцlB1зBepнyгися.цoypя.цyз пpoхaнн,Iм3aсToсyBaTи пpoTи мaxнoвцiв <piruщi Дii> - тoбтo тepop' Paкoвський
тex вiшдрaв пpo <Фятiвнийнеpвoний теpop>.PaДянськi гaзеTи
poЗПoвсюД)ryBалибpeхню Пpo <(зМoBy
Maхнa з бiлoгвapдiйцями, peaкцioнepaМитa iмпеpiа;riсTaМи>.
<.PoзкцaдaнI{я'
poзBzUI'гt{иTтя>ЯBЛЯJIa'зa сЛoBaМиTpoць*
Кoгo' чaсTинa Чepвoнoi apмii - МaxнoвсЬкaбpигaдa.Tpoцький
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зaxo.цlB'яKl нe мo)IGIaнr .цoзBoЛитИДJlЯ
ЗaяBЛ'Iв,щo <(нeМae
.цoсягнeнЕяцiеi МrTи)>'Toбтo,цЛЯpoзгpoМyМaхнoвсЬKoгopрry.
8 нepвня 1919poкy Tpoцький Bидa€ HaKaЗNs 108 <.Kiнeць
мaxнoвrцинi!,>
8 vepвня Tpoцький пpи.ilqцxaедo KaтеpинoслaBa(100веpст
вiд Гyляй-Пoля), щoб oсoбистo Krp}ъaTибopoтьбoюпpoти Мaхнa. Tщ, y Kaтepинoслaвi Tpouькуliт виДael{aкaЗпpo сTвopення
Biйськoвo-pевoлюцiйнoгo нaДзвичaйнoгoтpибyнa,ry нa чoлi з
Г. П'ятaкoвиМ' КoЛиIllнiмгoлoвotоуpядyУCPP, зaпeюTиМpoсiйсЬKиМ tшoвiнiстoм.I{eй щибytIаJIМaB шиpoкi ПoBнoBaхeFIня'
МaХHOBЩИ}IУ>>'
щo б <ФoзПeЧe н иМ З&'IiзoM'> BИПaлИTИ <<

Poзстpiли зapщникiв, кpyгoBa пopyКa B сlЛax, poзстpiл зa
пpихoByBaHня збpoi, poзсщiл poди.liв мaхнoвцiв, кapальнi зaгoни Ta блoка'цa сiл - тaкa <<piзнoмaнiтнaдiя:lьнiстЬ> бyЛa у цЬoгo
КpиBaBoгo тpибyналy.
зaхo.цiвHе Лиш]e
Tpoцький пpoДoB)I(yBaBBиМaгaти <(нещa.цHиx
вiднoснo Bopoгa, aлe Йу BЛaснoМy сеpе.цoвиl.Ili,BiДнoснo не3.цopoвoгo еЛeМенTy>'стBеpдxyючи' щo гoЛoBнa небезпекa - не
мaхнoвцi-aнapхiсти, a <.MaхнoвцiпИ кoмyн iстич t{иMПpaпopoM)>.
,Цo цих <.мaxнoвцiв-кoмyнiстiв,> Tpoцький мiг зaписaти бyдьMaB сBoЮ ДyМIry,
кoгo, хTo BисЛoBJIюBaB незгo.цy з [енщoм,
BисTyпaB зa дiйснy pa.цянсьКy BЛ?ДУ,зa aBтoнoМнi пpaвa Paдянськoi Укpaiни.
Heзвaxaючи нa aнтиМilхHoBсЬКy iстеpiю, бaгaтьoм МеlIIКaнцям Укpaiни бyв вiдoмиЙpeыъний стaн сПpaB. Taк, paдянськa
гaзeтa <.ИзBестия,>(Пoлтaвa) y vеpвнi 1919-гo fIУIcaЛa,щo Мaxнo <,виpiшlиBПoсryпиTися свoiми BЛaсHиMи Тa гpуПoвиМи iнтepeсaМи' беззaпepeuнo пiдкopитися Pa,цянськiй ь'laдi (...) бiля
сaМoгo пpoBiUIЛя ЗtlJIишIaючисЬBeЛиKим pеBoЛюцloнlpoМ)>.
Бoячись, щo мigцевa влa"цaне сTaне aKTиBнo бopoтися пpoTи мaxнoвцiв, Tpoцький poзiслaв TеЛеЦpaМи,B яКих зaстеpiгaв
кoмyнiстiв вiд кoмпpoмiсy з Мaхнoм чИ пoсTyпoк йoмy, нaпoJIягaЮчи нa нещa.цнoMy зFIищeH}Ii мaхнoвцiв.
6 uepвня l9l9-гo нa ст' I{apевoКoстяtlTинiвкa зiбpaлися Мaхнoвськi KoМarЦиpи, чле}lи МaхHoBсЬKo\ puд' i rштaбy. Мaхнo
пpoсив ж вислoвитися з пpиBo.цy oгoлolllеtlllя йoгo пoзa зaкoнЬм. Бiлaш тa деякi iнrшi ioмaндиpи зaПpoПoнyBirЛи вiдмoвитися вiд сПpoтивy чеpBoниМ y тяxKy мить бiлoгвap.цiйськoгo
нaсTyпy' пoзaяк бopoтьбa всеpeдинi pa.ця}Iськoгo тaбopy вiдкpиe бlлим IIIJUIхнa Укpaiну.
Бiльlпa чaсTинa зiбpaння BBaХzUIa' щo бiЛi нa Укpaiнy нe
пщyгь i щo iхньoю гoЛoBнoЮ меToЮ е Мoсквa, тoму Мaxну
ПpoTи чepBoних. Есepи B мaxщебa всiмa cуUIaМИ BиIсT:УII|4T|4
нoвсЬКoMy кepiвництвi ЗaПpoпoнyBЕUlисoЮз iз Петлюpoю, Гpи-
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гop'€ в им Ta oTaМaнoМЗeлeним. oднaк Мaхнo виpiurив пiти з
ПoсaДи pa.цяHсЬкoгoКoМal{ДyBaчai нa.цaтидивiзii мoжливiсть
BoЮBaTиПpoти бiлoгвapдiйцiв,зaxишIaЮчи<<Biльний
paйoн>.
У зв'язкy з TяlкKoюxвopoбoю МaxнoBсьKийнaнштaбyЯкiв oзepoB пoПpoxaв вiдстaвки, нa йoгo мiсцe бyв зaпpoпoнoвaний
Biктop Бiлarп.
Tимчaсoвo кoмaI{дyBaнHямaхнoвсЬКoюBoлЬницeюзoсepеB pyKaхBiкгopa Бiлaшa, яК нaчuulЬttиKa
ДИлoс,Я
пoлЬoBoгoштaбy.
B yмoвaх нaсTyПубiлиx i ПoчaTKyбopoтьби Чеpвoнoi apмii з
МaхнoвцяМи ПoчzUIисябез.rraднiдii кoмaндyвaнн'l з МeToю пrpефopмyвaнняУкpaiнськoгo фpoнry. 4.lepвня 1919poкy Укpaiнський фpoнт бyлo poзфopмoBaнopaЗoМз TpьoМaУipaiнськиМи pаД,янсЬKимиapмlями.Ha бaзi flpyгoi Укpaiнськoi pадянськoi
apмii пouaлa фopмyвaтися I4-тa apмiя Пiвленнoгo фpoнry (кoМaнДyвaчK. Boporululoв).Мaхнoвськi чaстини, пoзбaвлgнiсвoгo
KеplвI{ицTBa,N|aЛvtвхoДити дo ii сшaдy. Koмarцyвaння 14-ю
apмirю неpез40Днiв пiсля ПpизнaЧrнняBopourилoвaпpийrшв
I. Apaлoв, a Цe чеpeз l l днiв - o. € г opoв.
Tим чaсoм Kyбaнський кiнниЙ КopПyс генrpаJla IIIкypo,
нaсTyпaюЧинa зaхiд, нa пoЧaTКyчrpBrш 1919-гo знoвy зМyсI4B
дo втeчi 9-тy дивiзiю l3-i apмii i вийrшoвy TиJIМaхнoвцям.Cкa.rKo ПЛaнyBaBстBopиTи5 yдapних гpyП з Tих ЧaсTин' щo Зzl,'IиIIIиЛуIcЯДлЯПpипинrння нaсTytryкyбaнцiв. fleякi мaхнoвськi пoлKи в тpиBiulиx'зaпeЮIиxбoях,oпиниBшисЬy пoвHoМyoтoчeннi,
без нaбoiв, пoвнiстю зaгинyЛи,знaючи' щo пoлoнrниХ ПoBстaнцiв бiлi сTpaтяTЬ.Hе мaючи apтилеpiйськoi пiдтpймKи' вotlи з
хoлo.цнoЮзбpoею КИДaJIИcЯ
в бiй з KoзaчoЮкaвшеpiеto чиillllли
пiд кyлeметний вoгoнь, |ИHУЛИсoTrUIМи'не зzLтIипIaЮчи
свoiх
пoзицiй.
4 vеpвня 1919poкy мaхнoвськi чaстиtlи зДiiтcнцли спpoбy
KoнTpaтal.yBaтибiлoгвaPдiйцiв. l-пra мaxнdвськa бpигaдa нaoЦ/Пiulaнa с. Maнгylш,2-ra - нa ст. Boлнoвaхy,3-тя нa ст. ХpисToBоЬКy.Бyлa зiбpaнa кaвшepiйсЬкa Гp}iПaпiд кoмaндyвaнйм
Kapeтникa, кoтpa МzrлaПpopвaTисядo ГpиЦIинoгo.Aле KoFITpнaсTyП мaхнoвцiв ЗaхJIИъIУBcЯ,
хoчa BoлнoBaхa тa Юзiвкa були
зaxoгшeнi...
Hoвa спpoбa FIaсTytryмaхнoвцiв бyлa пpизнaчeнa нa 7 нepвня 1919-гo.
o.цнaкпoвнa вiдсщнiсть нaбoiв зiгpa.пaсвoю фaталЬ}Iy
poлЬ.
Чaстини lllкypo вЙ Юзiвки, пoчuUIи}IaсTyпaTинa мaхнoЪськi
Зaгoни спiльнo iз зaгoнoм гeнepaлaBинoгpaдoвa, Якиi7бр сюra/цoBoю_чaсTинoюflpyгoгo apмiйськoгo KopПyсy генepа.пaБpедoвa. B;ке 5 vеpвня 1919poкy мaхнoвцi зда-тrи
Юзiвкy, BoлioBaХуTa Mapiyпoль.
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7 sepвня бiлa кiннoтa (Пеpшa Kaвкaзькa .цивiзrягrнеpaJla
дo Гy:rяй-Пoля.
Шифнеp-Мapкевиva)неспo.цiвaнoПpopвaJlaся
Kiлькa зiбpaниx Maхнoм пoлкiв нoвoi Пoвстaнськoi apмii' a
TaKox пoлк, зiбpaний з ryляйпiльськиx .цoбpoвoльцiвпiд кo_
MaндoЮБopисa BеpетельниKoBa'Ha Декiлькaднiв зaтpимyють
бiлиx пiд Гуляй-Пoлем. Maxнo кеpус oбopонoю pi'ЦнoгoсеЛa,
зyПиниTивopoгa.
}IaмaгaючисЬ
ПeprшaмaxнoвсьКaбpиraдaспpoбyвaлaпеpейтиДo Koнтpнaсryпy бi.гrясiл Hoвoспaсiвкa тa Poзiвкa. Maючи ще пoнa.ц10 тисяч ПoBстaнцiв,Maxнo спpoбрaв yгBopиTизaслiн пеprд бiлими
бi-гиГyляй_Пorrя,Пoлoгiв, BоликoгoToкмaкa. Мaхнo з}ъliвз'е.ц1пoПepеДyooнaTи Ta зyПинитидrяKl чaсTини,щo BlДсЦ/Пzulи'
пoвiв пoвстaнцiвy бiЙзaГуляiт-Пoле. HaдeяruЙ
йoвoгo ПopяДkry
чaс МaхнoвцяМyД:rЛoсявибити вopoгa з oкoЛицЬ Гyляй-Пoля.
Bели pyKoПarшний
Cе.гrяниГyляй-Пoля iз сoкиpaми Ta BИЛaNIИ
бiй пpoти бiлoгвapдiйцiвнa ByЛицяxсlЛa' нaДихaючисЬпpи<(бaтЬкa)>,
в епiценщi
ЯКIlil,Знaхo.цячисЬ
K[a.цoМ<.безсмеpтнoгo>
бoю, вселяв хopoбpiсть сBorю вiдчaйдytl.tнiстютa смiливiстю.
Kiлькa paзiв кoнi пi.цMaхнoм гинyЛи' а,TrсaМ вiн, незвaхaюvи
нry[IKoДXeний.o.цнaк8 vеpв.
нa сBисTI(yЛЬдoBKoЛa'зitЛиЦIaBся
ня l919-гoщи кiнниx ПoЛKикoзaкiввибилимaхнoвцiвзГуляЙПoля. B бoяx зa селo мaIlxe пoвнiстю Зaгинyв ryляйпiльський
ПoЛKpaЗoМзi свoiм Кoмa}IдиpoМBеpeтельниKoBиМ.
Ha цей чaс пpoTи мaхнoвцiв .цrялaбiлoгвapДiйськaгpyПa'
З Пoнa.ц15 тисяч Чoлoвiк, 8 пaнцepниx ПoTякoTpa cKrra.цaЛacЯ
гiв тa 83 гapМaT.I-{ебyли: нa ГyляйпiлЬсЬКoМyнaПpяМI(y- кiнний кopпус генеpаЛaIIIкypo (6 пoлкiв - 4800кoзaкiв);нa Ma.
piyпoльськo.Бep.ЦянсьКoМyнaпpяМKу - чacТИH|4Пеptuoгo
apмiйськoгo КopПусyfloбpoвoльuoi apмii (пoнa.ц3 тисячi бiйцiв), нa ГpишинськoМy HaпpяМKy- чaсTини Дpyгoгo apмiйсЬKoгoКopПyсy(5-6тиcяu бaгнетiвтa шaбель).
Пiд чaс KpиBaBиxбoiв зa Гyляй-Пoле непo.цaлiквiд ньoгo
нa ст. Гaйuуp i Чaплинe бyли зoсepеджeнiзнaчнi сили Чepвoнoi apмii (.Цo3 тисяu бaгнетiв тa шraбель),кoтpi зaйма,тиouiкyBiUIЬlryпoзицiю i не вщщшrиcявбIЙ'мix мaхнoвцямитa бiлими.
Зa poзpaхyнкaми Tpoцькoгo, бiлi мали безпеpeшKo.цнoД,oПyс.
KaTИcЯв paйoн мaхнoвцiв, .цЛятoгo щoб зHищити <.aнapхiстсЬКy зapaЗy>'a чеpвoнi зaгoни пiсля цьoгo ЗниЩqHнямaли б
Дoбитисильнirшoгo'Bиснaxеtloгo в бoях.
7 лилня чepBoнеKoМaндyBaннянaKaЗiшoМaхнoBцяМ-<(зaKoocTaннЬoгoнa фpoнтi пpoти бiлих i нa
ТpИМu|ИcЯ.цo
ЛoTникaM)>
5 днiв нa.цiслалoiм нa .цoпoмoryПaнцеpнийпoтяг. oДнoчaснo
Tpouький Bидaе нaKaЗ пpo poзстpiл yсix, хтo стaне "пiд пpaПopи Maхнa)>.
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МaxнoвЦi, Щo BoюBil,'IиПpoTибiлoгвapдiЙцiв,Щr не Знzшtи
пpo нaKaзTpoцькoгo пpo ix ЗHиЩeн}Ul'iUIеДy)KruIBиДКopoз.
пoBсюД)I(yBaлИc,Я
ЧУTKИпpo Tе' пIo з пiвнoчi в мaxнoвськиЙ
paйoн pyхaloTЬсяpoсiйськi вiйськa нa чoлi з Tpoцьким, Щoб
пoKapaтипoвстaнцiвЗa <<сaмoстiйнiстЬ,>.
Bopotшилoв(y цeи чaс вiн Пo€ Д нyBaв ПoсaДинapKoМaBIr}"Т_
piшrнiхспpaв УCPP i кoмaндyвaчa2-i Укpaiнськoi apмii) ут<е
oTpиN,IaB
нaкaз вiД Tpoшькoгoлiквiлрaти лiлеpiв-мaхнoвЦiвтa
ixнiй tштабi poззбpoiтиМaхHoвськyapмiю' Bopolшилoвтa Меlклayк нaKaзiUIиМахнoвi Ta чЛенaм йoгo шrтaбупpибщи ДлЯ ПepегoвopiвПpo peopгaнiзaцiювiйськoвихчaстиI{.Maxнo пpибр
для звiry нa сT. Гaйvyp, пpoте вiдvyв, щo гoTyсTЬсяpoЗПpaBa.
oдин з чrpвoнoapМiйцiвpoзпoвiв йoмy пpo HaKaЗTpoЦькoгo.
Мaxнo щiк пpямo з BaгoнaBoporпилoвa'зaстpeЛиBll]и
oxopoн_
вiЦцiлялийoгo вц пiдстyпнoi кулi. <.Бaтько,>
ця. Лiченi хBIIлИHиI
poзyмiв, шo вiлтепеpйoгo цьк}ъaTиMyгЬHaчевoвКa.
Чaстинa МaхнoBсЬKoiделегaцiiнe всTигЛaвi.ц'ixaтизi стaнй пiд oхopoнoЮвiдцpaвленaдo
uii Гaйvyp i булa зaapешToBaнa
Хapкoвa. Taм уvopaпrнi сoюзники бiльlшoвикiвбyли,,звинрauенi yзpaдi i нeгaйнopoзстpiлянi.Cеpeд apeШToBaHих
i стpaнених були ЗaсTyПrrиКнaч.LпЬниКaштaбy MaхHoвсЬКoiдивiзii
Михальoв-ПaвлeнKo'дpyгий зaсTyITниК
нaчzulьниКaштaбy пo
oпеpaтивнiй чaстинi Бypдигa' КoIvtaндиp
пoлI(y Kopoбкo' aд'ютaнт штaбy oлiйник, чЛeниМaxнoBсьКo:i
paдиKoстiн, Пoлунiн,
floбpoлюбoв. Зaapеrптoванoй poзстpiлянoбyлo i нaчzulЬниKa
MaxнoвсЬKoгorптaбyoзеpoвa. I{iею пiдroЮ poзпpaвoroy Хapкoвi кеpyвaвкoлиrшнiйaнapхiстГ. П'яr.aкoв,y.tиiх pyкaх бyли
зoсrpeд)Keнiспpaви з <иiквi.цaцiiмaхнoвЩини>.fp6цькиЙ у
свoeМyнaкaзi N9 1l2вiд 18чеpвн'Il919-гo пiдтвеpдивсTpaTy
MaхнoBсЬKихкoмarциpiв <(ПITaбy
Мaхнa>.
9 vepвня l9l9poкy, тoбтo нaсryпнoгoдtlя, пo всiй Kатеpинoслaвськiйryбеpнii ПoчинaетЬсяПoлЮвaннянa Maхнa. ЙЪгo
шyкar гpyпa oоoблиBoгoПpизнaченHяЧK Мeдведсвa.IнфopМaTopичеpBoниxпoвЦoМJrяЛи,Щo <<бaTЬКo>>
пitшoвпiд Беpдянськ
зa лiнiю фpoнтy,щoб вести ПapтизaнсЬI(y
вiЙнy в ТиЛyу бiлих.
Haспpaвдix вiн пpиiiaв нa сBoсMyпaнцеpнoМупoтязiнa ст. Bелlцкиil' Toкмaк, Де щe тpиМirлaся МaхнoвсЬКaoбopoнa ПpoТи
6lлиx' o.цнoчaснoдo Bеликoгo Toкмaкa пpибyв o. Чyбенкo для
тoгo, щoб з.цaтисПpaвипoсТaчaнI{'l
дивiзii тa пiвтopaмiльйoнa
pублiв Дивiзiйноi скapбницi.
Toдi дo Чyбeнкa зBеpнyЛaсяМapyся Hикифopoвa,нaстiйнo
BиМaгaюЧигpotпей(700тисян pyблiв)нa кaмпaнiю TеpopyПpoти чrpBoних тa бiлих диктaтopiвi нa opгaнiзaIriюпoвстaнHЯy
Kpимy. Пiсля вiдмoви Чyбенкa Мapyся пpиГpoЗиЛaзaбpaтигpo-
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мaе свoбo.ци!'>
B листiвкax вiн ПoпepедxaB' Щo зa Koxнoгo poЗ*
стpiлянoгo МaxнoBЦябyдyгь стpavенi <(.цесяTKи
ЧеpBoниxкaтiв>.
Bиpoк нa сМrpTЬбyлo oгoлоtшенoTpoцькoмy i П'ятaкoвy.
Пеpeбрaюни B TиJIoBихчaётинaх Чеpвoноi apмii, вiн ПoчaB
aгфвaти сoл.цaтiвi сrлян ПpoTи бiльtшoвикiв.З метoю opгaнiзaцii зaгoнiв месникiв Мaхнo З,ЯBЛЯBcЯу rштaбilpщoi пoвстaнськoi бpиraди B. Бiлarпa, poзpaхoвyЮчиПoIIoBниTисвoю
<<ЧopH}
сoTнЮ>зa paхyнoK свoix кoлиrшнiхчaстин. oднavе нi
Бiлalu, нi бiльrпiсть фpoнтoвих кoмaндиpiв не схвалили нaмipiв Maхнa. Дo <(чopнoiсoтнi>>
rIpИеДIIaJIИcя
лиII]е600 пoвстaнцiв-дoбpoвoльцiвз 20 кyлемeтaми.
3poзyмiвrши'щo чrpвoнi не зшlиrшaтьйoгo y спoкoi, Мaxнo
Ta <<чopнa
сoтtUI)>
TиMЧaсoBo3aхoв.tлисяy Чopнoзнaм'янсьKoмy
лiсi. 19 чеpBнJIl919-гo зaгiн Мaхнa (900бiйцiв) ПеpепpaBиBся
vеpез flнiпpo нa Пpaвoбеpeюкя Укpaiни.
ocнoвнa чaстинa МaхнoвcЬKихпoвстaнцiв ЗaJ{иlllилaсяBoювaти нa'фpoнтi пpoти бiлиx, фopма.пьнoпepeбyвaюvиу сюlaдi
Чepвoнoi apмii. Taк, Пеprпa МaхHoBсЬKaбpигaдa (кoмaндиp
B. Kypилeнкo) пpoдoвxщалa бopoнити мiстo Беpдянськ i спiльниЙ з vеpвoними фpoнT - BlДAзoвськoгo l4opЯДo ст. Cryкoвa.
Чaстини Дpyгoi M€lхнoBсЬKoi 6pиraди (кoмarциp B. Бiлarп) бopoлис'яy ryляйпiльсЬKoмypaйoнi. 13 vepвня 19l9=гoBoни Bибlцли 6lлlах з Гyляй-Пoля' oдI{aKyгpиМyBzulиселo не бiльlше
дoби. Дpyгa МaxнoBсЬKaбpигaдaвeлa бoi бiля Bеликoгo Toкмaкa й opiхoвa. I]i чaсТини пiлпopядкoByвzl,Tися
paДяHсЬКoМy
КoМaндyBaннюi збepiгшlи свoix кoмiсapiв (нaпpиюraд,кoмiсapa Мapкевичa в 1.й бpигaлiмaxнoвцiв).
9 vrpвня 1919-гoкoлипrнiй МaхFIoвcЬKий
фpoнт, Зa нaKaзoМ
Тpoцькoгo, бyлo poздiлrнo нa бoйoвi дiлянки нa чoлi з нoBиI\4и
Koмaн.циpaМи:MapiyпoЛьсЬI(y(кoмaндиp !ибенкo) тa ГуляЙпiльськy (кoмaндиpKpyссеp).!ибенко МaBнaKaЗпoвнiстю зaМ1ниTимaхнoвцiв свoiми чaсTинaМи.Пpoти <непoкipних))Мaхнoвцiв нepвoнi чaсTини poЗПоЧzrЛикapaльнi oпepaцii. Пiсля
Bисн'DlgIивихбoiв зa Гyляй-Пoле мix бiлими Ta МaхнoвцЯми'
кoли бiлi poзсщi.ltялисoтнi пoлoнeних Пoвстaнцiвi сeлян кoМyни, чеpвoнoapмiйськi чaсTиtIиyДapoмвiд ст. Чaплинe ви6или бlлlцх з Гyлrяй-Пoля. Пicля цЬoгo чepBoнi пoчали негaйнo
,цoбивaти<<Мaхнoвщи}Iy'>
в стoлицi МaxнoвсьKoгoрyJry.
3aгiн ЧK oсoбливoгo пpиЗнaчення i пaнцepний Дивiзioн пiд
зaгaлЬнoюKoмaFЦoюкoмбpигa K. МeДвeДевalвiдзнavaвсяoсoб-

ПIi сиЛoЮ. ЗaявиBlllи, щo ДЛя цiеi мети Boнa ПpиBeЛa.цoToкмaкa свiй зaгiн (600 бiйцiв). Пiсля нев.ца:toi poЗМoBи з Чyбен-кoм
Мapуся ПoЧzшa BимaIaTи y Maхцa гpourей нa opгaнiзaцiю вбивствihrнiнa тa !енiкiнa. Aле з цьoгo нiчoгo не вийш-тлo.Пoчa_

i rцoб я Baс Tyг бiльше нe бaчив!'>

МaхнoBсЬКoгo кеpiвництвa. flyмки МaхнoBсЬKиx Лl,цеplB-poЗДlЛИЛvIсЯ.3нoвy uулиcя пpoпoзицii Пo.цaTисяДo oTaМaнa Гpигop'свa i сTBopити спiльнo З ниI\{ПoTylкнy pевoлюцiйнy пoBстaнськy apмiю.'Iнrпi кoмarЦиpи пpoпoнyBallи тpиМaTи ФpoнT l не
пусКaTи бiлиx дo <.вiЛьнoгo paйoнy>>,нe зBepTaючи yBaги нa
tIpoBoКaцllчepBoHих.
Maxно сxиJIиBсяДo дyMKи пiти з кparuoю чaстинoю ПoBсТaHцiв в зaпiлля, HaдaBПIи Tи]vt'xTo щe BaгaeTЬся' ПpaBo вибopy
сTBopЮBaTи
Чи
З'UIипIaTЙся пiд влa.цoю чrpBoних KoМaH.циplB
..вiльнi зaгoHи мaхнoвцiв'>.Збopи бyли пepepвaнi нoвим нaступoм 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 махнoвцiЪ-штaбiстiв y ХЪpкoвi, Maхнo змiнюе свoe piшення. Biн
BсTиГ виДpyyже лyмaс пpo ПoМсry за poзстpiляниx. <.Бaтькo'>
- TaМ нe<..Цe
влa.Цa
пiд
нaЗBoю
лиcтiвoк
тиcяч
кiлькa
i<yвaти
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l K. МеДвe.цeвчерз мiсяrр бр oсoбистo poзсфiлянlпi Ма:о.roм
бtля cт.II'ятихaтки' l(yДи вiн пpиб1ъ для пrprгoBopiв зi штaбoм Мaхнa. I{е бyлa пoмстa зa
неpвoний тepop у <вiльнoмуpaйoнi>.
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ц^' .u,oЛиBoloжopсToKiсTющoДo МaхHoBсьKиxПoBсTa}tцiB.
нoм булo Зaapr[IToBaнoблизькo тисячi мaхнoвцiв, чaсTинa з
яких бyлa poзстpiлянa.Тaким Же чинoM Дiяв зaгopoдЖyB€ л Ьпoлкy. Иoму
ний зaгiн МелiтofioльсьКoгopaдяHсЬKoгoу,Д,apнoгo

.repгiнal тa Iвaнa Фeдькa,
щo пpибули з Kpимy пi.ц Meлiтoпoль,
Hе BистyпиJlи ПpoTи мaxнoвцiв, a HaBПaKи' HaMаГILписязrypry.
BaТи l\{zlхнoBцЬ для oбopoни мiстa. Бiльtпе Toгo' мaхнoвськi aгiтaТopи МaЛи B'цих ЧaсTиHaxспiвчлггя, a нepвoнi KoN,{arulиpи
лpиЙМaЛи oKpеМi мaxнoвськi зaгo}Iи .цo сЮ'IaДyсвotx пoлкiв. Згoдoм,
кoли !ибенкo пpибyв y Пpиднiпpoв'я i вистyпиB пеpе.ц бi,Йllя.

pa.шянськoiKpимськoi apмii, зa нaKaзoM.{ибенкa, мали бщи
BиKopисTaнiв бopoтьбi пpoти мaхнoвцiв. oДнaк B чaсTинaх
Kpийськоi apмii нaкaз2]ибeнкaбyв зyстpiнщий без oсoбливoiз селян-пapтизaнiв
гo ентузiaзмy.Kpимськa apмiя сЮIa.П'aJIaся
Пiвнiчнoi Taвpii тa Kpиму i булa близькa зa свoiм дyхoМ .ц'o
мaхlloвЦiв,Дo иeй сeПapaтизMyтa свoбoди' ненaви,цiлaпpoДpoЗKJIa/IKу.

Ш[e в щaвнi--vepвнi 1919poкy пopяД з теpмiнoм <(МЕ}хнoBЩинaь Tpоuькийr y свoii нaKaЗax ЗаЛуrиB дo пoлiтичнo-KapaЛЬнoгo
lцo Для Tpoцькoтo знaчиЛo Пpиoбiгy тaвpo <.ДибенкiвЩинa)>'
близtto Tl )К сaMе, Щo й <мaхнoBщинa>.Але, незвaxaЮчи нa TepсoЛДaTи-пoвстaнцiKpимськoi apмii не aсoмiн <дибенкiBЩиFIa>'
нaсщoi
з oсoбoю <(ПpизHaчrl{rц>
свoi
flибенкat, яKoгo
цitoвали
Boни Flе oбиpaли i не пoвaxали. У пoлiтзве.ценtt,lх14-i apмii пoвiДoмлялoся, Щo Дибенкo <Любoв'ЮчеpBoнoapМiйцiв не кop19TyrTЬсЯ i щpиltyе свoЮ BЛaдy зa дoПoMoгOю )кopстoKих зaсoorв
Пpиllyш]енHЯ>.Biн вiдpiзtUIBсяЕtеЛи[Is ЖopсToKiсTЮ,aле й пoвнЪю безпpиtlЦипнiстю. .Ц'ивлянись кpiзь пaльцi нa гpaбeжi
I"IПoГpoми, lцo чиниЛи йoгo чaстини, !.ибeнкo мiг poзстpiлloвaти свoж сол.цaтiвЗa неIIollITивiвислoви нa сBoю аДprсy.
Koмaндyвaння .Ц'ибенкa бyлo нестiйKиM' Д}.( вiльнoстi тa
сaмoДiяльнoстi, пiдiгpiтий мaxнoвськoю aгiтaцiею, пpизвoдив
вiД сoлдaтiв-пoвстaнДo iзoляцii кoмaн.ц.иpiв-<(ПpизнaЧенцiв>
цiв. Бiйlцi Kpимськoi apмii вiдмoвлЯЛИсЯ бopoтися ПpoTи Мaхнoвцiв. Hе випa.цкoвo Aнтoнoв_oвсieнкo ПoПеpeд)KaB' Щo
<(yКpaiнсЬКiЧaсTини з iнtпих apмiй, якi всi вийllлли з пoBстaHсiкйх зaгoнiв, не пiДyгЬ Пpoти Мaхнa,>. Бpигaди Геopгiя Ko-

Тини ЛlдеplB МaхнoвсьKoгo pyхy.
KомaнДyвaння I4-i paДяHсЬKoi apмii пpи всiй нeнaвистi
дo
пoвстaнцiB i пpи нaявнoстi сyвоpих нaкaзiв Tpoцькoгo <Пo Bи-

l Пpo !'ибeнкa як пpo noлiтиvнoгo aBaнтюpистайдеться-ylсtизi
Ч..Cавvенкa uAвaнтоpистьt Гpaхдaнскoй вoйньt>(М: ACТ; Хapькoв: Фoлиo' 2000).
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бyЛoзMylllене BиКopисToвyBaтимaхKopiнrнню тиaхнoвщини)>'
нoЪцiв. Бiлi, коpисryЮчисЬ сyпrpечKaМи Й бeзлaДДямнa <(мaхy глибoкий тил. A неpнoвськiй>дiлянцi фpoнry, BKЛИFlиIlvlcЯ
вo}IеKolt,raн.цyBaннянrз}I.lхo.циЛo}уIII|LДJ|ястpиМyвa}rl{я-}IaсTЦПy
бiпих i бyлo вимytше}IезBеpнyги yвary нa МaхIIoBцiв.Бiля Гyi poзстpiлюBuulимaхнoвцiв, y
ляЙ-Пoй неpвoнi apешIтoByваJIи
тa Мeлiтoпoля Bo}tи тlpиilToкмaкa
Bелйкoгo
як
бulя
чaс
тoй
мzLЛиМaхнoвсЬкl пoлКи Дo сКJIaДусвoш peryляpних чaсTин..
Coл.цaти-чеpвoнoapмiйцiвiдмoвляЛися BиKoнyBaти pеПpесll
lцoдo Maxнoвцiв, i цe зМylшyBilJloчеpBoних KoMarЦиplB<(нaМlсцяx>iгнopрaTи нaKaзи Tpoцькoгo.
KoнфpЬнтaцiя з мaхнoBцями пpизвелaдo poзвaJlyфpoнry i
пoтягЛa й сoбoю pяJt ПopzlЗoK.oДнaк Tpoцький y чepгoBoМy
сBoемy нaKaзrгoЛoвниМивинyBaTцяМипopaзoK нa Пiвдeннoмy
<втevyз
фpoнii знoBy }raзBaвмaхнoвцiв, iнкpимiнyвaBцIи iм
i нa
вкaзyе
Tpouью,rй
нaкaзi
сBo€
М
у
iнuroМy
B
xoчa
пoзицiиu'
спpaв;<нiхвинyвaтцiв пpopиBy 6lлих _ l8-ry apмiю' яKy, зa
йoio слoвaми' oхoпиЛи poзKпaД'Ц]KypницTBoi пaнiкa, щo дpислaбим сyПpoTивниКoМ>.
зBrЛи дo вiдстyпy <(Пepe.ц
poкy Tpoцький сBяTКyBaBпepемoгy
1919
чеpBня
B сepединi
iir
Biн пишaвся TиМ, щo зyпliв poзбити Maxнa
*'ад
"aйo,цями.
pyKaми. Бiлi, зaхoпивrшиpaйoн Гyляй-Пoля, пoзбaвиуIa
"y*'"'
ли Махнa йoгo сoцiальнoi бaзи тa Tилy i тaким чинoм BзЯI1уI
i
знивoлoстей
ПoBстzlлих
пo
зaспoKoеннIo
<<цpбoти>>
себе всi
для eднoстi Чеpвoнoi apмii Пoвстaнськoi
щeнню
".6Ъ.''е""oi
apмii Мaxнa.
Bopotпилoв y Teлrгpaмi Tpoцькoмy пoвiдoмляв: <.Maхнoвiя
poзбитa Шr<ypoBlшeнт, oкpемi MaхHяTaBoлaютЬ пpo зaхист 1
PaдянськЬi влaДи. Haшa бiдa - вiдсyпtiсть
n*pou,'.nйвo
peryл'Ip}IихчaсTи}t'KoTpиМинeoбxiднo зaмiнити мaxнoвсьIоrй
pеryфpoнт тa лiквiдyвaти зtlлиlllки бarц'.. Пoщiбнa хoн oднa
езyiтПoдвiйнa
BсЬoгo.[oнбaсy>.
йp'u дивiзiя йя oчищeння
чepвoнoгo oфiuepj> дoзBoляJIaйoмy paськa MopiUIь<(Пеplшoгo
сoюзItикa.TpoЦький y свoю .rеpry
BчopaЦIньoгo
пЬpaзKи
з
дiти
<<пi,цняли
гаJIaспpoTrсTyпpoти
щo Мulx}IoBцi
пoвiдoмляв <,нaгopЬ>,
нa сTaнoвище pеryпrpеxoДy
хaoсy i непo,цoбствi вимaгaють
бpexrrя'
щo B ЧrpгoBиЙpaз
чистiсiнькa
бyлa
ляpних чaстин>.Це
<(виN{oгoю
нapo.цy>.
BиКopистoByвалaфopмyлy
щo нa BиМory сaМих xepтB rx poзCтвopювaлoся Bpa>KеtIня,
Чеpвoнoi apмii>.Kiлькa тйсяч пoлoнесщiлювaли 32 <<poзKтIa.I{
нa залiзнlтчних стaнцiяx оviцва:lи
eшeлoнaх
в
,,й* **"ouцiв
свoеiдoлi. Tpoцькoмy тaк i нe BдzlлoсясТвopитинa oснoвi лiквiдoвaниx yкpaiнських apмiй бoезлaтнi yнiфiкoвaнi чaстини.
Coлдaти кoЛиItlньoгoУкpaiнськoгo фpoнry бyли пpигoлoМпIe.
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нi poзпpaвoю з Мaхнoм i лirоiдaцiею yкpaiнськoгo paдянсЬKoгo вiйськa, зaмiнoю свotх кoмarЦиpiв вoенспецaМи'Boни не
xoтiли Bжe BoюBaти3a <(мoсKoBсЬKих
кoмiсapiв,>.
Cepeд чepвoнoгo KoМarrдyBaнняpозгopiлacя ДуlскУciя'ЯКуIvчинoМ BиKopисTaтимaхнoвцiв. Hoвий нaсTyп бiлих, щo пoчaBся 20 uеpвня 1919poкy, пiдlптoвxнyB КoМaнДиpiвЧеpвoнoi apмii дo пpийrrятгя в свoi чaсTини МzlхнoBсьKиxзaгoнiв, ПoЗztяК
<<вipнi>
vеpвoнi чaстини BиIЯBI4Лу:.сЯ
пpoстo нeз.цaTниМи.цo
oбopoни. Tим пaчe' ш.(oмaxнoвськi KoМa}Циpи'кoтpi зaлиrшaЛL4cЯ
нa свoii мiсцях нa фpoнтi, BL|яBIиш|у|
лoяльнiсть Дo KoМa}Iдyвaнllя \4-i apмii i гoтoвнiсть пptlЙняти.цo свotх Лaв нoBих кoмiсаpiв. Koмбpиги Чеpвoнoi apмii Koнepгiн тa Лeщeнкo нaМaгiulися сTBopиTиз махнoвцiв мiцrry oбopoнy нa МелiтoпoЛЬсЬКoмy
тa ПолoгiвсЬКoМyнaПpямKilx.
Bxе 23 чrpвrrя l919-гo Bopоtшилoввиpilllив oфiuiйнo лpиЙн'ITиМaхнoBськiзaгoни.цoсK,Ia.цy
свotх чaстин. Haча:lьник штaбy мaxнoвцiв Бiлaшrздaв спpaBи фpoнтy нa дiлянцi Hoгaйськ Hoвo-Микoлaiвкa, яIryпpoдoBxyвалибopoнlпи 6 пoлкiв i 3 гpyПи М€lxнoвцiв' (близькo 4тlцc*l бйцiв, 100кyлеметiв, 9 гapмaт,
2 цaнцepнi пoiзди). Здaв Бiлarп чеpвoниМi vaстинy мaxнoвськoi
скapбницi (800тися.l pyблiв), Taким чинoМ yниKI{yBIIIиapеIlITy
i за:Iишrивrши
зa сoбoю кoмa}Iднyпoсa.цyв Чepвoнiй apмii.
Paзoм з ЧеpBo}IиМинa пiвнiч тa зaхiд вiдстyпили i мaхнoвсъкi пoлlс,t пiд кoмaнДoю Kиpилeнкa2, ToхтaмиIlIеBa'Пaтшlaxи. KoмarЦиpи мaхнoBltiв IIIyбa i Плaтoнoв, кoщi пoгoдvll|k|cЯ
спoчaтКyнa пiдпopяДКyBaHIUI
Bopotшилoвy,poзсщiлявшrибiльrшoвикiвi vекiстiв, щo пpижшlи.ц:tяшньoгo apеIIITy'oгoлocили
вiйнy Чepвoнiй apмii.
Бopoтьбa пpoти мaхнoвцiв oбеpнyлaсяyДapoМпo yщaiнськoyДapoмпo дeмокpaтii. Зaкirrчився пеpioд спЬpoбiтMy сеJUI}Iствy'
ниЦгвa <сBolнн}D(мipкyвaны мix шaдoю i сeлянствoм. Чepвoнa
apмiя пoстщoBQ BтpaЧiUIapИcуIсBoгo пoчaтKoBoгoетaгIy'стaючи
oсrprДДям iмпеpськoi тoтuiтapнoi .цepxaBи. Bтpатa PaДянськoю
Уlqpaiнoю свoei apмii пpизBrлaдo пoдirлЬшoгoпoслaбленrшriдepxaвI{ицЬKIД(фyнкдiи. Apмiя сTaBаJIaюlйкoм y pyКaх бiльtшoвицькoгo I{еrrгpy- тpaдицiйнo BелиKoдеp)KaвнoiМoсlои.
<..(eмoн>
pевoлюцii Tpoцький бyв спpaыr<нiммaйчи <.бiс,>
сTpoМy спpaвi стBopенrшнoвиx вopoгiв. IIJе y 1918poцi 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 Гнaтiвcью,tf,t.
| 2-Й Hoвoспaсiвський.
2 Bi,цзнaчився пpи oбopoнi Меrriтoпoля тa Кaтrpинoслaвa шiткy l9l9
ркy.
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вбивaючи oДиFl oднoгo, BлaIIIтoвyючи <<ПoлювaFIЦя
тa oблaви
нa KoмскЛaД,тa кoмiсapiв>.
Бiльrl.roвиКи пpaКTиtlнo B>Iсе
I{е KoнтрoлювiUIи сiльськi paйoни Укpaiни. Bлaдa з6eрiгалaся ЛиIIIe B ryбеpнських тa Деякиx
BZDKJIивихпoвiтoвих Мiстaх, в paйoнi poiтaшрaння нaдiйних paдянсЬKих чaсTиt{. lia iнrшiй теplл'гopii пaнyвали oTaМaни тa KoMaHJIиpи пoBсTiuIиx чaстин' вибopнi сТapoсTи ПoBсTzUIиxсeлян.

епoxиfoiни XVII стoлiтгяaбoгaйДaмaчЦе бyв$aспoBrpнен}lя
чини.ХИII стoлiття.Hе в змoзiKoнц)oлюBaTи
теpитopiю,бiльllIoBиKи нaгa.цyB&rисеЛяHaМпpo себe пoxoдaми пo сeлax Ka-

Г л ав а 1 5
сOJIДATи>
<)киToMиPсЬIfl
(19uepвttя _ 30лanня 1919)
B poки Гpoмaдянськoi вiЙни yкpaiнськi сeл,I}{и нaзиBzL-Iи
<()китoМиpсЬКиМипoлКaми>>численнi зaгoни дезepтиpiв Чеpвoнoi apмii тa пoвстaнцiв, кoтpi любили ПeprхoBуBaтися вiД пеpeслiдрaнiв у пoЛях сTиглoгo xитa. Boни гpoМиJIи дepxaвнi сюlaдvl, в6иьalтl,rкolщ-liстiв, poзгaняJlи в,raДнi yсTaнoви Ta ;1aIy^a|aJ|ИcЯ
BсTaнoBиTи Пo сeЛaх BJIa.цyсвolx oTaМaнlB.
Чеpвoнi чaстини з кoлиrшнix yкpaiнсьlс,tх paдянських apмiй
влiткy 1919 poкy булиу стaнi пoвнoгo poЗKЛa,цy'ПoсTyIIoBo сKo-

Лиtrlе .цo poзBaлy чи пopaЗKи Bl.г{
I{ентp, щo 13-тa apмiя <<здaтнa
пrpllloгo сepйoзнoгo неПpияTrЛьсЬKoгo ПolrrтoRхy)>'щo B apMц
<Дyх.poЗпyсти тa сифiлiсy>.B apхiвaх збе'piгaeться бqзлiч paпopтiв пpo вi'цмoви сoл.цaT.13-i apмii BикoнyвaTи нaкaзи,. Пpo .цeзеpтйpiв, кoтpi вoлovуIЛИcЯ y пpифpонтoвiй смyзi,.гpaбyюvи тa
| Сoкoльнurcoв
(Бpилiaнт)IpuzopiЙЯкoвuu(1888-1937)- oдин з opгaнiзaтopЬ
PKП(б), в якiй пpaшoс з 1905poкy. B 19!7 poцi _ tUI€ н викoнкoмy Мoскoвськoi
тa Пфoгpaлськoi pал,влeн ЦK PKП(б). B 1918-1919 poках _ rIле}IPеввoeнpaци
2.i apй eхiднoгo фрнтy, 13-i apмii тa 8-i apмii ПiвДеннoгофporrгy.

.BцвЙaвши влliткy 19l9 poкy Kaтepинoслaв,!енiкiн зzl'IBиB'
щo Йoгo нe ЛяKar i нe хвилюe спpoтиB чepBoних в Укpaiнi,
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нЬoгo r <(apМя'щo стorTЬy ltatlroМyтиЛу)>a стpaпIнoю .ц,rUI
apMiЯсеЛяH-ПoBстaHцiB.
paди>,Зa сBoбo.цyTopгiвJli,зa
Cелянськe ПoBстaнH,lзa <<BiЛЬHi
ПpoTиПpИзHaчеHцЬ'пpoти ЧK тa пpoД'poЗзеМJТю
пpoTи Кolr{yl{,
кЛa'цK,Ioхoпилo всю Pa.п,янськyУкpaiнy. Ha бopoтьбy З циМ пoBсTaHн'IМбyлo lсанщo пoнaд 50 тисяч сoлдaтiвЧepвoнoi apмii, ueнi пpилyшшги'нi нaвiть
кiстiв тa кapaтeлiв.fuIе вoни Hе ЗI\,loгЛи
oбмelмти poзПoвсюджeннястиxiйнoгo, poзpiзнlнoгo, бrз спiльнoгo кеpЬниLfгBa'без бyДь-якoiсщaтегii й тaКTики,чaстo i без
збpоi, селянсЬKoгoПoвсTaнH,l.Hеopгaнiзoвaнi,пoгaнo oзбpoeнi
пpoтисToялиperyJlяpниN{пoлKaМ Чepвoнoi apмii, aле в
ceЛя:нуl
цих ПoЛKaxлиlIIе сTpilx пеpед poзсTpiлoмсщишryвaвбiйцiв вiд
пoBнoto poзBalry.Пoвcгa}щi нaПaдaЛинa пoTяIиз BиJIaМий кoсaми.
B зaхiдних пoвiтax Kиiвrцини i нa XитoмиplцинL.цiЯB ПoBстaнський peBKoМнa чoлi з Юpкoм Maзypенкoм (oтaмaн Kaлитвa)тa oTaМaнoмCaтaнoю (нavальникrптaбypевкoмy).Пoвстaнський peвКoМ МaB y свo€Nry poзпopя.цxrннi 4 пoвстaнськi
селянськi дивiзii (oтaмaнiвTютюнникa,,[яvенкa, Гpигop'свa,
Мaзрeнкa). Цi дивiзii, щo скJlaдaлиcяз 5_6 Tисяч пoBсTzUIих
селян, взяли мiстeuкa I{ентpaльнoi Укpaiни Фaстiв, Cквиpy,
Бйy Цеpквy. oднaк чеpез нaсTyп бiлих y кiнui ЛИfIItя19l9-тo
- yкpaiнськi сoЦiа,r-.цeмoKpaTи'щo пaТpoHyBa<(H
езzUIeжниKи)>
ли Пoвстaнський pеBКoM' пoстaнoвили пpипинити бopoтьбу
чepBoних диКтaToplв.
пpoTи всeBлaд.ця
Юpкo Maзypенкo тa йoгo штaб були тимчaсoвo зaapeшIToвaнi вoякaми .fiиpектopij УнP. Bxe нa теpитopii, Щo КoнTpoЛюBul,'Ia
.(иpeкгopiя' .цoЛaв apмii flиpектopii пеpейшroBoтaМaн
Юpкo Tютюнник - KoМaндиp Kиiвськoi пoBстaнсЬKoiдивiзii.
Ha мiсцi ПoвстaнськoгopeBKoМyбулo ствopенoПoвстaнський
кoмiтет (пoвстaнкoм)нa нoлi з М. Петpенком, кoтpий бyв лo,UIЬниМдo лiдеpa flиpектopii Cимoнa Петлюpи.
Бiля Cквиpи влiткy l9l9 poкy дiяв зaгiн KoЛишtlЬoгoКoIибpигa Чеpвoнoi apмii Hесмiянoвa, шIoпiдняв пpaпop Пoвстaнненя Ta oгoлoсиB свoЮ бpигaДyз кoлиrпнix чepBo}IoгBapдiйцiв
Пoблизy
ЗztлеxHoю..Гpyпoю вiйсьk ПoBсTzlлихпpoти КoМ}HИ>>.
сyсi,цньoгoBaсилькoвaoПеpyBaBзaгiн oтaмaнaГoнuapa-Бaтpaкa. PaДянськi зведeнrrяпoвiдoмляли' щo нa пiв.цeньвiд Kисвa
pa.ц'янсЬКa
влaдa <.скpiзьвiдкинyгa, кpiм Чepкaс i Хaбoтинo.
oтaмaн Зeлений влiткy 1919-гoбyв гoспoдapем 15 пoвiтiв
пiв.ценнoiKиiвщини, сTвopиBlIIиTaM сBoю нeз.ulе)Kнypеспyбpaйoнoм'>
ЛiKy _ щoсЬ cеpeднe мix ryляйпiльсьKиМ <(BiЛЬним
тa pесгфлiкoю УHP. З |2тисяl свoж пoвстaнцiв.raстинyв 3 тисячi бiйцiв oTaМaнЗeлeниil сПpяМyвaBнa Умaнь' яКy B)КеBЗяли
в oблory пoвстaнцi oтaмaнiв Kлимeнкa тa Coкoлoвa,2тисянi
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paдянськийкaвдивiзiонПoпoвa в 300кiнбiйцiв Ta ПoBcтuUIий
нoтникiв. Heв.цoвзiУмaнь o||ИlнИлacЯ
B pyKaх ПoBсT€t/IихнaЩaдкiв гaйДaмaкiв.
IJ{ooдин зaгiн y 3 тисячi бaгнетiв бр нaпpaвленийЗеленим
нa ЛiвoбepеlокяУкpaiни. 22липllя 1919poкy чaсти}lиoTaмaнa
ЗеленoгoЗzlхoПиJlиПеpеяслaвтa Пиpятин нa лiвoмy беpезiflнiп_
pa. Зaгoни Зеленoгo з'€.цнaЛися з вiйськoм flиpекгоpii i спiль}IиМис}UIaмиПpоpBaJIинepвoний фpoнт пoблизу Xмepинки.
Ha пiвДeнь вiд <.3rленoipеспублiки>>
бilляЧигиpинa тa Знa.
М'янKи Дlяли oтaмaн Чщyпaкa тa oTaМaн Koцюpа (Kaцюpa,
Koцюp) - кoлиrпнiй кoмaндиp пoЛIq1Чepвoнoiapмii. oтaмaн
Koцюpa зrrявсвiй пoлК y 2тиcячi бiйцiв З <<aHTипеTлюpiвськoгo>фpoнтy i вивiв йoгo нa HaлднiпpянЩинy. Ha свoeмy lrlЛяхy
пoлк Koцюpи гpoМиBЧK, paдянськi устaнoви i дpiбнi Зaгoни
Чеpвoнoi apмii.
У Пoлiссi зaкpiлилиcя oTaМaниCтpyк, МopДалевич,CoкoлoвсЬкий, oб'еДнaнi y мiсцевiй Пoвстaнськiil paдi. цю paдy
сПoчaTKyoчoлюBaвCoкoлoвськиЙ, a пicля йoгo смеpтi - МopЗaгoни Цих oтaмaнiв зaхoпили мiстeчкa щpaiнськoгo
дzUIeвич.
Пoлiсся Чopнoбиль' Гopнoстaйпйь, flимеp.
Ha Пoдiллi, як пoвiдoмляли бiльrшoвицькiзве.IIeнн'I'<.BЛЕl.Ц3
не в силi вiднoвити ПopядoКy пoвiтaх>.Пoвстaнцi зaЙняли
Лiтин, Хмeльник тa iншi мiстечкa. Biнницю oтoчили 5 тисяч
пoвстaнцiв пiд кеpiвництвoмoтaмaнiв Юpкa Тютюнникa, Якoвa
IПeпеля. Aнaнiя Bолинrrя. Па.пiя.
.шнi
Пoблизу oДеси пoBсT€uIинiмцi-кoлoнiсти,
зaгoни (близькo 10 тисяч бiйцiв) pУu]у1Л|4
на oдeсy. B Балтськoму, oльгoпiльсЬKoМy' Aнaньeвськoмy пoвiтax гoспo.цapюBiulиoTaМaниЗaбoлoтниЙ тa Kaзaкoв (3 тисяui пoвстa,rих).
Ha ЧеpнiгЬщинi гpимiв oтaмaн€вген Aнгел' щo стBopиBПoB(2-3 тиcянi
отaнсьlс,tйзaгiн <ЛицapсцKеКoЗaцTBoЛЬoбеpе>rоr<я,>
бiйцiв). Aнгел З€lхoIUIЮBaB
пoЧrpгoBo Koнoтoп, HЬсан, Бaхмav,
Пpиltуюl. Дo йoгo зaгoнiв iпrли не лиtrle се,'uIHИ'a Й чepBoнoгвapдйцi i нaвiть пpoдзaгoнiвцi.У схiдних пoвiтaхЧеpнirЬшини
в paйoнi Глщовa пoвgгалi ceЛЯI7И,
ПoBигaняBtIlипpизнa,reнцiв,
BсTaHoBI,UIи <.безвЛаддя,>пiд кepiвниЦТBoМ

мiсцевlо< сеЛЯFtсЬКl,D(

aнapхiстiв.Caм ryбеpнськшl ЧеpнiгЬ 16неpвrrяl9t9 poкryЗaЗнaB
нaПаДyзaгoнy oтaМaнaCoкoлoвськoгo.
Ha KaтеpинoслaвщинioпepyваЛиoTaмaни:Мелaшкo, ГлaдченKo' Бpoвa, Живoдepoв.У paйoнi KoстянтинiBгpaДa<(ryЛяB>
зi свoiм пoвcTaFIсЬKиМ
зaгoнoМoTaМaнA.'Гyлий 'Гуленкo.
Ha Пoлтaвщинi все змiшtалoсявнaслiдoк ЗaгzшЬнoгoПoBсTанtIЯceIIяHTa чepвoнoapМiйцiв.У кiнцi тpaвня 19l9-гo мiсцевa ЧK poзстpiлялaхapизМaTичнoгoлiдеpa ПеpеяслaвщИI1И-

l6r

Хpyстaльoвa.Hoсapя, кoтpий ще y 1905poцi бyв гoлoвoю Петepбypзькoipaди poбiтничихдеПytaтiв,а у 1917poui oчoлЮBaB
Пеpеяслaвськy peспублiкy тa ii paдy. Иогo бyлo зtlищeнo зa
кoнтaKти з oTaМaнoм3еленим. Цiею aкцiею ЧK бр oбypeний
нepвoний кoмбpиг Бoгщrський (кepiвник пoвстaнцiв ПеpеяслaBщинипpoTигeTЬМaнa,
a пiзнiшre- пpoти flиpeкгopii). Boюючи пpoTи пoвстaнцiв Гpигop'евa,БoryнськиЙ вi'цмoвивсявисTyпиTи пpoTи <(нeз.Ulежнoгo
бiльuroвикa'>ЗелrHoгo' зa щo
нeзaбapoмбyв poзстpi.тrяний
чекiстами. Йoгo бpигaдaпiсля звiстKи пpO poзсщi;l Бoгщtськoгo пoвсTzulaпpoти бiльшroвикiвпiд
кepiвництвoМ кoмПoЛKa Лoпaткiнa Ta гoлoви 3oлoтoнiськoгo
виКoнКoМyГpyдницькoгo. Бiйцi пoвсталoi бpигaли BиpyIшиJIи
з
нa
з'r.цнaння
iз
oтaмaнoм
3eлeниМ,
як
вoни
ЗaЯBIlягlIИ,
фpoнтy
<.Цля
бopoтьби пpoти кoмyнiстiв тa свpeiв>.
Bлiткy 1919poкy 'кoМaндyBaнняЧеpвoнoi apмii виpiшrшlo
yсyнytи <..ненa.цiйних
yKpaiнсьКиxпoвстaнсьКиx
тa сaмoстiйнI,f,к>
кoмarциpiв, щo щe залиIIIЕUIися
нa бoцi бiльrшoвикiв.IJi кoМarЦиpи бyли нeбeзпечHiтиМ, lцo КopисTyваJIисяaвтopитеToМ
тa пiдтpимкoЮ сrprд бiйцiв i мpiяли Пpo сTBopeнrя yкpaiнськoi
apмii. БiльlпoвиKи }taМaгЕulися
пoKтIaсTикpaй тaким мpiям. У
кiнцi vеpвня 19l9-гo бр oщyeний кoмдив Бoxeнкol, яКoгo
йoгo бiйцi звали <.бaтЬкoм>.
Пеpeд тим, навеснi 1919poкy ЧK
зaМop.цyвzшa
йoгo дpy.,кинy,i вiн Пoгpo)|ryBaв<.пiтинa Kиiв тa
poзгpoмиTи мiсцевy ЧK>. ПoлiтзBе.це}IIIя
Дoпoвiдали пpo <<сaмoДypсTBo>
тa <.нeвЙпoвiднiсть,>
Бoxeнкa, paДЯЧ|4
негaйнo змiнити йoгo Ta KoМсKJIa.ц
збеpегти дивiзiю i не пoдивiзii, <<Щoб
BтopиTигpигop'свщини>>.
ЗaвopytшеннявiдбУлиcяi в слaветнiй Tapaшaнськiй бpигщi
Чеpвoнoi apмii (кoмaндиp ГpебiнKa -,КoлиIllнiй пpaпopщик,
o.цинЗ opгaнiзaтopiвTapaщaнсЬKoгoпoBсTaн}UIпpoти гeTЬМaнa
влiткy 19l8 p.). Бpигaдa малa нaмip <<пiти
нa Kиiв д.тlяpoзпpaBи
з ЧK тa Пpизнaче}IцяМи>.
ЗaBopyПIеннябiльtшoBикal\,l
B.ц:rлoся
пpигaсиTи МиpниМ llIJIяхoм.oднaк Гpебiнкa, пoпyляpний нa
Укpaiнi пoBстaнсьKий вaтaжoк-<.бaTьКo,>,
пopaнений y бoю з
.ценiкiнцями, бр зaapешrтoвaнийЧK y rппиталi i poзстpшянvlЙ
пiсля звipянихкaтщiaньyхе B МoсКoвськiйчK. У сеpпнi 1919poкy в штaбi чOpвoнoгoпoлКy зa нез'ясoBaниxoбстaвин бр зa| Бoэreнкo BаcuJtьHазаpoвua(|869-19|9) _ пoвстaнський вaтaхoк KиЪ.
щини. Poбiтник' у 19|7 poцi _ член Ки.шськoi pали poбiтниних.цепyтaтiв.KoМaндиp зaгorry пi,цчaс сiчневих 1918p. вистyпiв пpoти I{енщальнoi Pад,r. Bлiткy
l9l8 poкy ovoлиB пoBстa}IсЬKrjЙ
зaгiн сеrшнКиiЪrцини, кoмaндиp Tapdпlанськoгo п.oлKyПеprпoi Укpaiнськoi paдянськoiдивiзii. Бpaв yяaсть y-бopЬтьбi пpoти
вiйськ flиpектopii тa в захoплeннi Kиевa'
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Hoвгopoд-Ciвеpськoi бpигaДи
стpелrний кoМarЦиp <.Чopтoвoi'>
T. B. Чeprrякl _ opгaнiзaTopпapTизaнiвЧеpнiгiвщини.
30 сеpпня 1919poкy KoМaнДиpПеprшoiУкpaiнськoi paдянськoi дивiзii Микoлa Щopс,, вipoгiднo, був убитиtrtпoлiткoмiсapoм 12-i apмii Taнхiнь-Taнiсвичeм.[]e стaлoся,oчeBиДнo,зa
нaКaЗoмТpoцькoгo, який бoявся ПonyJulpнoстiIIJopсa яK <(сaмoстiйникa' пpoтивниKa peryЛяpниx нaчzul' зaTяToгoПapTиЗaнD>,<(кap'lpистai вopoгa PaДянськoi Bлaди)).IIJopсa бyлo знищенo щe й з метoю yниKненнJIПoвсTaнняв ПеprшiйУкpaiнськiй
.цивiзii,нa щo пiзнiшreнaTяКaBC. Apаrroвз.
вaтaхкiв нr бyли нi poзслiдyвaнi,нi
Цi вбивствa се.IUIFIсЬKиx
Ме.ци!Iнoзaсвi.цченi,пpo них не бyлo )Кo.цниxПoBЦoМЛе}IЬy
paдянськiй пpесi. Tpyп Il]opсa, нaПpиKЛад'бyв пoспiхоМ Bивезений з Укpaiни i пoхoвaний нa мiськoмy цвинтapi в Caмapi.
Taк злoчиннo poзпpaBився Tpoцький з yкpaiнськимИ paДЯItйoму пpивl.lДtлиcянoвvliт,Мaxнo
сЬKими KoМaндиpaм|4,B ЯK14X
aбo Гpигop'ев.
apмiях,пoвiдoмltен.
Пoдiтзве.цrнH'lпo Iз-Йi 14-Йpa.цянсЬIс4x
стaнoBищеB yKpaння HKBC.цoсиTь дpaMaTшIнoЗМaпЬoByBаJIи
тищ ilЬa фpoгшi'B l3-й i |4-Йpaмнських apмiях сПoсTе.
сьKoIvIy
piгaвся сaмoвiльний вiдхiд бйцiв з фpoнry тa вiДмoвaпpиймaти
бойoве Пpизнaчeння сepeДKoil{yнiстiв.<<IliюiдaцiяMaхнa BиIсTиKzrлaB чaсTинzlхoбypення>;<...вбpигaлi Hayмoвa сoЛдaTизuulвили, щo бyдyгь Bикo}ryBaTиJIиIIIенaкzви Мaхнa i пpoти HЬoгo Hе
зa Махнa, зa яКим
<<...в
чacTинilхобypeнrш (...) се..гIяни
IIi.цyгы>'
<...нaсщiймiсцевIоtсеJUIннa Кoгoтoвi йти з вилaми й Koсaми,>;
Йoгo oбpaзилa);<(...сеpисть Мaxнa, KaхyтЬ' Щo Pа.цянсьKaвJIa'цa
пpийде зaхищaти ж>>.
a
Мaхнo
вiдсцrпaе,
JIя}IиКШgДъ, щo apмiя
сeляЁ булo пoмiтним y Kиiвськй, Kaтeoсoблlшo [IeвдoвoЛeнн,{
pинoслaвськiйTa Хepсoнськй ryбеpнiя<.Cеpeл .rеpвoнoгвapДiйПpизнaчrнцяМи-Koмiсapaми.
цiв вiдзнaчшoся неЦ.цoBoЛe}IItя
.Цo бiлиx, зaxoпивIllи з сoбoю oпepaтивнi ItПaни,пepейrпoв
нaчaЛьниK пrтaбy 14-i apмii П. K. Мapмyзoв. Biйськoве фiaскo
| ЧepнякTuмoфiйBiкmopoвuu(|89|-|9|9) _ пoвстaнсью,IЙ
вaтaxoк, кoлиIuнiй вaнтaлсrик'пpaпopщик чaсiв Пеprшoiсвiтoвoi. У 19l8 poui - кoMaЦIиpЧеp;
вонoapмiйцiв Hoiгopoлa-CiвrpсЬкoгo, KoМaндиp3-гo пoлкy Укpaiнськoi apмii.
3 кзiтня l919 poкy _ кoмбpиг Чеpвoнoi apмii.
2 II|opсMuкoла oлeксaнОpoвuн
(1895-1,9L9) _ легеrшapний пoвстaнськиЙ
BaT.Dкoк.ПiдпopyYик Пepuroi свiтовoi. B l9l8 poui - opгaнiзрaЁ лoвстaнський
зaгiн' з вересня l9l8 poкy _ кoМaн.циpБoгyнськoгo пoBсTaнсЬкoгoпoлкy, кoМбpиг Пеplпoi Дивiзii. 3 беpезня 1919poкy - кoМaндиp ПеprшoiУкpaiнськoi paдянськoi дивiзii _ 44-i дивiзii. 3агинр у сеpпнi 1919 poкy.
з
* rштaбс-кaпiтaнvaсiв Пеpuroi с{тoфалoв СемeнIвaнoвuц(1880-l969)
вoi вiЙiи. З 1918poкy _ нa кoмarцниx пoсaдaх y Чеpвoнiй apмii, vлен PBP
рсrфлiки. Bлiткy l9l9 poкy _ кoмa}I.цyoчиЙ14-ю apмiею, член PBP 14-i apмii.
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<(пеpllloгo чepBoHoгo oфiцеpu - мaйбщньoгo I{apКoI\,Ia
oбopoни CPCP K. Bоpoпlилoвa ПpиЗBrлo.цo усунeння йoгo пiсля мiсяця KoМa}I.цyBaнняapмiсю, якa ПеprTBopИЛacЯ в небorз.цaтниЙ, бeздapний нaтoвп, y яKoМу <наKaзи не виКoнyЮTЬся>>'a
нaстpoi }Iе ЛиПIe pяДoвих' a й кoмaнДиpiв <.мaxнoвськi тa гpигop'rBсЬKi)>.
У пoлiтзведённях вi.цзнaчaлaся щeЙнa Tягa сoЛдaTiв Чepвoнoi 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 'IисЯ зa ДoЛЮ Maxнa,,.

KoмaндувaнУкpaiнськoгoфpoнry B. Aнтoнoв-oвсiенкoy

зв'язкy з лiквiдaцiеюфpoнry <<з.UIиIIIиBся
без poбoти>з TaвpoМ
нiкчeмнoгo кеpiвникa тa вкpaй Пoгaнoгo.сTpaтегa.У свoемy
листi дo Ленiнa y липнi 1919poкy, BипpaBДoвyЮчи
ПpoBiшкaМпaнii в Укpaiнi, вiн писaв: <З Укpaiнськoi apмii aб'o yкpaiнсЬKихпoBсTaнцiвбулo ПеpеДaнoПiвденнoмyфpoнтoвi:гpyДeнЬ
1918-гo- 6pиraдaФедopa.{ибeнкa,сiчeнь l919-гo - бpигaдa
Тoкeн.ц'xaнцaTa .цBaПoЛKи i нтepнaцioналiстiв, лloтий- lоiтeн ь
19l9-гo - бpиraдa Мaхнa, 9-тa Дивiзtя.залiзничниЙ пoлк, тpи
цoЛKиз Kpимy, .цвaПoлKитa кiнний дивiзioн з бpигaди Пoкyсa. B тpaвнi - нa ПoчaтIryЧrpB}UI1919-гo- бpигaдa7-i дивiзii
тa бpигaдa5-i дивiзii, Tpи ПoЛKикiннoти, 2 пaнцеpниxПQTяги'
7 пoлкiв пixoти з oдеси - yсЬoгo 54 тиcячi бaгнетiв тa'шaбель,
l04 гapмaпа,540кyлеметiв,12.пaнцеpникiв,5 ПaнцeрнихпoтягЬ,>.

poкy
22uepвня1919

l-,ooou-,oбopoнy
чеpвoних

бiля Mrлiтoпoля, мiстo^***,
бyлo зaхoпленe ЧaсTинaMигеHеpurлa
Bинoгpaдoвa.Kpим бyлo вiлpiзaнo вiд УCPP. Kpимськa paДянськa apмiя пoч€UIa KвaIUIиBoвiДстщaти з пiвoстpoвa. Пoнa.ц
мiсяць вoнa не oтpиМyBUIaзбpoi, нaбoiв, aмyнiцii внaслiдoк
piпrення Tpoцькoгo, кoтpий вбaчaвy нiй пapтиЗaнсЬKyBoЛЬниi пpaгнyв BДaTИсЯ
цЮ Ha 3paзoKMaХHoBсЬKoi
дo pепpесiй Щo.цo
неi. oднaк нaсTyП бiлих пеperuКoДиBйoгo нaмipaм. .{митpo
Ульянoв, бpaт Ленiнa, тa iнrшi чЛени Kpимськoгo pa.цЯнсьKoгo
ypя.цyTeЛегpaфра.llи.цoPнK, щo Tpoцький <(зЛoстиTЬся.цo
лiквiдaцii Кpимськoi аpмii>.
Ha пovaткy ЛИTIHЯ
Kpимськa apмiя' пoПoBIIивIlIисьзaгoнaми KoлиIIIнixмaxнoвцiв, лpибулa дo MикoлaеBa' .цезa ПoстaHoBoю мiсцевoгo pa.цянськoгoBикotlКoМy KoМaн.цapмa.{ибенкa.i йoгo rштaббyлo зaapеПIToвaнo.
Hевдoвзi !ибенкo бyв
yсyнщий вiд кoмarЦyBaнн,l' a йoгo apмiя бyлa пеpeфopмoвaнa
y 58-мy дивiзiю. Члени MикoлaiвсьKoгoвиKoнKoмyвкaЗyBulли'
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з кoмунiстaмитa мiсцевими вiйськкoщo пrтaб.{ибенкa<<Boюr
MaMи' pуйнyе плaнoмipнypoбory>.
l9l9 poкy,
oстaння oпеpaцiяKpимськoi apмii 14-16 Л|1ПI1Я
з МетoЮзвiльнення Kатеpинoслaвaвiд бiлих,
rшoбyлa Пpoве,цeнa
yспiхy не пpинeслa.Koмaн,циpKaтеpинoслaвськoioбopoннoi
дiльницi _ МaTpoс)(ивoцеp (сepедняк Koбеляцькoго пoвiry,
у{aсниК peвoлюцii 1905poкy, КoМarЦиp 2-i бplигaди5-i дивiзii
Tpетьoi Укpaiнськoi paД'янськoiapмii) пiruoв з фpoнry З чaсTинoю свoсi бpиraди i пoчaв гpoМиTиpaдянськi.цеpхaвнi yсTaнoви тa ЧK. У веpеснi 1919poкy Хивoдep Пpиr.Д'IlaBся
дo apмii
Мaхнa i дiяв зi свoiм пoлкoм y Bеpxньoднiпpoвськoмyпoвiтi, зaгин}ъ y бoю y веpеснi 1920poкy.
Kpизa oхoпилa}IеЛиIшeселo й мiстo, Чеpвoнy apмiю, але й
лaви бiльпroвикiв тa влa'цнiсTpylоypи УCPP. Bлiткy 1919poкy
KП(б)У сToяJIaнa мехi poЗКoлy' Чaстинa бiльшoвицькиx лi.це(Г. Лaпчинський,.[' МaнyЙьський,
piв Укpaiни - фeдоpа.lliстiв
i нeхryвaння iнП. Пoпoв) KpиTиl.yBаJIиI]K зa <<pyсoTяПсTBo>
тrpeсaМи Укpaiни' !. Мaнyulьcьruil писaB пpo ypяд УCPP як
кoщi, пoбрaвrши в Укpaiнi кiлькa мiсяцiв,
пpo <(гaсTpoЛlpiв,>,
<(нaoсiнЬ пoBеpтaютЬся
дo Moскви>.Biн пopiвнювaвЦeй ypqД
зi знaтниx
Koтpих кoлoнiaльнi влaстi зzrлу{aЮTь
з <(нoTaбЛяMи)>'
Фе<.ц.ltя
з
чистo.цrKopaтиBtlими
меблiв>
фyнкцiями.
ryзeмцiв
.цеpшriстиЗaKJIиKtuIи.цo нeзzuleжнoстiKП(б)У вiл PKП(б)' дo
<<oпopи
сoЮзyз бopoтьбистaМи'ПpoПoнy.
нa мiсцeвi cvIIIуI>>,.цo
apмiю, висTyПaЛизa eKo.
вaли вiдpoдитиУкpaiнсЬКypa.Ц,ЯHсЬкy
нoмivнy незшtexнiсть УCPP. Boни мшlи мo>юrивiстьoб'е.цнаTИcЯB блoк зi всiмa лiвимvt cИIIaМИУкpaiни zlx дo Мaxнoвцiвнa
oснoвi бopoтьби пpoТи центpалiзaцii,пpизнaненЦiв'кpитики
MoскoBсьKoгoкеpiвництвa.
Але в KП(б)У пepемiг блoк aнтиyкpaiнцiв-тpoЦькiотiв,кoщi
<(сaМoсТiйництвa'>
тa iнaкo.Цyмвci cили Kи}ryЛинa пpидyIIIeнtUI
стBa' звинyBaчyЮчифедepалiстiBy спpи'Iннi poзва.llyфpoнry i
тилy. Пeprпa кoнфepенцiя KП(б)У вiдзнaчилaпoвний poзBаJI
зB'язКy мiстa з сrЛoм' ПrpетBopeнruloкpeМю(сiл y <.сaмoстiйнi,
BКaзyЮчипpи цЬoмy' щo пoBсTaHняFIa
сaМo.цoстaTнi.Цepл<aви'>'
Пpaвoбеpеlrо<i
Укpaiни вiдбрaютъся пiД нaцioнaлiстpнним и гaс- пiд aнapхiстсЬKиМи'в paйoнi oдеси
Лavlvl,a нa Лiвoбepe)IОKi
<(МaюTь
бaнДитсьrий хapaкгep>.Koнфеpeнцiя визналa' шtoгaслa
сeJUIнсьKoгoПoBстaння.Byсix paйoнax Укpaiни МаЮTь<(pа'цян_
PaлянсЬKyBЛa.цy))'
ський xapaктеp>(Гpигop'ев - зa <<сaMoстiйнy
вiльнy Paдянськy Укpaiнy'>)'i в них
Зелений _ зa <(сa[4oстiйнy
rлемeнтiв,>селa.
беpщь fraсть знaчнi мacп <,нailбiднiшrих
B кiнцi чеpBнJll9l9 poкy PtlK УсPP стBopиJIaвнyгpitпнiй
фpoнт пpoTи ПoBсTaнсЬKoгopyхy. Kepyвшrи цим фpoнтoм oсoб-
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B сepeдинiЧеpB}UIrяrя p"*y м]*.,o *. не мiг oгoвтaтисявiд
недaвнiх пoдiй. Biн шryкaвFIoвyTaKTиКyi нoвий пrляхбopoтьби.
Гoлoвa oлексaндpiвсЬКoгoвикoнкoМy paД M. Гoппе тa кoмбpиг
!яveнкo B ylt{oB:lxоблoги oлeксarцpiвськa бiлими зaпpoпoнyвали Maxнoвi opгaнiзрaти спiльнy oбopoнy oлексarцpiBсЬКa.
<.Бaтькo'>
iз зaгoнoм y двi тисяvi бiйцiв рiйшoв .цoмiстa,.aлезa
BиМoгoюTpoцькoгo пеpегoвopиз Maхнoм бyли пеpеpвaнii мax}IoBцяMбyлo зaпpoпoнoBaнo нeгaйнo зaJ|ИlIlИTvI
мiстo. Мaхнo
пirпoв зa !нiпpo, дe виpiшrивнa свiй с,гpaxTa pизиK сaмoстiйнo
зaiмяти Дi,'tянкyaнтибiлoгвapДiйськoгoфpoнтy вi.цKiчкaськoгo
МoсTy пiд oлексarЦpiвськoм .цo Hiкoпoля. Koмбpигoвi Дячeнку, яклЙ бyв пopяд нa фpoнтi, Maхнo ЗaяBиB'Щo бyде бopoтися
пpoТи блих, нeзвa)<aючинa всi oбpaзи вiд бiльшroвикiв.
Пoявa <.бaTЬKa,>
нa пoзицiяx y кiнцi ЧеpвrUI19l9-гo, Кoли I{a
фpoнтi бyлo дoсить тихo' ПpизBeлa.цo тoгQ' щo в йoгo зaгiн
пoчaTи пеpeбiгaтийoгo кoлиurнi пiдoпivнi, якi oпин|4ЛИcЯУ
сюIa.цil4-i apмii: кiнний ескaдpoн Щуся (300шaбeль),зaгoни
пoвстaнцiвкoмaндиpiв Coлoвйовa,Бyлгaкoвaтa iн, (paзoмдo
700 бaгнeтiв), apтдивiзioн, пaнцеpнi пoтяги <Уpицький'>тa
..CвеpД.loв,>
paзoм з eкiпaxaми вкpaй <оЬю<>
мaтpoоiв.Пiд oлeксaндpiвськoм y Мaхнa вжe зiбpа.lloсяпoнaд 4тиcячi бiйцiв пpи
6 гapмaтax. Maщoси Aзoвськo-Чopнolr,lopсЬКoiфлoтилii, кopaблi якoi сToЯJIvI
в oлeксaндpiвську (3 кopaблi з Koмa}IдoIo,цo
200людей), пеpейшлиy <.вiдaння,>
Мaхнa.

Хoчa .мaхнoвськa .цивiзiяoфiцiйнo tl пpилинилa сBoс lснyв piзнoмaнiтнi
Baння'.oKpемiii пoлки y uepвнi 1919-гoBЛvш'уIcЯ
7-i
сшaДУ
apмii.'ТaK,
14-i
дивiзii
.Цo
рйrrгIи кoфopмyвaнrи
лишrнiмaхнoвськiПoЛIoIУ,цapний,MapiyпoльсЬKlлй,,7
,8,9-t:' _
58-мa
Зaпaсний.
Чеpнякa,
ЗaднiпpoвсьКi,5-й кaва.тlepiйський
кaвалеpiЙмaxнoвцiв:
з
нaПoЛoвиtly
мaйxе
скJIa.ц.UIaся
дивiзiя
бpигaдaМaсський зaгiн Kypиленкa, 3-й пoЛк. 3-Tя pa.ц.янсЬKa
лoвa 58.i дивiзii cюIaДaJlacЯнa 60% з мaxнoвцiв. Tе x Mo)кнa
сKaзaTий пpo 2-ry бpиraдy3axapveнкa,пpo бpигaдyiм' Ленiнa
Ko]\{aHДиpa
Чалoгo.
нa ПpaЧaстини Maхнa вlд6илиспpoбибiлих пеpепpaBplTvlcЯ
вoбеpекr<яi зaхoпили Kiчкaський мiст. oДнaк flибeнкo нaКaзaB
М.lxнoBrulМз€lлиlIIиTи Hiкoпoль тa нaсЦiтIaTинa CинeльниKoBе.
€ дeякi згa.цKипpo те' шIoмaxнoвцi гoryвали зaМirxнa.{ибeнкa,
але з йoгo yсyrleн}rямз ПoсaДиKoМarЦapмaнеoбхi.цнiстЬy цЬoмy вiдпaлa.Biдстaвкa.[ибeнкa бyлa нaслiдкoМсBapKиз йoгo кoМaндиpoМ-KoнКypeнToмBopotпилoвиМ' .цoтoгo ж не oстaннЮ
poЛЬy цьoмy вiдiгpали зневaхливi BислoBи[ибенка Пpo цr}rтy йoгo чaсTинulx.
paлЬнyBпa.цyтa цoвний poзю'Iа-ц
У тoй xe чaс кiннoтa генеpzrлaШифнеpa-МapкеBичaзaxoпиJIaсT. Bepхoвцевyзa 80 вepст нa зaxi.Цвiд KaтepинoслaBa'пoTиlIaМяK чеpBo}tих'тaK l МaхнoBцrB.
гpo)с}rЮЧи
9 лllлня 1919pокy зaгiн Maxнa paптoвo зzlJIиIxa€ фpoнт i
Пpямyс y uеpвoний TуIII'У 3нaм'янськi лiси, зниЩиBIIIиПo .цopoзi пpoдзaгiн, кoтpий гpaбрaв сeЛян.I{o вгшинyло нa pirшeнБaжaння Пoмсти зa poзсщiляниx ToBapи[Iiв,пpaгня <(бaTЬКФ>?
нeн.ня гpaти сaМoстiйнy i знaч}Iy poлЬ y дoлi Укpaiни, нaдlя
бiльrшoвики.
.цoIIoМoгTиселянal{, Koтpиx Mop.цyBtlJIи
Мaxнo BиpiшIиBзpoбити з Хеpсoнщини нoвий бaзoвийpa.
йoн свoгo pyxу' o.цнaKTyг yJ(e бр свiй xapизМaTичнийoтaМaн,
lllyкaTи з [IиМ кoмпpoмiс. Мaхнo iз зaгoi <.бaтькoвi>.цoвелoся
y
пoпpяМyвaв.цoселa Bepблюxки (велике
TИcЯЧу
rшaбeль
нoм,
сeЛo' .яKl булo u ,lяoTaMaнaГpигop'евa тиМ' чим бyлo Гyляй- ,
.Пoле.цltяМaхнa) ЦIyкaтизyстpiнi з oтaмaнoМ.Aле y Bеpблюxцi oтaмaнa Bже ,цaвнoне бaчили. B тoй чaс штaб Ta <<apми)>
oTaМaнaзнaхo.циJIисяy сeлax Coснiвкa тa Koмпaнiйкa.
У липнi 1919poкy Мaxнo тa йoгo xiнкa вiдвiдaлибaтькiв
Га:lини y с. Пiщaний Бpц. Але бaтькo Гшlини Arшpiй Iвaнoвич
спpийняв Hеотopa з нeB.цoBoлеltttяМ.
3^4туlЗaгoни Гpигop'eвa y uеpвнi 19l9-гo гrapaxoByBa,.Iи
сячi пoвстaнцiв. Toдi oтaМaнy ще BдaB{UIoсяпpoвoдиTи гrtнl
pefrщи,prзyлЬтaтaМИЯК'D(бyли зaxoгulеннянa кiлькa дiб вyзлoвих стaнцiй Хpистинiвкa, Бoбpинськa, Знaм'янкa' Пpoтe дoоягнyrи тaкoi мoгщнoстi, яK y сepе.цинiщaвня 19l9-гo, Гpи-
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ЛиBo }ТIoBнoBaХенiвiд. ЦBK i Paди oбopoни. Пpoти 200сеJUIrIoЬKихПoBсTaнЬвидiлялoся близькo 70тиcяч сoлдaтiв пpи
300 кyлeмeтaхтa 40 гapМaTzlх.
Плeнyм ЦK KП(б)У тa Paдa oбopo}rи poЗpoбили кapшIьнi зaхo.ци'кoтpi бyли в yнiсoн BиМoгaм
Tpoцькoгo Пpo ЗaгopoДxyBальнiзaгoни, кoнцгaбopи, мaсoвi poзстpiли. Kepiвник Kиiвськoi ЧK Ceмeн IIIвapц - гoлoвний пpoПaгa}I.цис'т
Tеpopy - ЗaКJIиKaBзa Кo>l<нoгo
вбитoгo кoмyнiстa
знищyвaти 100зapyvникiв. Цi зaКЛиKизaBxДи ПepевиKoнyвaЛIlcЯ- тисячi пoнiвеченихтpупiв ЗaЛИ|JrW|И
нeкiсти,втiкaючи
з Укpaiни влiткy 19l9poкy;
ЦK KП(б)У нaпpaBив 5 тисяч нoвoбpaнцiв з Poсii нa бopoтьбy пpoTи Гpигop'eвa, пoзa,IKсoЛ.цaTи-yКpaiнцi
бyли нeнaдiйнi. 6 сrpпHя l9l9-гo Tpoцький тeлeгpaфyвaв
дo Пoлiтбюpо
PKП(б) пpo нeoбхiднiстьякнaйсyвopiпroi чистKи тlrlry нa Укpaiнi. 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 випaДoKселя}tсЬКoгo пoBсTaЕIFIяt
всi зapщники poзстpiлЮBaЛ|4cЯ.

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
rBpейсЬKi ПooтaMaн пooбiцяB битlцcя з .Цeнiкiним ,IIqИTIиI]HIITИ
гpoми Ta aнTиpoсiйськy aгiтaцiю нa ХepсoHЩинi.
Aле свoгo сЛoBa Гpигop'ев нe.цoтpиMaв. Пiд чaс нoBиx нaпaдiв йoгo зaгoнiB нa oЛеKсaн.цpiю тa €лисaвeтгpa,п. бyлo вбитo

тися ПpoTи чrpвoних' a бокarrнЯ BoюBaти з бlлими aбo apмiею
' I Koэка(Koхин) Xoма- ceля\ц з Юзiвськoгopaйoнy,aнapхiст.Пoчинaв
y
T.9P".l1':l*yдiяльнiсть загoнi II]yся.B Мaхнoвс;кихзaгoн.lх_ з гpyдня

ly l6 poKу' Koмa}iДиpкyлeметнoiкoм aнДи.У 19119_192|poKaх _кoмaндиp i.laх}loBсъкoгoпoлкy, бpигади,
ryнl9i гpyпи. З |921 poку - нa емфaцii, .u й*oй
веpсiею - пoМеp y l92l poui
в Укpai'нl.
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близькo 70 eвpеiв.
Чepeз кiлькa .цнiB гIiсЛя зyсTpiчi Гpигop,евa Ъ Мaхнoм Дo
oTaМaia ПpибyBемiсap вiд Пeтлюpи 3 Пponoзицiсю пpo ПoBеp.
}IoH}IяoTaМaнa y скJIa.цapМii УнP. Гpигop'eв нaПисaB ЛIr7cTa
УPядoвi .[иpекгopii, в яКoмy Пpoпoнyвaв ПетЛюplвцяМпoчaTи
пЪpeгoвopr пpo вiйськoвий сoюз. Hoвий лисT дo fiиpекгopii
УHг оyв y)Ke пiдIтисaниil' i пpе.цстaвникaмиМaхнa. B ньoМy
пoвстaнцi пpoпo}ryвiulивiйськoвий сoюз з ПeTлюpoЮнa зaсa.цaх сaМoсTiйнoстi Укpaiни, нapo.цoпpaBсTBaTa <(paДянсЬкoгo
лaДy>B Укpaiнi. B тoй xe чaс ПoBстaнцiне визнaвали.ЦиpeктoKoнгpесy Укpaiни. 3aмiсть .[иpeкгopii
pii УHP
Т4 Tpyдouoгo
гoлoвнy paду Pесгryблiкиiз
пoвстaнцi пpoпoнyвaли <(тиМЧaсoвy
сoцiалiстlтчiиx елемeнтiв,якi сToяTЬна гpyнтi paдянськoi влa.ци B нeзzulеxнiй Укpaiнськiй Peспyблiцi>.
У тi х сaмi Днi лo apмii УHP пpислнiвся зaгiн Юpкa Tютюнникa, якиil пpивiв Пeтлюpi .цo 3 тисяч кoлипrнix гpигop'евцiв.
пiслц сBoгopoзГpигop'св, oгoBтaBшIись
Ha цeй чaс oTaМa}I
Иoгo пцтpи3 тисяЧ сeля}l-пoвстaнцiв.
гPoМУ,мав <,apмiю>,цo
opЧaйкoвський,
oтaмaни
пoвстaнськi
мiсцевi
iaлi n iншli
лик_.[oporпeнкo,CaгaйдaЧНИi|,кoтpi y uеpвнi-липнi l919 poкy
нaпaд€ U Iинa Беpислaв,Kaхoвкy, Hiкoпoль, ст..Цoлинськy.Caм
Гpигop,ев Iraдoбy B.цеpсяy мiстеuкo oлeксaндpiю i тим пеpepiy Цeнщальнiй Укpaiнi.
зaв oснoвнi зшliзничнi шUIЯхуI
бюлетень пoвi.цoмляB'щo чеpPадянський poзвiдyва.тrьний
вiд бoiв,
вoнi чaстини, вйслaнi пpoTи Гpигop'свa, yхиJlяЮTЬся
нacTpoяМи
пи,IчaтЬтa безчинстByЮTь'щ9 <<фигop'rBсьКиMи
зapaxенi .цeякiчлени пapтii <'..>' a сaмi гpигop'евцi гpoмлять
poз.цaючивiдiбpaний хll1б,a TaКox pyйнyють'зaлiзПpo.цзaгo}rи'
Дo 10 ти}Iицю,зaгиHaюЧиpeйки зa ДoпoМoгoroyпpяхi вoлiв,>.
Пpoти Гpигop,свa, вeЛи ПaсиBсяч чеpвoнoapмiйцiв, BklcЛarIvlх
нy oбopoнy' yгpимyloчи ЛиЦIr ByUIoвi стaнцii тa пoвiтoвi мiстa.
oб,еднaння сl,lл пеpедбaviuloте' щo Мaхнo сTaBaBгoЛoвoЮ
Пoвстaнськoi paли спiльнoi apмii, Гpигop'eB - кoМaндyBaчем
oб'eДнaнoгo вiйськa, a бpaт Мaхнa Гpигopiй - нaчulЛЬниКoМ
спiльнoгo штaбy. Гpигop'ев пooбiцяв tIе дoПyсKaTиу вiйськaх
евpeйськиxпoгpoмiв i зaявив, щo минyлi ПoгpoМипpoхoдиЛи
бeз йoгo вiдoмa. Ha нapaлi МzlxнoвсЬКихKoМaндиpiвнe все вiд-
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ocTaнI{ю*paпкy y виpilшеннiпpoблеми.цвoхBoЦД1Boднoгo pyхy.
Maхнo скдикaв нapa.цyсвогo rптaбyTa KoМalЦиpЬ' нa якй oД,нoгoЛoснoбyлo виpiшeнo - негaЙнoзFIищиTиoTaMaHa.
26 липня зaгoни Пoвстaнськoi apмii рiйrпли дo BrЛиKoгo
селa Cентoвe, щo бlля €лиcaBeтгpaдa. 2,7литlня l9l9 poкy зa
iнiцiaтивoю Мaxнa в селi Ceйтoве бyлo сКJIиKaнoз'iз.ц.пoвстaнцiв тa сеJIяHХеpсoнЩинИ ДЛЯвиpoблeнrrя Пpoгpaми ЗaxисTy
<.вiлЬнoгopaйoнy> вiд неpвoних тa бiлих. 3a piзними ДaHу||\LИ,
нa з'iзд зiбpa;roсявiд 2 дo 7 тися: пoвстaнцiв i селян. Maхнo
виpitшивнa цьoмy з,iздi yсyrтyги Гpигop'eвa з пoсaди KoмaндyBaчa, oтoчиBЦIисBoiМи ПoвсTaнцяMицентp селa.

ЛaМи' пpo щo свi.цчивлист, пеpexoплeнийМaх}IoBцями.Чyбен-

гЛABA B ГЛABI
BбивствooтaмaнaГpигop'свa
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pевoлюцioнepiв!>
Poзлючений Гpигop'eв BихoпиB pевoЛЬBrpa'aле Чyбeнкo
Bипеpe.циBoТaмaнa' BистpeлиB пеpIIIиMi поpaнив oтaМaнa в
гшеvе (в гoлoвy?). B лiченi сeКyнди Мaхнo тa йoгo KoМaн.циpи
ЛютиЙ, Koхa, Бiлaш, Kapeтник, ЧалиЙ, Лепетченкo вiдкpили
Boгo}IЬ'yбивtшиoхopoнЦiв Гpигop'свa i пopaнившrикiлькa paзiв сaмoгo oтaМaнa.o.цнaкГpигop'eв,.незBaхaючинa IIopa}Iення' всe x yстиг BисKoчити нa пo.цBlp,яl ryЮIyги Пo цoПoMoгy.
А;Iе нa пoдвip,i йoгo oбстyпlши Maxнo, Чyбeнкo i Kapетник
poзpядиJlив tlьoгo свoi pевoльвepи.
й yсi
Зj iнlшoю вepсiею, пopaнeний oтaмaн вибiг нa двip, вi,цстpiлюIoчиcь. А;lе дo ньoгo пiд'ixaB МaхнoBсЬкийкiннoтник i зaвДaв йoмy oсTaнньoгo yдapy шaблeю. [IIaблями були пopyбaнi
i члeни oтaМaнсЬкoгoштaбy.
Hеспoдiвaнo пpoJryнaликyлeмeтнi чrpги нaД гoЛoBaМиTих'
хтo зiбpaвся нa гшorцi. Пеpe.пякaний нaтoвп щaсникiв. з'iздy
poзбiгся, a мaxнoвцi poззбpol,ти.цекiлькaсoтеFIЬгpигop,свцiв,
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KoTpi BиJIBЛяJIи
нeпoкopy. [IaчaлЬниK штaбy Гpигop'евa втiк,
скapбникa oTaМaнaмiсцевi ceЛЯlнИзaбиликaмiнrrям. Тpyп Гpигop'rBa Мaxнo зaбopoнив хoBaTи' i вiн .цoвгoBZUIяBся
B ЯpУЗa
сеЛoM'сTaBПIиздoбиччювoвкiв тa з.цичaвiлих
coбaк.I{ей пеpeвopoт зaкiнчиBся мaйхе бeзкpoвнo, зaгинyли B ньoМy лиlllе
7 гpигop'евцiввк;tючнoЗ oТalиaнoМ.
Koлиtшнiй oTaМaн Фeдip Mелeшrкo y свotx спoГaДaхTBep.цитЬ'щo Мaхнo вбив Гpигop'€Ba y с. Лoзoвoмy oлeксarцpiвськoгo пoiliry.
Haсц,тlнoгo.цrrяз'.t.зД
пoвстaнцiв вiднoвив свoю poбory. Бyлo
схBzL.Ieнo
вбивствo Гpигop'eвa i пpийнятo pitшенняпpo BоTyП
йoгo зaгoнiв (близькo 3 тисяч нoлoвiк) Дo Мaxl{oBськoгoвiйсЬкa' яKe пepeфopмyвltпoся
в Пoвстaнськyapмiю. HeвеликaчaсTиHaПoBсTaнцiвне BиЗнzшaMaхнa свoiм кoмaндиpoм i виpyПIиЛay бiк ст' Пoмoпrнa. Aле vеpeз п'ять дiб цeй зaгiн бр
пoвнiстю лiквiДoвaнийvеpвoним вiйськoм.
У чaдyтoгo, щo TpaПиJIoся,Maxнo poзiслaвTrЛeгpaМy<Bсiм!
Bсiм! Bсiм!>,де пoвiдoмrB, Щo сaмe Мaхнo вбив <.кoнтppeволюцioнеpa i пoгpoмникo Гpигop'евa.

тися iхнiЙ свaвiльнiй .п.иктaтрi,>.
Ta пpи бyдьзoбoвiязрaвся ЗaтpиIvIyBaTИ
Koхний ПoBсTa}IeцЬ

Г л ав а 1 6
IIOBсTAIIсЬкA APM[я yKPAIIIи
IMЕIII БATЬкAМAхIIA
(28 лuпttя_ 14 вepecня1919)
Ha кiнець ЛИПHяl919 poкy мaxнoвськiзaгoни Кo}tTpoЛIoвaли пiвнivнy чaсTинyХеpсoнlцини BЦ ст. Бoбpинськa.цoст. ЗнaМ'янKa тa вiд oльвioпoля лo HoвoapхaнгельcьKa,
B селaхfloбpoвелиvцi, Koмпaнiiвцi, Hoвoyкpaiнцi, Глaдoсaх мaхнoвськi
aгiт.aтopиoблaпrтoвyвали<вiльнi paДI4>>
тa фopмyвали пoBсTaнськi зaгoни з мiсцевих мепrкaнцiв. Paйoн, зaЙнятиirМaхнoBцями, бyв дoвoлi вaжJIиBиМy стpaтeгiннoмyсeнсi, Tyг пеpeтинaЛися гoлoBнi зa;liзницi, кoтpi зв'язyва.ltиyсi чaсTини Укpaiни.
oднaк цr с'TaBилoмaхнoвцiв пiД систeмaтиvнi yДapи Чеpвoнoi
apмii, кoтpa ПpaГI{yЛa
вибуlтиiх iз сщaтeгiчниx зшliзничниxстaнцiй. oднoчaснo бiлoгвapдiйцi,пpaгнyчи пpopвaтИс,ЯB TWIvIЧepвoHиМтa вiдpiзaти Пpиvopнoмop'я' зitптoвxУBaЛI4cЯ
B зaПеKIIих
.цвoбoяхз МaхнoBсЬкиМизaгoнaМи.
Ta бiлими Мaхнo 5 сеpпня
[ля бopoтьби з .rеpвoHИIvIИ
1919poкy ПpoгoЛolшyrсTBopеннJIПoвстaнськoi apмii, КoтpaМzura
в нaЙбли>юliднi сфopрryBaTИcЯ
в сeлi floбpoвeличцi нa €лисa-
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бopoтьбиотiв.
^
У цей xе чaс .п.oПoвстaнськoi apмii BсTyпиJIиKlлЬKa.цесяT.

6тиcяч пoBсTaнцiB)'KoтpиМи кеpyBzulиyкpalнсЬКl eсеpи.
Bлiткy 1919poкy кoйaндyвa}ня apмii.УHP Дoсить "po]9;
лo,цнoстaBИJIoся,цoмaхнoвськoi вoльницi, нaстo-ryстo у сBo1х

|7з

t

люДИ>>'
- ЗaЯBИBHapKoМ. Tpoшький зaКлиКaв мaxнoвцiв вЙмo-

[UI'IxoМ oToчrнн,l Ta знищrннЯ <<MaхнoвсЬКиxбaнд'>.
З 29 лpтлня пo 13 сеpпня 1919 poкy мiяс vepвoниМи Ta МaxнoBцяМи-poзгopiлися бoi зa вyзлoвi залiзничнi стaнцii Хеpоoнщини. Ha ст. Пoмoпrнa мaхнoвцi poзбили BeЛикe з'e.цнaння
ЧrpBoних, зaxoпивlllи ливiзiйнy скapбницю, 45-тa.цивiзiя нaNIaГuIacЯ вiДбити Пoмoruнy, aJIr неBдaлo. Лише з пiдxoДoм iз
BoзнесенсьKa Зaгoнy 58-i дивiзii пi'ц кoмarЦoЮ KoлиIIItIЬoгo
пP1lopщикa
Kнягницькoгo
тa зaгorry <..спapтакiвцiв,>
-Пeтpa
ст. Пoмotпнy бyлo тиМчaсoвo зaхoгureнсi, a гoлoвнi сили мzlх}Ioв-

174

l0 сepпня l919-гo ст. Пoмoпrнy, Hoвo-Уцpaiнкy, Kомпaнi.шкy
зaймaеKapaлЬнaгpyпa 3aтoнсЬКoгo,щo пpибyлaнa кiлькox пaнцepниx пoTяг€lx з Kиевa дo ХеpсoнЩини (пoлк киiвоьких крсaiTiв, дBa пoЛки мaщoсiв Ta чеpBotloгвapлйuiв).Пiд чaс зaIIеKлюt бoiв зa ст' Пoмorшнa3aтoнсьwтЙнa voлi кapа.ltьнoгoЗaгoнy
чисeльнiстю l20 бaгнетiвзzlхoПивс. Пiщaний Бpiд. Biн виpirпив
пoкapaти мiсцевиx сeJIян'кoщi зaймалисяТиM' щo пyсKaли Пl.ц,
yкiс aбo ЗУrIуIIIЯЛvl
пoтяГи i зaxoгшювшtиМaйHo' яке бiльlпoвики
BиBoзиJIиз Пiвдrrя Укpaiни' 3a нaкaзoм 3aтoнськoгo бyлo poзсщiлянo гoлoвy мiсцевoгo prBKoтvly'вчиTrЛяlшKoЛитa ще KrлЬкox чoлoвiк, У тoМУ числi й тестя Мaхнa - oлексiя Kyзьменкa,
П|4сapЯПpи >кaнДapмськoМy
KoлиlII}IЬoгo
щpaв,'riннi.
свoеi зaгиболi стapий Kyзьмeнкo B,IaЦIryBaB
тил<нi
дo
.3u
зa цеpКoвtlим oбpяBесlJlля'p,сBo€ 1 .цoнЬКи Гы|инlц з <<бaтьКoп{>>
i бaгaтo йoгo
Maхнo
Hестop
нapеvенoi.
д6м нa бaтькiвщинi
кoмaндиpiвпpибyли.цoселa' де бyли нaкpитi величезнiсToЛи'
i селяни зaздшleгiдьo.цяглисяпo-сBятКoBoмy.Cелo ще не бaчиЛo TaKoгo poзкiruнoгo вeсi.пля,якr Bиpyвzrлoтpи днi. oднaк
peквiзyвaтимaйнo paдянсьKoгo
цe нe зaвaдилoп'яним.ця.цЬKaМ
пoтягa, щo пpoхoдиB пoBз селo. Cеpe.цтpoфeiв виявили Й лoxiднy кaсy l4-\paдянськoi apмii. Пoчалaся сyпеpеЧКaiз сyсiднiм сeлoм зa здoбич, oднaK Мaxнo IIIBиДКoi] зaлaгo.цив,poз.цi-

.цix мaxнoвцяМи BпepЦIебyло poзстpiлянo 16 пoлoнених Чepпpиiхaвruинa пoxopoн оBoгoTrстя' пoвoнoapмiйцiв. <.БaтЬкo'>,
бaнив, Цo 3 гopя збoхфoлiлa йoгo тeщa.
l3 сеpпня 1919pокy Tpoцький виpiшrив'щo вiдpiзaниil paytpимaTи сИЛaN|И
чеpBoйoн Пpиvopнoмop'я Bxr не B.цaсTЬся
ниx пoлкiв. Чaстинaм 45,47,58-i paлянськиx.цивiзiйбyло нaKaзaнo oб'еДнaтися y ПiвдeнIly гpyПy пИ кoмaн.цoю Якipa
i гoryвaтися пo вi.lстyпy нa Пiвнiч Укpaiни.
Пaнiкa, xaoс' .цезepтиpстBo'poзпaч oхoпили poбiтникiв тa
чepBoнoapМiйuiвПpиvopнoмop'я. B тoй чaс як бiльшroвиКивЦнa пiвнiн, Пpaгнyrи виBrзти з Пiвдня Укpaiни яKoмoгa
XoДИЛkI
бiльrшeцiннoстeй, мaxнoвцi фopмра.пи свoю ПoвстaнсЬКy apмiю як €Ди}ry зaхисницю нapoдy вiд бiлoгвapдiйцiв. Мaxнo зaяBиB, щo тiльки йoгo apмiя пpo'цoB)киTьбopoтьбy нa пiвднi,
нaвiть якщo Boнa i нaбуде <пapTизaнсЬкихфopм>.Мaxнoвськi
aгiтaтopи, BиKopисToвyючиситyaцiю, Цo cKJIaлacЯ,зaKпиKil,'Iи
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Bс1х'KoМyДopoгiЗaвoЮBaння
pеBoЛЮцiiнa Укpaiнi>,нe вiдсryПaTи З Пiвдня Укpaiни Зa злoчинниМи нaКaЗaMиTpoцькoгoЯкipa, a BсTyПиBlIlиДo Пoвстaнськoi apмii мaxнoвцiв, зaгopoбiлим нa ХеpсонЩинy' HезвaxaюЧи нa це' Tpoцький
.циTиIIIJUIХ
тa кepiвництвo УC P P oгoЛollтyBzulися
МaxнoBЦяМизpa.цнИКavw
yкpaiнськoгoHapoДyтa peвoлюцii.
13 сеpпrrя 1919poкy кoмбpиг 58-i дивiзii Kouеpгiн нaKaЗaB
свoiм чaстинaм вiдстyпaти з фpoнту бilя Микoлaевa нa пiвнiч - нa Boзнeоeнськ.BoднouaссoЛДaTaМ
дивiзii ста.ltoвiдoмo
пpo pitпення Tpoцькoгo заJIиII]итиПiвдeнь Укpaiни. Бiйцiв,
ПеpеBa>КI{o
мешкaнЦiв степoвoiУкpaiни, oбypювaлoце гaнебне piшення пpo вiдсryп без зyсщi.li З BopoгoМ,якЙй нaвiть бyв
нeздaтнийвнaслiдoксвoсТмaлoчисельнoстi
ЗaBДaBaТи
знaЧHиx
yдapiв Пo чepBoнoмy фpoнтy.
БaгaтoчepBoнoapМiйцiв58-i paдянськoiдивiзii бyли сoлiдapнi iз зaюtикaми Maxнa' Ha мiтингaх вoни гoBopиЛипpo Зpaдy
вiйськoвихсгiецiaлiстiвтa Tpoцькoгo' пpo неoбхiднiстЬcУДИT|4
бoяryзiвi oбpaти смiливих кoмalциpiв' гoToBихпoвестиpiuryvиЙ нaсryп нa Bopoгa.15-19 сеpП}UI1919poкy B чеpBoниxчaсTинaХ ПiвДня Укpaiни вщбулиcя пoдii, кoтpi y знavнiй мipi виУ цi днi нa бiк apмii Мaхнa пepейшлo близькo 40 тисяv vеpвoнoapмiйцiв з гapмaтaми i великою кйькiстю збpoi тa нaбoЬ.
Koмбpиг Kovеpгiн, вЦчyвaючи нeBДoBoЛення
кoЛиIIIнixмaхнoвцiвсвoсi бpигaди,Biл'п'aв
нaKaЗзaapеШryBaTи
кoмaндиpiвкoлиrшнiхМ'lхнoBсЬкI,D(
пoлкiв Kалaшникoвar тa Клейнa2Зa те. Пlo
вoни пpиймали y свoiх чaсTинaх,цeлегaтiв
вiд Maxна. Bapтo зaзнaчиTи' щo в 58-й дивiзii (дивiзii кoлиtпньoi Kpимськoi apмii)
ще З чеpвнJIt9l9-гo ДiялoмaxнoвськепiДпi.тшlя'
MeToЮякoгo бyЛo ПeprTягIиBcЮДивiзiю дo Пoвстaнськoi apмii Мaхнa. У 58.й
paлянськiйдивiзii мaхнoвськiпИпiльники poЗПoBсЮДиJIи
вiдoзвy Мaхнa Дo чеpBoнoapмiйцiв,y якiй ЗaЗнaчuLIIoся,
щo кoмyнiсTи З'ulиП]aJoть
Укpaiнy нaпpизBoЛ,Iще.У вiдoзвi тBеpДI,tлoся'
щo
rДинoЮ cЙЛoю, якa зaхиIцaесвoбoдy TpyДящихУкpaiни, стae
Пoвстaнськa apмlя мaхнoвцiв, Дo якoi ПepехoДяTЬ
He Лишe чеpвoнoapмiйцi, ытeЙ <<чaGTинa
спpaвжнix кoмунiстiв'>.

У вiдпoвiдь нa нaкaЗ пpo apешIT МaхнoBсьKиx КoМaнДиplв
чaсTини 7-гo ЗaднiпpoвсЬKoгo тa Kyбaнськoгo пoлкiв з 58-i paдянськoi 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 Кoлиtшнix МaxнoBсЬKиx KoМa[r.циpiвlepмеrrxi тa Бyдaнoвa'. I{iкaBo' щo колщшнi ltapськi oфiцеpи-вoсllсПrци зi urтaбy бpигaди,
виpiпrивпrи, щo lx oToчи]Iи бiлi, пoквaпLIлуIcЯ нaveпити oфiцrpсьK1 пoгoци.
Bзявtпи штaб бpигaди ПpисTylloМ' ПoвсTul,'IlсoлдaTи сTaJIи
BиМaгaTи poзcTpiЛу чrpBoних пrтaбiстiв, o.цнaК ЗaвДяKи стapaнням кoмбpигa Kovеpгiнa бyлo збеpежене )I(иTTявсiм кoмartДиp4м Ta кoмiоapaм бpиraди, y тoМy числi кoмiсapy.[ибцю2.
Чеpвoнi aгrнTи y свolх TeЛeгpaмaхспoвiщaли I{енщ: <(...чaстини 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: <<БpигaдиKoяеpгiнa нrМae. Boнa y пoвнoМУ сKJIa.цiпepейшлa y poЗПopяДKеннЯ гoлoвнoкoмaндyвaчa
..бaTьKa''
pевoлюцii тoвapиIxa
Махнa. Cкоpo дoбеpемoся дo Baс...)>
Пoвстaння poзпoBсЮ.цI,шoсяй нa iншli Дiлянки pаД'янсьКoгo
фpoнтy. 16 сеpпня 1919-гo, KoЛи pa.цянсЬKe KoмaндyBaнtrl rBaKyюBaJIo нa пЬнiч yсi мaтеpiальнi цiннoстi Mикoлaeвa, кiнний
МaхнoвсьКий зaгiн IIJyся зaхoпив зaлiзничний вoкзaл МiсTa, нaМaгaючисЬ ПеpеlIIKo.цитиBиBoзy мaйнa i втечi сoл,цaтiвз фpoнry'
oстaннi.цнi paдянськoi BЛa.циB Микoлaевi ЗнaМенyBzulисяевpeйсЬкиMи 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]TyBiijTимiтинг y Mикoлaевi сеpед бiйцiв 58-i дивiзii тa мaтpoоiв, зaKJIиKaючи ж пеpейти
дo apмii Мaхнa. Мaщoси Й чacтинa чеpBoнoapмiйцiв вислoви-

I Kалашнuкoв oлекcанОpryляйпiлеuь, кoлишнiй пpaпopщик' вrTеpall
Пepшoi свiтoвoi. Cекpетapaнapхiстськoiгpyпи Гyляй-IIoля. Kойaндиp 7-гoЪaМaхнoвськoгoпoлI{y'кoMa}Циp fioнецькoгo кopпyсy Пoвcтaн.цн1пpoBсЬкoгo
ськoi аpмii махновцiв, vлен oпеpaтив}loгoвiдцiлуpади махl*oвuii. Зaгинр у бoю
в неpвttil920 poкyбiляБаpвiнкoвoгo.
2 Kлeйнoл'екcанdp
_ poбlтlик-гyляйпйеuь, еврй зa пoхoдкенrrям.3 1917po.
Kу _ члeн aнapхiстськoi гРУпц, в 1919poцi _ кoмaндиp пoлкy, B 1920poui KoМaндиpмaхнoвськoi гpyпи. Загинр y бolo y сepпнi l92l рoкy.

| БуdанoвАбpам _ poбiтник з Л}тaнcЬкa,aнapхiстз 1905p. B 1918p. _ vлен
<Hабary>,opгaнiзaтopпoвстaнствaв Укparнi. З Maхнoм з тpaвня 1919p. _ vлен
мaхнoвськoi PBP тa кyльтпpoсвiтвiллiлy,нavrптaбу1-гo кopпусy мaхнoвцiв. Peпprсoвaний Bладoюбiльlпoвикiв y 30-тi poки ХХ ст.
2.[uбецьC. - aнapхiст-сиtЦика,riстз 1905poкy, 15 poкiв xив нa емiгpauii y
тpy.цa,)'Щo
ClПA. oдин iз зaснoвникiв poсiйськoi aнapхiстськoi 1n3g1ц<<Гoлoс
BИДalaлacЯУCrIIA з l91 1 p' B 1917poцi пoвеpнрся дo.цoмy,з 1918p. пpaЦювaB
з бiльluoвикaми.Член pевкoмy Беpдянськa'.rеpвoнийкoмicap. IItcля Гpoмадянськoi вiйни _ нa вi,цпoвiдальнiйpадянськiй poбoтi.
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Знaчиjlи

ПoдaJlьllIy,цoлЮ

ПoвсTaнськoi

apмii.

.ли пiдTpиМкyMaхнoвi' poЗГpoМиJlи
пrтaб58-i дивiзii тa ЗaхoПиЛИ ЧaсTиllyмiстa. Микoлаiв стaв HoBoЮapеHoЮбoiв мbк мax.
нoBцяМи Ta чrpBoниMи i зaгaльних гpaбyнкiв apмiйськoгo мaйнa чepBoнoapмiйцями.Koмaн.циПaнцepниxчеpBoHихпoтягiв,
tцo сKJla.цzLпися
з МaTpoсiв,виpiшиЛи вивeсTиI1oТяГи
лo paйoMaxнo. Двa пaнЦеpнiпoтяги пpибyли нa
ну, щo KoнTpoЛЮBaв
ст. Пoмoшrнa,дo Мaхнa, a TpИ iнш-tiпoтяги кoмyнiсти BсTигЛи
пiдipвaти, щoб не .цoПyсTиTипo.цiбнoгoПrpехoДy.
Koмдиву I. Федькoвi тa М. Пoдвoйськoмy (кoлипrньoМy
нapKoМBorнмopy УCРP) вдaлoся .цoсягTизaМиpeннЯ стopiн i
пpoДoBxення евaкyaцii з Mикoлaевa. o.цнaк нa BиМory MaxнoBця KaлaшниKoBa' сoлДaTигapнiзoнy Mикoлaсвa вiдвaнтaxили
тaвtДicлaлиapмii Maхнa.цвa вaгoни нaбoiв тa мiн. У цей хe чaс
.цoМaхнa пеpейшли Bся КaBaЛеpiя58-i дивiзii, .цекiлькaпoлкiв
4-i бpиraли 58-i дивiзiТ,кoтpi пеpетягнр B. Kриленкo, ЧaсTини 3-\ бpигaди 58-i дивiзii пЙ кoмaн'цoю!яvенкa.
зaxoпилиMи.
18 сеpпня 19l9-гo бiлi без з}IaчнихпeprIIIKo.ц
кoлaiв. |9-23 сrpПн,{ 1919poкy пoвстaнцi-чеpвoнoapмiйцiнa
чoлi з Kaлarпникoвим (йoгo oбpыти кoмбpигoм пoвстaнцiв, a
Бiлalпa - нaчштaбoм бpигaди) нaМaг€Ltися сaмoстiйнo opгaнiнaстyпoвi
ЗwaTИ oбopoнy ПiвДня Укpaiни з МетoЮЗaшIKoДиTи
flенiкiнa. oднак пaнiчнaвтечaчеpвoнoiПiвд,eннoiщyпи Якi.
pa, кoтpий, пpoiгнopyвaBпIиHaKaз Pеввiйськpa,Циpесrryблiки,
ПoчaBвiдсrylr, без бoю З.цaюЧимiстa бiлим, a тaКox зaхol]лeнн,l
и зpoбили нeпoщiбнoю сисТеМyMaxнoвбшoгвapлiйшями o.ц'ес
ськoi oбopoни.
24-28 сеpПнJI1919-гo пoBстaнсЬКaбpитaдa Kалaшникoвa,
зняBltIисЬз фpoнтy, Йшлa нa з'с,цнaння з Мaxном. 28 сеpпrrя
нею булo захol]ЛенoПoмorшнy,.цeзi{axoДиЛисяerrleЛoниз чеpвoнoapмiйцямиТa.цBaпaнцеpнi пoтягИ..{o vеpвoних пpибyлa
.целегaцiявiд мaxнoвцiв з метoю cхИлItTИж дo пеpехoдyнa бiк
пoвотaнцiв, шtoб спiльнo бopoтися ПpoTи бtлих' Пapлaмerшapi, пoкaзaвrпи члeнськi КBиTKи PKП(б)' ЗaЯBvIJIt4,
щo Boни r
<(сПpaвжнiMи
кoмyнiстa14y>>,
ЯK <<i
сaм бaтькo Maхнo,>.Iм в.цaлoся зaвoлo.цiтинaсTpoямиЧaсTини чrpBoниx бiйцiв зaв.цякиoбiцянKaм BсTaнoBиTив Укpaiнi BлaДy<(сПpaвxнiхкoмyнiстiв'>.ЧaсТиHa Чrpвoниx пеpейпrлaнa бiк пoвстaнцiв. o.цнaк неpвoнi
KoМaн-циpивllt'п,aли
нaКaз ПoчaTибopoтьбy ПpoTи пoвстaнцiв, i
Пo МaxHoBlUIхПoЧuulистpitлятиз гapмaTтa кyлeмeтiв'Haстyпнoгo .цн'I МaхнoBсЬKaкaвaлepiя (.Цo5 тисяя шaбeль) oToчиЛa
uеpвoнi чaсTини i змyсилa ix кaпiryлювaти.
!еякi uеpвoнi чaстини бyли вiдпyщенi нa пiвнiч. B кiнцi
ЧеpBнJI1919-гo бpиraдa Kалarпникoва (зa piзними ДaРIvINlИ
вiд 15дo 50 тисяч бiйцiв BКJIючнoз бi;кeнцями з Гyляйпiльщи178

ни) пpиеднaJIaCЯ
Дo Пoвстaнськoi apмii Maхнa. Лiнiя мbк ПiвсeлянсЬKиМ
.цeнниМБyгoм тa Iнryлoм бyлa oхoгьreнaзaГzL'IЬниМ
ПoBсTaнн'IМ.
У тoй же чaс ЧacTуIъIуl,
Пiв.ценнoi гpyПи (45, 47, 58-мa дивiвЦсryпaти нa Пiв_
зii) y 20-х числaх сepп}UI1919poкy ПoЧzLIIи
нiv Укpaiни y нaПpяМКy Гoлти тa Бipзyли. Iм ще щебa бyлo
пpopиBaTисяvеpез вopoxi фpoнти, Пoзzl'IКПiвденнa ГpyпaoПиlнИЛacЯв мitпкy. Biдстyпaючи, vepвoнi iз oДеськoi ГpуПиЗaxoПЛюBzuIиПopaнrниx i xвopих мaхнoвцiв, якi лexшtи Пo хaTax y
сеЛztx'i пo-звipяuoмy ш poзстpiлювали.З 1 сеpпня 1919рoкy
ПoчaBсязaгaльний нaсTyп apмii УHP тa Укpaiнськoi Гшицькoi
apмii пpoти бiльtшoвикiв.У кiнцi мiсяця вiйськo УHP пiдiйtплo
дo KиrBa, ЗulхoпиJloBaпrrяpкy,Умaнь, Бipзyлy, oльвioпoль. oтoченIlя чepBoних ЗaМK}ryЛибiлoгвapлiйцi, зaхoпивrшиoлисaветЩaд i пiдiйПIoвlllи.цo Kиевa з Лiвoбеpelслtя.
Koмalцрaння pa.цянсЬкoiПiвДeннoi гp1тlи пoстaвилo пеpед Мaхнoм BиМory - ПpoпyсTиTиеlllеЛoни гpyпи Чеpвoнoi
apмii .lеpез ст. Пoмorпнa тa Кoнтpoльoвaний МaхнoBцяМиpaйoн' Мaхнo ]K зaПpoПoнyвaBчepBo}rиМ.цBaвapiaнти вихo.цyiз
ситyaцii: poззбpoiтися, Пepе.цaвшивсю збpoю Мaх}IoвLIяМ'
a сaмим виiхaти нa пЬнi.l, aбo x сaмим yвiйти Дo сКJIaдyПoвстaнськoi apмii мaхнoвцiв.
Мaхнo тeлeгpaфрaв ЗaтoнськoМy'виMaгaЮчисBoгo пpизFIaчeння нa ПoсaдyKoМaндyBaчaвсiма paДянсЬKиМивiйськaми, щo
Пiвднi Укpaiни, - Чеpвoнoю apмiею Пiвдня
ще за,'IиIIIи,'IИIЯНa
Укpaiни. Bipнi paлянсЬКoМyKoМaнДyBa}IнЮ
чaсTини 58-i дивiзii
бyли oтoveнi y мiстe.rкy Гoлтa мaxнoвсЬKиМиЗaгoнaМи.Пiсля
пrpеxo.цyвсiеi кaва.ltеpiiдo сюraдy Пoвстaнськoi apмii в дивiзii
зzuIиIIIи,,IoсЬ
близькo 4 тиcяl бiйцiв.
Ha paдi чrpBo}Iих кoмarциpiв бiльшriсть BислoвиJIaсяПpo
Tе' щo спiвнyвaе Мaxнoвi, як i бiльrшiстьбiйцiв Дивiзii, i воювaти пpoTи <.бaTЬKa'>
не бyдe. Biд пoвнoi кaпiтyляцii пеpед apмiсю
Maxнa зaJIиIIIKиpaдянськoi дивiзii BpяTyBaBBepблюxaнський
пoлК КoЛиIIIнiхгpигop'eвцiв, кoтpi нa ЗнaK ПoМсTизa вбивствo
сBoгo oтaМal{apoЗпoЧaли 61Йз MaxFIoBцяМи.Це далo мo)с]Iивiсть чaстинaм 58-i дивiзii BисЛизн}4гиз oToчен}Ul.Згa.цyючи
пo.цiiтих.цнiв, 3aтoнсьlо,tйствеpдщвaB' щo не бyло впевненoстi
в ToМy' щo всi чaсTини нr пеpейдщь нa бiк Maхнa i не пoвиpiзaюТЬсвoж кoмiсapiв тa кoмaндиpiв.
Щo
ДeяruЙ спpoтив МaхнoвtlяМyчинив зaгiн <.спapтaкiвцiв",
вiдстyпaв з Микoлaевa, aЛeбyв poзгpoмлений пiД ст. Пoмotпнoю. Kiлькa TИcЯq,чepBoнoapмiйцiв з oдеси тa Хеpсoнa пiд
KoМaндoюo. Хвopoстiнa тa o. Фель.цмaнaбyли poззбpoенiмaхнoвllяМи бiля Пoмorшнoi i вrcпючeнiдо сКJIa.цyПoвстaнськoi
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apМii Maхнa. Tе )к сaМe вiДбyЛoсяi з Kyбaнським ПoЛКoМTa
ЗaгoнoМФ. Aнулoвa iз 45-i pa,ц,янськoi
дивiзii.
Зaзвичaй пiсrrя пеpехoдyчepBoнoapмiйцiв.цo Пoвстaнськoi
apмii Мaхнa Пrpeд ними з BеЛиKиMпiДнесенням BисTyПaBсaМ
<.бaTЬKo'>,
кoщий ЦIBиДKoзaвoйoврaв жнi симпaтii. У свoж пpоМoBaхМaхнo пiдкpеслювaB'Щo гoЛoBний вopoг нapoдy y Дaнy
МиТЬнr бiльtпoвики,a бiлoгвapлiйui.
Чaстини 47-i дивiзt\,щo пpoбивaлися y нaпpямкy oДесaMaхнoBсЬKo.
Бipзyлa-Хpистинiвкa, Менll]oЮм ipою зaзнaBzL'Iи
гo TисKy, oбiйшoвlпи МaхнoBсЬКийpaйoн iз зaxo.цy.З.цaеться
.цивниМ,а,теaнapхiстMoкpoyсoв (кoмaндиpкoЛotlи47-i дивiзii
Пiвдeннoi гpyПи в пoxoдi) вiДмoвивсявiд пpoпoзицii Maxнa
Пpи€ . цHaTися.цo
йoгo apмii, хoua в |9|8-|920 poкax сaМ aKTиBHo KpиTИKyвaвбiльtшoвикiв.
Пpo зyстpiu з Мaхнoм зzUIиllIиBсПoгaди KoМaндиpo.цl{oгoз
чеpвoнoapМiйськиxзaгoнiв Ф. Aнyлoв. <.oбличчяйoгo, - писaвAнyлoв' - бyлoвкpaйзбyдxeне.Зaпаленioчi. Зaсмaглiryби.
нa iнщий. Pци бyли нepПoгляД пepебiгaв3 o.цHoгoПpедt\,{еTa
вoвi й пopивuaстi...Мaхнo зoвсiм не був сxoжий нa yкpaiнсьKoгo ..бaтЬKa,'.Biн вигляДaвзвичaйним бiйцем. Tiльки хитpi
сipi oui йoгo гoвopили пpo силy вoлi й xopстoкiсть. 3веpтaючисЬдo мeне, Мaxнo ПoчaBПpoМoBy'в якiй гpoМиBкoмyнiстiв,
нaзиBaЮчиiх yзypпaтopaМи'дуllIиTеЛяМинapo.Цнoiвoлi. KpиУкpaiнy.
чaB' щo кoмyнiсти тiкaють вiд Дeнiкiнa' зzLIIиПIaЮть
Kлявся poзбити [енiкiнa... Пpoмoвa Maхнa булa ypивvaстoю,
нepBoвoЮi не.цoлaДнoю.
oднaк гoвopиBвiн з великим aгiтaцiйним пiднесенняМ.Bipнi.шe,КpичаB'a Hе гoBopив.Haтoвпу йoтo
пpoМoвa'ПepесиПaнaбeзлiччюoбiцянoк, явнo пoдoбшtaоя.Koли
вiн зaкiнчив,неспo.цiвaнoПepеpBaB[Iисвй вистyп КpиKoМ,,wa,,,
..ypa'',>.
нaToBП.циKoПpoКpvlчaBзa ним кiлькa paзiв
Бaгaтo бioгpaфiв Пpaгllyли зoбpaзити Мaхнa гipким П,ЯНИпoлюбляв чaplry. Шиpoкo вiдзнaчалисяПеprцею, бo <.бaтЬКo>
Moги, tlев.цaчiтaкox ЗaЛИBaЛLlcЯ
гopiлкoю. Мaxнo мiг випити
.цуxебaгaтo,ТpaпЛяJioся,щo пiсля TaKихryЛ'Iнoкйoму пoщiбнa
бyлa дoпoмoгa, щoб.цiстaтися.цo.цoМy.
Kiлькa paзiв aд'ютaнтaм
зв'язрaти <.бaтЬKa,>
Й сlrлoмiць УKЛaДaTИ
спaти. Зaтe
дoBo.ц'иЛoся
пiсля пеpемoГиKoМaндapммiг i влaснopщHoпoчaстyBaтигеpoiв дoбpoю гopiлкoю. Зa йoгo вкaзiвкoю пopaнениМщoдe}IнoBивинo. loбpe TaнЦЮBaB'гpaв rra гapмorпцi. B пayзaх мix
ДaBаштИ
бoями в Гyляй-Пoлi влarштoвyв€UlисяМaсoBiтaнцi, y яКI4(маЛи
бpaти щaсть yсi.
безсилимy бoKoмaндyвaння Пiвденнoi гpyпи, Bи'IвивIIIисЬ
poтьбi з Мaxнoм, тypбралo <.бaTЬKa,>
безглyздиминaKaзaМиз.цaти збpoю тa звiльнити зaйнятi пoBсTaнцяMистaнцii. Мaхнo вiд.
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пpaBиBДJIяпеpегoвopiвз Якipoм дeлегaцiюнa чoлi з aнapхiстoм
Я. Nlим, яKa МtulaДoМoвиTисяз чеpBotlиMилpo спiльнi дii пpoти бiлoгвapдiйцiв.oднaк, oстеpiгaюvись гнiвy Tpoцькoгo, Якip
вiдxIшtивусi пpoпoзицii Мaхнa, З:UIиIIaЮчиПoвстaнськy apмitо
Мaхнa сaM нa сaм з бiлим KopпyсoМгенepaJlaШиллiнfa. 3a iнIlIими ДaIt'ИNIИ,
Maхнo в телефoннiйpoзмoвi зzUIBиB
Якipoвi: <Bи
oбмaнyлиУкpaiнy, a гoЛoBl{e- poзсщiляли мoж тoвapишiвy Гуляй-Пoлi, вaпri залип.tKивсe oДнo пеpейдyгЬДo мене, i тoМy я З
yсiмa вaми, oсoбливoз вЙпoвiдaлЬниМипpaцiвникaмИ' ЧИI1ИTИМy тaК' як Bи 3 мoiми тoBapиIxaМиy Гy.пяй.Пoлi, a пoтiм бyдемo
poзМoBJIяTи
пpo спiльнi дii>.Дo 11веpесня 1919poкy ПiвДеннa
paйoн, .цoсягЛaKиiвЩини.
гpyПa,з.UIиlI]иBlll
и МulxнoBсЬKиЙ
Пpoтягoм пepIIIoгoмiсяця свoгo iснyвaння ПoвстaнсЬКa
apмiя Укpaiни МaхнoвцiB,ПoгIoвниBllIисьчepвoнoapМiйцями,
пoBстzlлиМисrЛянaМи Хеpсoнщини, гpигop'еBцяМи,ПеpеTBopИЛacЯy pezulЬнyвiйськoвo-пoлiтиvнy силy'
Haкaзoм М 2 (вiл 26[wII1919 p.) Maxнo пoдiлив сBoЮapмiю нa 4 бpиraди,3 кiнних i 3 apтилepiйських.цивiзioниl.
Hезaбapoм усi бpигадиapмii бyли пepeфopмoвaнiв кopгryси.Зaгальнa
кiлькiсть бiЙцiв Пoвстaноькoiapмiiдосяглaпpиблизнo25-30 ти.
сяv. CтpуrсгypaвiЙськoвиxпiдpoздiлiвбyлaтипoвa:BзBo.ц'-poТaбaта,'lьйoн-пoлк.Aналoгiчнo i в кaва.гrеpii.
o.цнaктaкгиннo apмiя
вiдpiзнялaся.Як пpaвилo' ПoПrpeдyмaxнoBсЬKoгoвiйськa py' I.(oнецькa бpигa.цa- пoлки: l-й Taвpiйськйй, 2-й Aзoвський, 3-й Kpимсьюlй, 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 _ Koмaндиp Bдoвиvенкo.
III Kpимськa бpигадa - пoлKи: 1-ЙТaвpiЙcький, 8-Й oлексarцpiвський,
9-й Хеpсoнсьlсlй, штaб _ с. .[oбpoвeличкa,KoМaн.циp- Пaвлoвський.
IV Kaтepинoслaвськабpигадa _ пoлKи: 10-й Гуляйпiльський, ll-й ЛюбицькllЙ, 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 Aзoвський, кoмarциp _ Pибiн. 3.й кirrний .цивiзioн _ пoлKи: 5-й Kaтеpинoслaвський, 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 lштaбyПoвстaнськoi apмii - Бйаrш, нaчальник пoстaчaнн,lapмii - Cеpьoгiн' нaчаJIьниKзB'язкy apмii _.(еpмеюr<i, нaчaлЬниккoнтppoзвiдки
apмii _ Гoлик, нavа.llьIlиK}loвихapмйськиx фopМyвaнЬ_ Hoвикoв, нaчаJIЬник
зaлiзничних вiйськ apмii _ Кyлilш, нaч.UIЬI]иK
пiдpивнoi KoМaндиapмii _ Гyбeнкo, нavaльник аpмiйськoi apтlшеpii - Mopoзoв, iнспектop кaвалеpiiapмii_
.(opoIш,iнспекгop apтпoстaчaIJняapмii _.{aнилoв' начaпьникaДмiн,iсщaтивнoгo вiллi,тyapмii _ Мiняйлoв,нaчальниквiЙськoвo-кoнтpoльнoгo
вiллiлyармii Хoxoтвa, нaчаJIЬниккультпpoсвiтньoгoвiддi-ryаpмiТ- Boлiц.
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цеF{TpoМ Ta неЧислeFIниМи

флaнгaми.Зa 200-400 метpiв lloзa.цypyxaЛaсякoЛoнa oснoв.
ниx сиЛ: кaвалеpiя тa пixoтa }Ia TaчaнКax.Ap,еpрapД cKлaДaJIa
кaвaлеpiя, Пpичoмy BеplxtIиKи iнoдi били нaгaйкaми вiзникiв
зB'язTaчaHoК,кoщi вiдстaвали.B apмii бyли opгaни гloсTaЧaнгIя,
кy, rптaбнi сTpylсгypи.
Цiкaвo' Щo близькo 80%мaхнoвсЬKl,lхПoBсTaнцiвбyли ylaсниКaМи Пеprшoi свiтoвoi вiйни i дoбpе знали вiйськoBy сПpaвy
тa всi пpемyдpoстi бoю. Мaxнoвськi кoмaндиpи пpoйшrлиBсю
свiтoву вiйнy, .цoсЛyxиBlПисЬ
Дo сTapшIинTa Мoлo.цIllихoфiцepiв
poсiйськoi apмii, мalixe всi вoни бyли геopгiiBсЬKиMиKaвaЛepaми. Koлипlнiм штaбс-кaпiтaнoм бр ГaвpиленKo' пpaпopщиKaми Петpенкo, BДoBиченкo'МoскaлеHKo' KoЛиlIIнiми1тrтеp-oфiцеpaМитa фельдфебелямиПaвлoвський, Boлoдiн, Мapueнкo,
Hестеpенкo, HoBиKoв, Шapoвський тa iнrцi. Близькo 50% 6ули
вихiдцями з Kaтepинoслaвщини' 22% - з Хеpсoнщини тa Пiвнiчнoi Taвpii, 8vo- з ПолтaвЩини.80%Повстaнськoiapмii склaДaлИceЛЯIlvцз Hиx 4|% буъбiднякaми й бaщaкaми,1vo булиpaнirпе poбiтниКaМи' З% - мiщaнaми. Apмiя налi.rрa,ra 35 тисяч
пiхoтинцiв, 8 тисяч кaвалepii, 10 тисяч чoлoвiк - oбслщи, шrтaoбoзникiв' Ha oзбpoеннi мaxнoвцi ма,rи
бiстiв, ПoсTaчzlrlЬникiв,
200
гapмaт, близькo |2тиcяч Taчaнoк Ta
1
тисячi
кyлеметiв,
Дo
бpи.toк.
Cвoсpiлним булoстaвлення мaxнoвцЬ .цoкoлиtшнixKoмarulинa бiк Maxнa.
piв тa кoмiсapiв Чеpвoноi apмii, кoщi пepeйшI,'Iи
<спpaвжнiх'>,
пpo
згaДKи
B мaхнoвських .цoK}^,{r}ITaх
фirypyють
<.BiЛЬнI,D(,>
бiльшroвикiв,кoщi лoДilяли Меry МaжloBцiв. У paцянBKaзyrTtся,щo в сеpпнi 1919poкy KoMa}Iдиpи
;ке дркеprЛaх
сЬKI,D(
й кoмiсapи Чepвoнoi apмii poзсщiлюва,rисязa нaKztзoмМaкla.
B дйснoстi деякi кoмiсapи хoчa i зaгиrryлипiл чaс пеpexoДypaBoни впzlлиxepгBaми
часTин.цoПoвстaнськoiapмii, zUТе
ДянсЬКID(
Мшнa. Ti кoмiсapи,
сaмoсyДЬ чrpBoноapМlЙцiв,a не пi.цлеглшс
(нaпpиклaд пoлiткoмiсap 3-i бpигaли
зa яКиx зacryтШIИcЯсoЛДaТи
y свoiх чaсTинaх.IIJo стo5-i дивiзii Гyбaнoв)'навiть ЗaЛИЦIaJIИcЯ
cyeTьсячеpBoнихкoмaндиpЬ, т.o тi з }lI,ж,хTo нe згaньбив себе
aKцUIМиl xTo кopисTyBaBсяпoBaгoюсBo1х
МaсoBимиKapaJIЬниМи
пpaвo вiльнoгo вибоpу - з.lJIиIxиTиapмilo
сoлдaтЬ, oTpиNfyBaJIи
пoвсгarщiв,як цe зрбши <DeльдЦlaн,
[ибець, Xворсгiн, aбo нaвiть
нa свoш Пoсa'цzlxут<ев apмii Мaхнa, нe зpiкaюvись
ЗaJIиIIIJИTуIсЯ
ПoлoнсьIоrйтa Mapкoв.
свoж пepекoнaнЬ'ЯK' HaПpиIс[a.ц'
1 веpесня 1919poкy y с. {oбpoвеличцi вiдбyвся з,iз.цмaхtIoBсЬKиxкoмандиpiв i пpе.цстaвникiвпoвстaнцiв, який пiдсyмyBaB пoчaTКoBy.цiяльнiстьПo сTвopенню Пoвстaнськoi apмii.
Було знoвy oбpaнo Biйськoвo-pевoлюцiйнypaДyLraчoлi з пoв-

сTaнцемЛaщeнкoм. Лaщенко бyв щидцятиpiнним, сeJIянинo]\{сepe.цняKoМoлeксarцpiвсьKoгo пoвiтy, y МaxнoвсЬKихзaгoнax
BoюBaBз l9l8 poКy, бyB .цiячeмMaхнoвсЬКoipa.Ди,poзpoбляв
пpaKTиKy пoбyДoви <.вiЛьниxpaД>.Дo склаДУ нoвoi paли рiйrпли Maxнo, Boлiн, Bдoвиченкo,Бiлarш,fiepмeюкi, Бyдaнoв,
ITTдo1д,Хoxoтвa, Kалaшникoв, Kрlrлeнкo, Чyбeнкo, Пaвлoвський тa iншi пoвстaнцi,yсЬoгo 30 чoлoвiк.
KoмaндyвaчeмПoвстaнськoi apмii зновy бyлo oбpaнo Hестopa Maхнa, нaч:ulЬниKoмшrтaбyapмii - Biкгopa Бiлaшa. Ha з'iз.цi
бyлo виpirшенoBxити негaйниx зaxoДiвв apмii з MeToюзмiЦнeнз вiйcькoвих чaсTинxiнoк без
н'I .цисциIIлiни'a сaмe: BИII:YIИTИ
ПrBнoгo po.цyзarUITЬ,зaбopoнити пи,Iцтвo пiд сщaxoм poзсщi.гry.Apмiя oTpимаJIaoфiцiйнy 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 ЬистaчztJloTaKox iнтелiгентiв,кoщi взяли б нa сeбe opгaцiзaцiю шrтaбу, тиlry, пoсTaчaнн'l' нaBчaн!{я'Пpoпaгal]'цyтa aгiтaцiю.
Haпiвстихйtlе BиниКненняПoвстaнськoiapмii нa oснoвi кiльpoзpaКoх сеJUlнсЬюл<
зaгoнЬ сталo пoД,iею,щo пiдтBеpДКyвzrлa
хyнIФ{aнapхiстЬ нa сaМoopгaнiзaцiютa сaмo.цiяlьнiстьсyспiльlrих
сpш бeз вкaзЬoк з бoкy пoлiгlтчнlо<пapтiй, aдмiнiсщauiТ, кoмaнirrгелiгеЁцii. Фaкгичнo ЛиII]rЛегerЦaprraпoсTaTьHrстo.цyBa}IrUI'
pa Мaхнa як сиМBoЛбopoтьби зa BoЛю oб'сДна.дaдядькЬ, кoщi
BЗялидo pyк гвиrrгiвlслз нaйpiзнoмaнiтнitшIо<
мipкyвaнь. B oсoбi
<.бaTЬкa>
сеЛянсЬKaмaсa знafuiшa сBoгo Bo)КДяi свй шlrж.
16сеpпrrяl9l9poкy кiлькa Тисяtl ПoBсTалихмiсцевиxсelшH
пiд кеpiвниrrгвoммaхнoвцiвтa yкpaшrсьюаx
есеpiввибили чrpBoню<з €;пасaBеTгpaцaтa Бoбpинrц. Bлa.цaтaМ нa кiлькa днiв пеpepадиDпiд кеpЬництвoм есеpiв.Aле вxe 18 сepп.
йrплaдo <<вiльнoi
ня мiстo зaxoпиJla5-тa дивiзiя fioбpoвoльvoi apмii.{енiкiнa.
вeсти без-З пoлoвини сepпня l9l9-гo мaxнoBtlяМ.цoBeлoся
пеpеpвнi бoi з бiлoгвapдiйцямй, кoтpi нaстyпали зi схoДy. Bже
|2_\6 сеpпIIЯбiлi oпaнршlи pyбi;к Чеpкaси-3oЛoToнoПIa'a
Kopпyс lШкypo Зaxoпив ст. 3нaм'янкa i pytпив нa Kpивий Piг.
Aле 19 сepпня зaгiн гeнеpaлaCюtяpовa (2 бlлих KoзaцЬKихlloЛt
ки) бр poзбитий бiля ст. Пoмoшнa.
21 сеpптrямaхнoвцi зMyсили бiлих знoвy вiдстyЦити з oли_
сaBетгpaдa.Мaxнoвцi зaхoПI4IIи
}IaoKoлиrlяx мiстa вeликy кiлькiсть нaбoiв Ta Пaнцеpнийпoтяг <.HeпoбсДiмиЙ,>.
Aлe вхе.нaсTyпнoгo дFUlпoBсTaI{цiзмyпeнi 6ули зaлшtити мiсто'
. Бiлoгвapдiйськa пprсa y тi tпаленi днi вцryкувzl,'IaсяПpo
мaхнoвцiв тaк: <,BoююTЬМaхнoBцi лoбpe - y LIЬoМyтpебa вцI-{езpoзyмiлo, бо вoни знaюTЬ- пoщa.цaтиiм сПpaBе.цЛивiсть.
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хaЛaaЯ KaBiUIеplЙсЬKa ЛaBa з МlцниM

Ди нe бyде. oбipвaнi, бpyднi, в бiльrшoстiбoсi, мaйxе зaBжДи
П'янi, вoни в бoю лiзщь пpяМo нa бaIнети i poзсщiлючlЬся
ГeнеpaлЯкiв Cлaщoв свiдчив:<oпеpaцiiпpoти МaхBПpиTyЛ>.
нa.буiи ДуЖесKЛa.цниМи.oсoбливo в.цaлo.цiялaкiннoтa Мax-

ськoвoi oсвiти сТBopивлегrнДy Пpo вигaдaнoгoПoЛКoBниKaнlMецЬКoгoгенеpzrльнoгoпrтaбyKлейстa, кoтpий нiбитo KoнсyлЬтyвaв Maxнa i poзpoбляв стpaтегiю мaxнoвцiв. Бiлi не Мoгли
пoвipити в opгaнiзaтopськiтa вiйськoвi здiбнoстi Мaхнa.
<.ДiiMaxнa МaютЬ
Toгoчaснa бiльшroвицьКaПpесa rIvIсaJIa..
opгaнiзoвaниЙ i плaнoвийхapaктеp.Biн r гoспoдapем€лисaвет_
сeJUItIсTBo
ГpaдсЬКoгoпoвiry, i.цo ньoгo стiкaеться HeB.цoвoлrнe
Авm.)
(Хepсонськo\.
yсiei
зryбеpнii,>.
Пaвленкo (гeнеpа,rapмii УHP, кoMихаi,tлo oмелянoвич
МatЦyBaчapмii УHP у ГpyД}ri|9I9 - бе-peзнi1920poкy) писaB'
ЯK силa бoйoвa, 6улa нa висoтi
lцo MaxнoBсЬKa<(BoлЬну|ЦЯ>>,
ToгoчaснI{xBиМoг.
Петлюpiвськiaгeнтитaк oцiнювалИМaхнoBсЬKуapМiЮ:<<Ha
узбepеяоrсiЧopнoгo мopя з'явився нoвий гpiзний ДЛячrpBotlих
вopoг - aнapxiст Мaxнo. IJ'ей oтaмaн спiльнo з iнrпими чисПoчaBнeМилoзaгoнaмитa вiДл.iлaми
ЛеtIHиМи.ПoBсTaHсЬKиMи
сrp.цнoнищиTи кoмунiстiв. Мaхнo i пoвстaнЦi нaTисКyBаJIинa
58-мyливiзiю>.
piзнi хитpoшi.
У бopoтьбiз бiлими мaхнoвцi зaстoсoвyваJlи
paзy
пpoбpa,racЯ
Дo rштaбyбiлoi
[p1rкинa Maхнa Галинa oДнoгсj
шIyKirЛaсBoгo
кoTpa
oфiцepa,
нaЗBaBuIисЬ
дpy,{ш}Ioю
дивiзii,
пi.цпoлкoвникai.цiзнaчoлoвiкa.У штaбi бiлих вoнa зaЧapyBzula
Ta IIлaни
Лaся Пpo Мapшpyг Пaнцеp}roгoПoTягa<.Hепoбе.цiмий>>
6lлих' пiсля чoгo пoтяг бyлo зaxoПленoМaxнoвцяМи.
Сeлянll зyстpiнaли бiлих хлiбoм-сiллю, зaПeBняЮчи']r\o
виpiмaxнoвцiвпoблизyнеIиa€ , a внoчi спLrьнo з ПoBсТaнI.Utми
зaли безпечниx Денiкiнцiв. У pядi сiЛ poзпoBсюд)ryBаJlaсяBrpсiя' щo мaхнoвцiв пoблизy сeлa .цесяTKиTИ9ЯЧ,пiсля чoгo бiлi
oсTеplгzUIисяПpoсyBaтисЯДaJп'
в кiнцi сepп}UIl9l9poкy мaхнoвЦi BеЛизaПrКлi бoi пpoти
бiлиx, шoб щpимaTи КЛЮчoByстaнцiю Пoмolшнy Ta BелиKесеЛo
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Бaпrтaнкy (Пoлтaвкy). Cпovaткy пiд вoгнем apтилеpii мaхнoвцi
ЗaJIИnJИЛ|l
стaнцiю Пoмoпrнy З BeлиKиМи втpaтaйи (лише в
Пoлoн тoдi пoтpaпили 400бiйцiв). 3-5 веpeсня19l9 poкy пoвстaнцi зД1ЙcнилинaсЦ/ТIбiля с. Taльнe, аJIеpезyЛьTaToМ
ЦЬoгo
ЗyхBaлoгoHaсТyПyсТЕUIoпoBFIeoТoЧеHFUlПoвстaнськoi apмii
бlлими бiля Пoмoпrнoi. Tpи мaхнoвськi бpиraди
зa'штypмo'
вoлoДiлистaнцieю i лoчшtи нaсTyп нa €лисaветЩaд,
нЪ дiйrшoBllIи дo IlЬoгo всЬoгo 15 веpст. B бoю бulя с. Koстянтинiвкa

l0 веpeснябiлi вибилlцмaхнoвцiв iз с. floбpoвrличкa. l0-14
веpесня 1919-гoмaxнoвцi Пpo.цoB)q/BаJIи
KoнтpaTaКyвaти
бiлиХ BзДoB)кp. Маiлa Kpaс.ильнa.I все x 15 веpесrtябfui пpopвaли лiнilo Пoмoшнa-Пeтpiвкa, вийllroвцrи y глибoкi тили

Кolo сTaBиBмaхнoвцiв пiд пoстiйнi удapи Пaнцepниx пoтягiв тa
мoбiльниx зaгoнiв бiлиx. Bиxoдяни з не6eзпeчнoгo
рaйoнy, Мaхнo пiдipвaв свoi п,ять ПaнцеpнихпoтягiB,бo в iнlrloмy
iaйoнi,
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Дe }Iе бyлo зЕUIiзIIицЬ,вoни бyЛи нelIoTpiбнi. Бi.тrя HoвoapхaнгеЛЬсЬKa вiдб}iвся нoвий зaпеюrий бiй мix I\'{aхнoBцяМитa 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 Bелетенськiй дiлянцi фpoнтy пpи нечисЛеннoстi вiйськa ПpизBr.цe
.цo пopaзки' тoмy бiлим BиПa.цaлoJIиIIе нaсЦ/ТIaTи'poЗpaхoвyючи 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 зaгальний HaсЦпI Пo всЬoМy фpoнry вiд.Цнiстpa Дo Boлги пpoти

чaстинi Пiвденнoi гpyПи чеpBoних yllиКгpaдa i ДaЛ|4|{oжJlуIвiсть
нyги пoBнoгo oToче}Iня, a вiйськy УHP змiцнити свoi пoзицii
Й пpoсувaтиcя Дыli. B циx бoяx ПoвнЬ дiлянцi Умaнь-Бaлтa
стallсЬкa apмiя Мaxнa.цoBелa' Щo Boнa с Brl>кltиBoюсилoю Гpoмa.ц'янськoi вiйни в Укpaiнi i щo i] iгнopрaти I{lмo)кJIиBo.

Гл ава 1 7
сoloз Iз ПЕTЛIoPolo TA 3AMAх tIA ЛЕIIIIIA
(1,l_28вepecня
1919)
poз' Biдстyпaючи нa зaxi,ц,мaxнoвцi poЗpaхoByваJlи.цoсягти
Toгo'
тaПIyвaннявiйськ Укpaiнськoi Hapoлнoi Pесгryблiки дЛя
щoб знaйти нoBoгo сoюзниКa' з.цoбyгиTили' МoхJIивiсть вiдПoчиFlКy.цлявкpaй втoмлeнoi apмii тa нaдiйне.цxrpеЛo нaбoiв
i снapя.цiв.
1919poкy Maxнo вiДiслaв свotx емiсapiв
Ще в кiнцi ЛИгrъIЯ
Дo гoЛoви!иpeкгopii УHP Cимoнa Петлюpи з пpoпoзицiями
Boеннoгo сoloзy. Хочa мaxнoвськa apмiя бyлa шe .цaлeкoвiД
Пoдi.lutя,де yкpaiнське вiйськo бopoлoся з бiльrцoвикaМи'пеpспrкTиBи дшtьrпoiбopoтьби.вxe бyли oкpесленi. З iнrшoгoбoкy,
apмiя УHP тaKo)Kщe нe poзBи}IyЛaсвoгo yспф i нaмaгaлaся
BиKopисTaTидJI,IнЬoгo piзнoмaнiтнi пoвстaнськi зaгoни в тиЛax чеpBoHих'
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Maхнo вxе y липнi 1919poкy пpи ствopеннiсвoсi Пoвстaнськoi apмii.цyмaвПpo BсеyКpaiнськeсeЛянсЬKеПoBсTaнH,l'Пpo
союз iз yсiмa aнтибйьrшoвицькИNIII
тa aнтиД'енiкiнсЬКиМи
силaми. Aле йoгo емiсapи нe знaйrшлитoдi HuulежнoГopoзyмiння
з бoкy ypядoвцiв УнP. У Дpyгiй пoлoвинi сеpПн,l l919-гo пiд
чaс пepeМoгMaхнa нa Хеpсoнщинi i пepехoдyнa йoгo бiк неpBoHиx пoлкiв <.бaTЬKo,>
знoву нa.ЦiсЛaв
дo Петлюpи свoгo дoвipeнoгo ПpeДстaBниKa'Члeнa paДуI- Хoмy IПпoтy з пpoпoзицirlo },ЮIaдeння
вoенl{o-Пoлiтичнoгo
сoюзy з apмiею УHP. I{ьoгo
paзy МaxнoвсЬKoгoeмiсapa aдмiнiстpaтopи fl иpекгopii зyстpiли
дoбpe i пooбiцяли .цoПoМoгTиМ.lxнoBцяМ.
Пеpел Петлюpoю тoДi вима.llьoB}ъaлaся
praЛЬнaпepсПеKTиBa HaсTyпy нa I{енщальнy Укpaiнy, i вiн IxyKaB TaМ oПopи B
oсoбi Мaxнa Ta oTaМaltaЗеленoгo.Koли x мaхнoвцi пеpeйrпли
piнкy Cинюxy' oПи}lиBlIIиоЬy Cхiднoмy Пo.цi.шri,.цo <<бaтькa,>
пpибули ДeлeгaТивiл Петлюpи, кoтpi пooбiцяли вoснний сoюз,
збpoю тa нaбoi.
14 веpeсrrя1919poкy мaхнoвськi ПoлKи рiйrпли дo Умaнi,
яКy B)кeзaЙмaлaбpиraдa сiчoвих сщiльцiв з apмii УHP. Maхнo
вiдвiдaв Умaнь, a ЧЛен MzlxнoBсЬKo\paди Шпoтa вiД'жaв До
Kaм'янця-Пo.цiльськoгo Для KoнTaКТyз I{eнтpалЬHиМпoBсTaHсЬKиМ кoмiтeтoм.
Ha ст. Xpистинiвкa бyлo пiдписaнo BoсHнy УгoДУМix мax}loBсЬKиМиeмiсapaмиi кoмarщyвaннямapмiТУHP пpo спiльнy
бopoтьбy пpoTи бiлих пpи збеpежeннi незuulеxнoстiкoxнoi iз
стopiн, щo .цoМoBJIяJI|4cЯ,
У пoлiтичнiй сфеpi. 3a }тoДoю мax.
нoвцi мали oTpиМaTивiл apмii УFIP 700 тисяч нaбoiB Ta пeBнy
кiлькiсть aмyнiцii. oтpимaнo x булo лплe |25 тисяч нaбoiв
безкorптoвнoi зa 50 тисян бyлo зaIIJIаченoзoЛoToМ.Piн y тoмy,
щo BoяKaМУHP сaмим tIе BисTaчaлoнaбoiв, ixнi нaстини бyли
теx<нaпiвoзбpoенi,a чaстинy неoбхiднoi збpoi' aмщiцii тa нaбoiв.цoвoДилoсЯ
BeзTиз Pyмyнii в oбмiн rra цyкoр.
Мaxнoвцi зaJIИLIIИЛИ
в ЛaЗapеTaхapмii УHP пoнa.ц3 тисячi
свoiх пopaнеHихтa хвopиx бiйцiв, кoтpi бyли poзмiщенi y lxПита.пяхBiнницi, Хмеpинки i нaвiтЬ пеpеBеЗeнiдo Галичини.
Maхнoвське вiйськo зa спiльнoю yгoДoЮзaймалo спiльний
фpoнт lllиpинoЮ 40 вepст' глибинoю 60 веpст нa схiД вiд Умaнi,
сTaвПIимix чaстинaми сiчoвиx стpiльцiв тa BoлинсьКoю Гpyпoю apмii УHP.
20 веpeсня 1919poкy y Хмepинцi вiдбyлoсяпiДписaнняпo_
лiтичнoi yгoдитa закpiплeнняBoснниxyгoд мix KoМaHдyBaHR,lM
apмii УHP в oсoбaх Cимoнa Пeтлюpи i Юpкa Tютюнникa тa
плaхнoвсЬКotо
делeгaцiсю,oчoлюBанoюB. Boлiним i o. Чyбен_
кoм. Пeтлюpa пoсTaBивyмoBy МaхнoBцяМне Brсти свoеi aнap-
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хiчнoj ПpoпalatЦи

B чaсти}Iaх apщii УHP

i нa тepенaх,.зaЙнятиx

зaB,цaFItUI - poзTaшIyBaTи сBol чaсTини l
.пиB: <(FIaПIeнaйблиxче
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 BиПpaBДiIТимaхнoвцiв B oчaх нoвоi uepвoнoi Ълa.ци.Зa йoгo вepсiсю' Maxнo нaвiть IIJIarryBaByбивствo
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 MaхHoBськiaгiтaтopи пpoниKЛи в poзTaшyBaнHJ{чaстин apмii УHP, i в лaвaх петлюpiвцiв бyли
нaвiтЪ TaKi' хTo пеpeйпroв.цo Мirхнoвцiв. MaкнoвсьrutЙ кyльтпpoсвiтвiддiл видaв тoдi листiвкy <.Хтoтaкий Петлюpa?,>, в якiй гoi <<пPoлoвний oTaМaн Петлюpa KpиTиKyBaBся зa <бyp>куaзнiсть'>
дax Укpaiни фpанцузьким тa aнглiйським кaпiтa;liсTaм,>'
Koнтppoзвiдкa apмii УHP дoпoвi'цалa Петлюpi пpo МzIхHoBсЬКy пpoПaгarrдy тa злoчиннi нaмipи Мaхнa. Boнa зoбpaхшa
як <бeзpoбiтних пpoлетapiв, бeзпopa.ЦмaхнoБцiв, яK <(гoЛoту)>,
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сеpr.цМaxнoвцiвrпиpl,t,тися
чytКи Пpo Tе' щo ПетлюpaдoМoвиBся
з бiлими, aби знищити Пoвстaнську apмiю.
oднaк, ПoПpивсi непopoзрtiнrш,мaхнoвськaapмiя B oПеpaTивнoмy вiдношreннiМaлаyзгo.ц)lс}ъaти
свoi ГIЛaНИ
з Генштaбoм
apмii УHP i фaкги,lнoдoгoвip мbк пeтлюpiвцямитa МaжIoBцяМи B ПoДuulЬllIoМy
не бр poзipвaний. Aпapaт apмii УHP бpaв нa
себе пoстaчaFIн'IМЕlxнoвськoiПoвстaнськoi apмii нaбoями, aмyнiЦiею, MедиKaМе}lТaми.
IJ-{oбHaлaroДуITИ
всi цi питaнHя,Ha
26 вepeсняl9l9 poкy бyлo пpизнauенoзyстpivПeтлюpиi Maхнa
в Умaнi. Але ця зyсщiu не вiдбyлaся.Мaxнo нe змiг пpижaти'
Iтoзul'lKпoчaBся нaсTyп бiлoгвapдiйцiв нa йoгo .цiлянцi. Baгoн
Петлюpи ПpoсToяBнa стaнцiТУмaнь yBесЬдeнЬ' шrе пpopив бiЛkIхНa Умaнь зМyсиBйoгo вижати дo Хpистинiвки.
Мaxнa здиByBzrлaпoзицiя гzlЛичaн'кoтpi фaктиuнo вiдкpили lIUшx бiлим y мaхнoвськi тили. Hе 3нaючи всiх тoнкoЩiв
стoс1нкiв кoмarЦyвaння Укpaiнськoi Гaлицькоi apмii з кoМaнapмii УHP, Maхнo сBoс сTaBЛrHнЯ.цo
гzшичaнpoЗПo.цyвaн}UIМ
BсЮ.циBнa всю apмiю УHP. Чepeз ДeякиЙчa€ чaсTини УТA пepейшrлинa бiк .(енiкiнa, ПpичинoЮ нoгo бyлo Пp4гF{eння
BoюBaTиПpoти бiльшroвикiвi пoвне BиснaженFUlнеpeз епiлeмilo тифy Ta BTpaTив бoях.
20 веpесня мiх мaxнoвцями i бlлими пoЧuшисянoвi бoi зa
селa Poгoвe тa Kpyгенькe. 2| BepеснJIl9l9 poкy бiлi чaстини
гeнеpzшaCлaщoвa (l3-й, 34-й пoлки, Ciмфepoпoльський'KoЗaяиil, Taмaнський пoлКи' зaгoни гeнepaЛaCк.llяpoвa)пoЧzUIи
зaга.пьнийнaсTyПпpoти apмii УHP нa МaхнoвсЬкiйдiлянцi фpoнoToчиTивсю apмiю Maxнa в Умaнi
ry. ГенеpалCлaщoв плaI{yBaB
сиЛaМиЗaгoнy генepa,'IaCк.пяpoвa,CiмфepoпoлЬсЬKoгoтa 2-ro
Taмaнськoгoпoлкiв, пoлкiв 13_iтa 34-i пix6тнихдивiзiй. 2З вeprснJI зaгiн CшяpoBa зaxoПиBУмaнь, B.цapиBlIIи
Пo Tилax МaхнoвцlB.

Бiлi зaхoпили с. Пеpегoнiвкy' oДrraКпiсля зaпeюtoгo бoю
змyшeнi бyли вiдсryпуттиi вiдiйrrшIинa лiвиЙ беpег pivки Ятpaнь. ПpотягoМ нaсЦ/TIнlо<
щьoх днiв дrнiкiнцi з BеЛиKимиTpyдHoщaМи вiдбивалиrшаленiKoнTpaтaKимaхнoвцiв.
25 вepесняl9l9 poкy l-rшaмaхнoвськaбpигaлaПoчuula
нaсЦ/п
бlля сeлaKpщeньке, ПpиМУсиBIIIи
бlлиx щiкaти. Biдiйпroвrпинa
сxИ, д.eнjкiнuiпеpегpyпwaлИcЯi внoчi pyjlIиЛинa мaxнoвЦiв,
сКoнцrнTpyBaвшисвoi oснoвнi cили бutя с. Пepегoнiвкa. l-шa
М.lхнoBсЬKaбpигaдaщимaлa лiнiю oбopoни вiд с. Koplкoвий Kщ
дo с. Пеpeгoнiвкa,2-raбpиraдa- BЦ с. Пepегoнiвкадo с. Kpaснoпi.rшя, 4-тa бpиraдa yгpиМyвалa фpoнт пiвдeннirшеKpaснoПlJт]тя,
a 3-тя бpиraдaбулa у pезеpвi.26 вepealя нa всix дi.пянкaх
фpoнтy apмii УHP пoч€ulися зaпeк.пiбoi з дeнiкiнцями. Boлин-
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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
Bopoгa.
фpoнтy o|w|I|ИЛacЯB цlJIКoBитoмy oToчrнн1
oпинивrписЬ y <(KазaHl''мaxнoвцi пoчztJlи гoT}ъaTися.цo пpopивy i pейДУ великoi Maси KaBaJlepii пo тилax бшиx. Пepелбaнaлoся, пpopвaвrши фpoнт бiлих, вlrilти Дo.Цнiпpa' нe BстyпaЮчи
y великi бЬi. 3 цiею МeToю бyлo нaкaзaнo всiм I]oBсTaHцяМoзнaйoмитися з кaвалеpiйськoю слyxбoЮ Ta ПepесaДИTуlПoBстaнцlB
Ha Boзи aбo н a кoн е й .
Близькo vетвеpтoi гo.цини paнKy 26 ьepecня 1919 poкy бl,тoгвapдiйцi B.цapиJIIlМaxнoвцям y флaнги. oтoнyюuи' пoвстaнцiв,
пIo
денiкiнцi не пoтypбрaлися пpo свiй тил' ПoзaяК BвaxzLIIи'
вoсьмoi
мaxнoвцi не звaxЬться нa сepйoзний нaсryп. Близькo
гo.ци}tи бiй дoсяг свoеi кyльйiнaцii. Зa збpoю BЗЯЛИcЯi пrтaбнi
мaхнoвцi' i цивiльнa обcлугa. Maхнo B paнКoBoмy бoю yчLсTi
нe бpaв' бo щe paнirпe BиpyllIиB iз зaгoнoм y тил бiлих. Biл
неспо.п'iвaнкибiлi пoчaли вiлстyп.
Bийrпoвшlи B TиJ] МaхнoBсьKиМ чaсTинaМ, бiлi сaмi oгoлиJIи
знa'lнy.ЦiлянKy сBoгo фpoнтy, чим. негaйнo cKopИc.ГaIШlcЯМaхноBMaхнo i вдapив пo флaнгaх бiлиx. Maхцi. Paптoм з'iвиьcясiй
нoвцi пеpeгpyПyвaци свoi сили i спpямра.ltи rx нa с. Biльшaнкy.

2:7вipeiiя 19t9-.o o дpугiйгoдинi нoчi мaxнoвцiпiдipвaли
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ЧaJIи BuIсТyПaT|4'aЛe тrг пИiйrшлa жня кaвaлepiя, яKa BДapИЛa
нa бiлиx, пpиМyсиBIlIи tx.цo втечi. Tепep денiкiнцi сaмi oпйниЛИcЯ B oтoченнi MaхI{oBcьКoi кaвалepii.
Kiлькa гpyп бiлиx зMoгЛи BиpBaTися з oТoЧенFlя, а.пеMaхно
з <<чoptloЮ
сoTHeю,>KиHyвся iм навпepейми. Kiлькa paзiв y хoлi
бoю <.бaтькoвi>дoBo.цилoся мiняти вбитих пiд сoбЪю кЬ""й.
вiн виявив нeзвинaЙнyсмiливiсть, 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 Ciмфеpoпoльськoгo oфiuеpсЬКoгo ПoЛКy' 2-гo Феoдoсiйqькoгo пoлкy, 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-

BеЛиKyйлькiсть мopськиi мiн, пpaгнщи ПoлегlшиTисвiй o6oз.
I{ей вибyx стaв сиiналoМ для зaгzulЬнoгo}IaсTyПyмaхнoвцiв.
Kiннoтa 3-Тбpигaли-KopПусyрipвалaся дo Умaнi. BЩeHTпopyбaвrшибiлий Ъapнiзoн зЬгoну генrpа,TaCюlяpoвa. Ha пiв.цeннiй
дi.пянцi4 -тa lpwaдa-КopПyс блискaвичнo poзгpoМиJlaпpибyлi
з oдеси бaта.пЪйoникoлиlпнiх гiмнaзистiв' зaхoпиBlllи кiлькa
I-iтa2-i мaхIIoвсьKихбpиTисяч пoЛoне}Iиx'o.цнaк ЧacTI4rIуI
гaд-кopпyсiв, вистpiлявпrиусi нaбoi, вiДсryпили нa пpaвий беpег Ятpaнi. Haстyп нa с. Пеpегoнiвкy бyв зyпинениЙ пrшlеним
KyлrМrTниМ тa apтилеpiйським BoгнrМ бiлих, КoTpиMв.цa,'I.oся
зaхoпиTиМzжнoBсЬKyapтилеpiю.Ha 9 гoдинy paнКy |-tlaтa2-ra
в oToче}Iнl.
мaxнoвськi бpигa.ци-кopпyсиoIIИFI|4Л||cЯ
B мaхнoвЪькoмyтaбopi пoча,laся пaнiкa, всi pезepви бyли
зBрКyвaTися.
кинщi в бiй, oднaк вopoЖr кiльце ПpoДoB)ryвaJlo
нa пepе.цoз'явився
вiдс1yп..Biн
пpo
й
не.цУмaв
Пpoтo Мaхнo
(300шraбель),вдapивrпиу
сoTнeЮ)>
вiй лiнii зi свoсю <(чop}toЮ
в сaМoМyпеклi бoю пiднeсфлaнг бiлим. Пpисщнiсть <(бaTЬKa>
iх в е.циниЙ КyЛaк'
Зiбpaвши
лa вiйськoвиfr' дУх пoвстaнцiв.
Нa с. Пepегo}IaсTyПаJIуI
rцo
бiлих,
гpцy
в
сaмy
Мaхнo вpiзaвся
нiвкy. Дёнiкiнцi вiдстyпили нa схiДнy пoзицiю бiля селa i згoдoM' пrpeгpyпyвaBЦIисЬ,знoBу aTaKyBаЛи.Мaxнoвцi з}IoByпo-

Усе пoча,roсЯЗ тoгO' щo aнapхiст Biтoльд Б>Iсeстoк.
зa пoхoпoЛ'IK' чoлoвiк Мapyсi Hикифopoвoi, виpitшивне нa
ДхеFII{,IМ
сЛoвax, a нa.цiлi пoчaTи бopoтьбy ПpoTи диKTaTypибiльlпoвикiв. Haвеснi |9|9 poКy B Мoсквi, .цr МeПIKaвБхЬЬтoк, yвхе Ilе
булo бoйoвиx aнapхiстськиxгpyп2якi б бopoлися зi збpЬёюв py-
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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.

ГЛABA B ГЛABI
Зaмaх нa Ленiнa

Кaх пpoTи ypяДy Лeнi}ra. ToМy Бжестoк виpiшryе ствopити й
oчoлиTи збpoйне aнapхiстськe пi.цпiлля.3iбpaвrпи чoлoвiк з
.цесяTЬ'пrpeBiDкнoмoлoдi, aнapxiстiв-eксщемiстiв,вiн випyстив листiвкy.цo 1 тpaвня l9l9 poкy iз зaк.пикoмпoкBиTaTисяЗ
бiльшroвикaмизa зaryблeнyBoлЮ.o.цнaкдля бopoтьби нeoбхiДнi бyли великi гporшi,збpoя i гoЛoBнr - нaдiйнi тa вiцдaнi iдei
лЮди.Bсьoгo цЬoгo y Бжeстoкa.вMoсквi нe бyлo. Haпpикiнui
тpaBня 1919poкy Бхeстoк пpибрae в Укpaiну ,ц,oМaxнa, .цe
знaxo.цитьзбpoю, гpotпi' oднoдyмцiв Ta,.. Koxaння - Мapусю
Hикифopoвy.
Бypхливi пoдii, пoв'язaнi з пoчaтКoМпoхoдy Tpoцькoгo пpoти Maxнa, ЗaхoпиЛиBiтoль.цaй Mapyсю. 3нaчний BпЛиB нa
aнapхiстiв спpaBиB poзстpiл чepBotlиМи члeнiв мaх}IoBсЬКoгo
штaбу. Maхнo, кoщий бyв дo цЬoгo lt€шal[тoвaний пpoти збpoйпpo дeтшi poзстpi
нoi бopoтьбиз бiльшoвИKaм,И).цiзнaвrцись
лy' зaKJIикaвaнapхiстiв .цo пoМсTи - вбивств гoлoвllиx винyвaтцiв тpaгeдii - Tpoцькoго, Paкoвськoгo i П'ягaкoBa. <.БaTЬKo,>
З МztxнoвсьКoiкoнтppoзДaв Бжестoкoвi тa йoгo o.цнoдyМLlяМ
вi,цкизнaчнy сylvfyгpolшей (близькo 500 тисяv) нa opгaнiзaцiю

ц.

пlдпLTЛя тa пoMсTи.

Aнapхiсти з гpyпи Koвалевичa-Coбoлевa спpoбрa;lи лiквiдувaти y Хapкoвi Tpoцькoгo, Paкoвськoгo, П'ятaКoвa. Aлe iх
пepeслiлyвалипoстiйнi нев.цaчi.Cпovaткy всix тpьoх бiльuroвицЬКиx бoнз нe бyлo y Хapкoвi, a пoтiм i сaм Хapкiв бр зaхoплениiт бlлими. Бyлo виpirпенoПеpенrсти теpopистичнyлiяльнiсть
яK гoдo Мoскви, щoб лiквiдyвaтиЛeнiнa тa йoгo <.мiнiстpiв>
лoBtIихвинyвaтцiв тpaгeдii в Укpaiнi. Бxестoк oбiцяв свoiм oднo.цyMцяM,якi виpyпrили .цo Moскви, лpи\хaти.цo Мoсlои iз
спoнaTкypaзoМ iз Мapy40 мiльйoнaми pублiв у кипreнi, o.ц,HaK
сею тa ii зaгoнoм Бxестoк виpirшивopгaнiзyвaти вбивствo !е.
нiкiнa, кoтpий пpибр лo Kpиму.
Aле й Tyг Ha aнapxiстiв чeКaлa нeвдaчa. У Cевaстoпoлi Bi.
тoльд i Mapyся бyли впiзнaнi i зa BиpoКoМсyлy пoвiшeнi y веpeснi 1919poкy.
У Moсквi ж пpибyлi з Укpaiни aнapхiсти Coбoлев i KoвшlеBич сТBopиЛипiдпiльнy opгaнiзaцiю, .цoякoi рiйшли близькo
20 бoйoвикiв з Укpaiни' 18лaтишiв з aнapхiстськиxгpyп <Лeсi дo 40 меrшкaнцiвМoскви iз Coюзy,aнapхiстне)>Ta <.AyсМa,>
ськoi мoлoдi тa piзниx opгaнiзaцiй aнapхiстiв, мaкQимaлiстiв,
лiвиx есеpiв. Tеopeтикoм тa лЦepoм aнapхiстiв пiдпiлля стaв
Kaзимиp Koвшtевич - член ЦK Bсеpoсiйськoi спiлки залiзниЧникiв, opгaнiзaтopмoсKoBсЬKихза-пiзничникiв.I{ими ЛюдЬми бyлo cтBopенo <.Bсеpoсiйськийпoвстaнський кoмiтeт pе_
<Koмiтет
вoлюцiйниx пapтизaнiв'>aбo, як вiн ще н.aзуIBaBсЯ'
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aнapxiстiв пiдпiл,rя>.IJeй кoмiтет мaв тiснi зB'язKи з Мaxнoм тa
<<Haбaтoм'>.
Taк, Koвалeвиv paнirшeHeoДнopaзoвoнaвiдyваBсяДo [Iтaбу Мaxнa зa гpirшми тa вкaзiвкaми. Пeтpo Coбoлев кеpyBaв
бoйoвoю гpyпoЮпiдпiльникiв, щaсникiв yсiх бoйoвиx BисTyпiв. oдин iз зaapешrтoвaниx
МoскoBсЬKoЮЧK пiдпiльникiв oхa.
paКTеpизyBaвCoбoлевa яК лЮ,цинyнaдзвичaйнoi хopoбpoстi,
з.цaтнy<.iнДивiдyальнoбaгaтo ПеpеBepнyTи'>.
ПiдпiльниKи Пoчzlли з aгiтaцii llIиpoKих мaс. Лiлepи пiдпiльних aнapxiстiв y
свoiх листiBKaх писiши: <.HинiДЛя Мaс зpoзyмiлi двa iмrнi:
бйьrшoвики й flенiкiн. Tpебa пoпyляpизyBaTитpеT€ - Пoвстaнський пrтaб. Зa uieю тpетьoю сиЛoю' pевoлюцiЙнoюсилoю, бyде Bсе...>Tиpaжaми 13-l5 тисяч пpиМipникiв aнapхiсти пiдпiлля BиДaвaЛилистiвки <Пpaвдaпpo мaхнoBщину,>,<.!е
вихiд?>,<.ЗвoлiкaтиI{eN{oxнa,>'
<Пoвiдoмлeння,>,
<.!екllapaцiя,>,
a TaKoх нaДpyКyвilJlи2 нoмеpи гaЗeTи<Aнapхiя>(тиpax 3 тисяvi пpимipникiв). Цi видaння poЗпoBсюДКyBaJIvIсЯ
сеpед poбiтникiв.зaлiзничникiвМoскви.
flля poзгopтaнн,l свoei дiяльнoстi aнapxiстaм пoтpiбнi були
вeликi гpolшi.Експpoпpiaцii paдянських yстaнoв ЛиПня-сеpпня
1919poкy Дыти6лизъкo 5 мiльйoнiв pyблiв (..lKси,' в Tyлi, Iвaнoвo-BoзнeсrнсьKy'Мoсквi). Пiдпiльники' мaючи в poзпopя.цженнi цi кotпти, виpiшrили сTBopЮвaтимiсцeвi 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- дo Глщoвa.
ДЯ>>
I{iкaвo,щo в кiнцi чepBняl9l9 poкy в Мoсквi бyли зaapeштoвaнi воi дeлeгaти з,iздy aнapхiстськoi мoлoдi, uepeз мiсяць ш
BИ|IУITIи,лIИ'
i декiлькa чoлoвiк пittutи дo пiдпiльникiв. Мaксимdлiсти сepед пiдпiльникiв сTвopиJIисвoю Дpyxинy (50 бiйцiв),
щo гoтyB.ulacЯДI|япoiз.цкидo apмii Мaxнa. fuiе пoдii в ГyляйПoлi зaщимыlи iх,у Мoсквi.
Bapтo зaзнaчити' Щo y сКлaдi opгaнiзaцii aнapхiстiB-пlДпiльникiв бyлидoсить кoлopитнi пoстaтi:Iвaн Пpихoдькo ()fuiбниЙcькиil) - пoмiчник нavrптaбy48-i paдянськoi дивiзii, Михaйлo Tямин i Мapк Mpavний _ пpaцiвнИки Hapкoмoсвiти
PaДянськoi Poсii, ПoпoB _ KoЛиlllнiй кoмaнДиp Kpимськoгo
ливiзioнy нa l{apицинсЬKoМyфpoнтi, fioнaт Чеpепaнoв _ дo
pевoлloЦii aспipaнт-lopисT' чJIeнI]K пapтii лiвиx eсepiв.flвoс з
пiдпiльникiв пpoбpалисядo KoМyнiстичнoi пapтii .цлядoбyвaнrи цiннoi iнфopмauiТ.
<Aнapxiстипiдпi,'l-ltя>
пiдгoryвaли i здIilcнилvlнaйбiльш гpaндioзний i кpивaвий теpopисTичнийaкг в iстopii Гpoмaдянськoi
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вiйни - вибщ шrтaбyMoскoвськoгo кoмiтеry бiльшloвикiв.Цей
вибц, кoтpий бyв opгaнiзoъaниil ДJIЯсTpaTИЛeнiнa, бyлo злiйсне}IoМaxнoBцямив iм,я Мaxнa тa йoiсj пoвстaнцiв.
пiдпiлля>
25 вepeсня1919poкy o 9 гoдинi вечopa<<aнapxiсти
KинyЛи ПoTy)<нyбoмбy в пpимiщеtrня МoскoвсЬкoгo кoмiтery
бiльtпoвикiв y ЛeoнтiiвсЬKol!{yпpoByлКy' .це зiбpaлoся Пoнaд
l00 пapтiйних лiдеpiв. Aнapхiсти |щaЛI^'Iцo нa зaсiдaннi пpисyгнiй Лeнiн, а,rевiн нa пiвгo.цинизaТpиМaBся,
щo' мoxливo, i
BpяTyBaЛoйoмy xиття. Biл вибщy зaгинyлo 12 voлoвiк, y ToМy
числi гoлoвaМoскoвськoгo кoмiтеry пapтii B. 3aгopський.oщип,{aлиПopaнення 55 voлoвiк, зoкpeМa M. Бщapiн, €. Яpослaвський тa iншri.
tlевдoвзi y свoТйлистiвцi aнapхiстиoгoлoсили' щo цeй ви.
бщ бр aKтoМПoмсTизa poзстpiл MaxнoBсЬКoгorптaбy.<Cмеpть
пiдпiлля е opгaнiзaцiя динaмiтзa смеpть! Чеpговим пиTaнHяI\,t
нoi бopoтьби з pе)шМoм Paднapкoму i ЧK тa opгaнiзaцiя мaсoBoгo p}.xy>'- зaЯBИJIИпl'цпulЬниКи.
||a 6-7 ЛисToпaдa 1919poкy aнapxiсти плaнyBilJIивибщ
Kpемля Ta цeнTpzrЛЬнoiЧK. Aле зa кiлькa .цнiвдo цьoгo MoскoвсЬKaЧK нaтpaпилaнa слi.цaнapхiстiвпiдпirшя.У пepестpiлЧi
з чекiстами Ha МoсKoBсЬКихByЛицяхЗaгинyлилiдеpи opгaнrзar\п
Koвaлевич тa Coбoлсв. 5 листoпaдa 1919-гo чeкiсти oтoчl,I,Tи
цrHTр <aнapxiстiв
.цaчyB Kpaскoвi пiд Мoсквolo,.цe знzLхoдv|II|4cЯ
пiдпi.lutя'>,
дpуКapня i мaйстеprrя вибщiвки. Пiсля двoгo.цинноi пеpестpiлки мix чeкiстaми Ta зaхисHиКaми дaчi aнapхiсти, бauauи бeзвиxiднiсть сиryaцii, пiдipвали дauy' Biл вибцy
зaГинyЛи rпiсть aнapхiстiв, y тolt{y числi вигoтoвлювaч бoмб
Aзoв тa скapбник opгaнiзaцii МaхнoBrцьГлaзгoн. 60 пyдiв динaмiry, кoтpi бyли пpизнaveнi.шlя Kpeмля' B.цpyзKиpoзнeсли
дavy aнapхiстiв.
Hезaбapoм ЧK зaapеrштрaлaтa poзсцяJIЯJIaй iнlших aнapxiстiв пiдпiлля: Цeнцiпеpa, Пoпoвa, floмбpoвськoгo, .Гpе'raн}IиKoвa, ХлiбнийсЬKoгo,Iсaевa,Boсxoдoвa,Hiкoлarвa. Бyлo зaслaнo
лo Cибipу i тaм yбитo floнaтa Чеpепaнoвa.Пiсля apeтlттiвaнapхiстiв y листoпa.цi l9l9 pокy <.Bоepoсiйськийкoмiтет pеBoлюпpипиtlив свoс iснрaння. Ha дoПиТaх.y
цiйних пapтизaнiв'>
ЧK aнapхiст Бapaнoвсьций Tвrp.циB,lцo Koли б мiх Мaхнoм тa
бiльпroвикaми бyлa .цoсягнyгaнoвa yгoдa' тo.цiaнapхiсти пpиПинLL.Iиб тepоp Пpoти бiльlпoвикiв.
Aле нa ol(yпoвaних бlлими теpeнzrхУкpaiни, y Kиевi, Хapкoвi, o.цeсiвoсeни 1919poкy aнapхiсти.кoмyнiститa <<нaбaтiвцi,>вели пiдпiльнy бopoтьбуПpoти бlлиху сoюзi з пiдпiльникaми-бiльtшoвИКa|vu4.
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Г лав а 1 8
ПЕPЕlvIo)IGIIлЙPEйIД'

(27 веpеcttя_ 28 жoвmня 1919)
Пiсля пеpеМoги бiля селa Пepeгoнiвкa мaxнoвцi BиpylllиЛи
в тил бiлoгвapдiйцiв,кoщi нe мали xo.цнoгo BеЛиKoгoз'eднaння }IaIIIЛяхyПoвстaнськoi apмii, щoб зyпинити Мaxнa. IПляxи
нa KaтеpинoслaB'oдесy aбo Kиiв були вiдкpитими.
B oпepaтивнbмyмaхнoBсЬКoМyзвeденнi зaзнaчaj'Ioся'Щo
<oфiuеpивтiкaють у лicи, a пoЛе зaсiяне тpyПaМиTa пoгoнaМи
вiд Умaнi дo Kpивoгo Pory!>BiдзнaчалoсяTaKo)к'Щo <(poзBiДКa
l:'a::la)BИcЛanay нaПpяМКy oлексaндpiBсЬкa' П'ятихaтoк, KaTepинoслaBa'.цoцЬoгo Чaсy Bopoгa нe знaЙDlлa'>.
Cеpйoзнoю пoМилкoloKoIиaндyBaнНяЧacTvIH
apмii УHP бyлo
Te, щo Boни }Ir BИpУтЦИЛИ
в глиб Укpaiни paзoМ з Maхнoм, нe
сKopисTuUIися
пpoлoМoM' влalптoвaниММaхнoBЦяMи,a oбмеxиJIисЬ y свoix дiяx пpoти бiлиx липlе oбopoною.
28веpесня l9l9poкy мaхнoвськiКoМaндиpиi члeни мaхнoвськoТpaДkILIaсвoiй нapaдi виpitшилипoBepTaтисядo piднoгo 3aпopiлол<я
i цим пovaти Tpетю aнapхiстськy peвoлюцilo пo
всiй Укpaiнi, poзiслaвruи в усi сTopotlи кpaiни свoж aгiтaтopiв
тa opгaнiзaтopiвдля BсенapoДнoiпiдтpимки МaxнoBсЬкoгopyхy.
<.Kaтеpинoслaвщи}ry
вв€DKaTибaзoю Пoвстaнськoi apмii тa pе- виpitпили мaxнoвськi лiдеpи. Kyльтпpoсвiт мaхнoввoлюцii>>,
цiв мaв негaйнo сKJIacтипpoгpaМy тpетьoi aнapxopeBoЛlоцii<.Дeкгlapaцiю
мaхнoвцiв,>i вiддpyкrдaти й poзпoвсюдиTи сеpe.ц
сеJIянвiдoзви iз зaюlикoм.цo ЗaгaJlьнoгoпoвсTaння.
Пoчинaючи пoxi,цнa сxi.ц,мaxнoвськiчaстини виlшиК},Bа,rися
B Kapе нa 40 веpст зa ulиpинoю нaсTyПy, Apмiя Maxнa бyлa
poздiленa нa тpи ЩУпи, кoтpi pyшa.пИУTWIбlлиx, пеpeбрaюни
нa вiдстaнi 30-60 веpст мix сoбoю' Мaючи пoстiйний зв,{зoK
i тaким ЧинoМ зaймaючи 90-120 веpст фpoнry.
Лiвa кoлoнa мaхнoЬцiв, ЯКa cKJIaДuIaсяз пilшиx пoлкiв 1-гo
.[oнськoгo Kopпyсy (кoмaндиp Kшlaшникoв), зa стpaтегiчним
пIIaнoM'щo poзpoбили Мaхнo тa Бiлarп, малa пpoйти 320 вepст
y нaпpяМКyHoвo-Apxaнгельськe_€лисaBeTгpa.ц-Hoвa Пpaгaст. Kaм'янкa_KaтepинoсЛaB. I]ентpа:rьнaгpyпa, oчoлЮBaнaсaмим MaхнoМ' мaлa йти пrrrяxoмHoвo-Укpaiнкa-BеpблIoxKaCoфiiЪкa-AпoсToлoBе (350 веpст). Пpaвa кoЛoнa пiд кoмaндoю
Пaвлoвськoгo' КoTpa cKJIaДaJIacЯ
iз пiхoтниx пoлкiв 2-гo AзoвсЬKoгo кopпyсy' мaлa пpoйти 3l5 веpст .lеpез Пiщaний БpiдCoфiiвкy- Бoбpинeць_Делинськy-Kpивий Piг-.AпoсToЛoBе_
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Hiкoпoль' Мaxнoвцi пoДaлисяР сaМедiгвo бiлoгвapдiйцiв'дe iх
слaвaaбo сМеpTЬ.
ЧеK.rЛa
.
5
Дo жoBTIUIl9l9 poкy IlЛaнyвалoсяДoсяГTилiнii .{нiпpa i,
Пoлтaвrllинe зyПин,lючись'poзBивaTинaсTyТIнa .Il.oнe.rvинy,
нy, Taвpiю, ХеpсoнЩинy.3дiйснюючи пo 70-90 вepстнa.цoбy,
сoбoю ПepЦIyBеЛиI(yМoBеpxи чи нa Boзax, мaхнoвцi ЯBIIЯЛ|4
вiйни.
бiльнy apмiю B чaси тoдilшньЬiГpoмaД,янськoi
Зaпиrпaвшисьсвoiми Bo€ H ниМи yсцiхaми, Maхнo ЛеДBeнr
29 вeBТpaTиBсвoеi гoлoвнoi пеpевaги- фaктopapaПToBoсTi.
peсня 19l9-гo вiн з дpyxинoю Гaлинoю зaiхaв дo ПiЩaнoгo
БpoДy,лo poлиviв дpy)KиI{и,ЧиMзaTpиМaBpyх центpaльноiмaxнoвськoi КoЛoнинa двi дoби. Фaктиvнo pейд цiеi кoлoни poзПoчaBсятiлhки 30 веpесня.
Пovaткoвoмy yспiхoвi pейдУ спpияв tшиpoкийпoвстaнськиЙ
pyх Ha Хеpсoнщинi тa Зaпopbrокi,бtllя €лиcaBeTгpaдa тa oлrксarщPii. B тих мiсцeBoстяХMaхнo щe пpи сBoсМyвiдстyпi залишtивДекiлькaсвoж мoбiльних пoBсTaнсЬKиxзaгoнiв, кoтpi в сеpелинiBepeсrш19l9 poкy спiльнoз пoBсTaнцями-бopoтьбиcTaми
пшtlяли селянськi пoвсTaHн'I.Ha Kaтepинoслaвщинi Щey липнi
l919 poкy зzulиlrlивсязi свoiм зaгoнoMМЕlxнoBrцЬПещeнко-ПлaToнoB (тисяva бiЙцiв, 6 кyлеметiв),кoтpий пoстiйнo шapпaв бiлиx. IIJе нaвеснi 1919poкy мaxнoвцi сTBopиJIиу вoлoстях KaтеpиI{oсЛaвЩини
ситyaцiю
свoi пiдпiльнi штaби, Щo KoнTpoЛЮвilли
iх, y веpеснi1919_гoМaхнo сПpяМyпo сrЛax.Щoб aкгивiЗУBaTИ
BaBнa пiвнiч KaтepинoслaBЩиHиoTaMaFIaБpoвy iз зaгoнoм.п.rя
opгaнiзaцiТПoтy)<нoгoПoBсTaнH'lпpoти бiлих.
Бiлoгвapдiй'ськeКoМaндyBaнrrязoвсiм нe чrK'ulo TaKoгoПoTylшoгo мaхнoBсЬкoгo нaсTyПy i нe змoглo opгaнiзрaти xoднoгo сBoсчaснoгoсПpoTивy.[o тoгo x бiлим генepшaм бyлo
сopoМнoзiзнaтисяв пepевaгaхсeлянськoiapмii Мaхнa, i вoни
лезiнфopмyBiulисTaBКyбlлихтa мiсцeвi влaстi, всirшкo ПpиМенIIIyючизнaче}IнямaхHoBсЬкoгoПpopиBy.Taк, кoмarщyвau .{oбpoвoльvoiapмii генеpалMaй-Мaевський 30 вrpесH,{1919poепiзoД,кoтpий сyГг€Boгo
Кy зaяBив' ш(oПеpеМoгaMaхнa _ <<Ц9

BIUIиByнa хiд Bo€ н них.цiй мaти нl Moxe)>'Щo Maхнa <<3ЕЦИlllЕlсться.цoбити)>'щo <(Hiпpo який спpотив зiбpaних ним зaгoнiв
МoBи не мoxе бри>' щo вxl <.всiбaн.ци poзсiянi T3 знищенi,>.
Pyсь> (oдесa) зaспoкoюB кiнцi Bеpесня 1919-гo гaзeтa <.Е.цинaя
ва.пaобивaтe.пя пoвiдoмЛеннями TaKoгo типу: <.Cтiйкa вiйськoвa
силa Мaxнa poзбитa Щe B yrиaнських бoях. Qiйськoвa cилa пepеTBopилaся в згpai BoлoцIoг' кoтpi пpoйпrли мix дoбpoBoЛьчиМи ЗaгoнaМи' poзпopollIIIЛИcЯпo € л исaветГpa.цсЬKoМy пoвiтoвi
i пoбiгли дo f,нiпpa, в нaпpяMкy HiкoпoлЯ,>, a <(МaхнoBцiBИHИЩyЮTься)>ToЦo.
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Bжe в сеpединixoBтtlя 1919poкy тoн <.бiлих'>
гaзетзмiнився' пoЗaяК зaмoBчyвaтипepeмoги Maxнa бyлo пpoстo нeМpхливo. B гaзетi <.Юxньlйкpaй>генrpаJIМaй-МaевськиЙ пoяснюBaB yспiхи Maxнa якимисЬ фaнтaстиннИNIИПp|4Чv|нaми:
<(...зB'язкoМ
з Hiмеччинoю>>
i oЦrимaнrшмзвiдти <.дoбpoгo
oзбpolнtlя)>Ta oднoчaснo <(pyКoюМoскви> (!). Генеpал тoдi oбirцв
пpoтягoМ ти)K}lялiквiдyвaти Мaxнa.
Бopoтьбy ПpoTи Мaхнa нa ПoчaTKy)KoBTн,Il9l9 poкy бyлo
ДopуIенoмшloiнiцiaтиBtloпfyгенrpa,тoвiPевiпrину,я ки Й poзpoбrшв eфемеpний плaн oТoчe}I}шTa з}tиЦeнrя Maхнa, MaЮчи B
сBorМypoзпopяДкeннiвiЙськay вiсiм-лесятьpазiв меншe, нix у
Maхнa. Kiльце бiлихвlцявилoсяз BrлиКими дipкaми, uepезкoщi
пpoоoЧyвшtисязaгoни пoвстaнцiв, Щo сaмi oToЧyBaJIи
бiлoгвapдiйцiв. Гyбepнaтop KaтеpинoслaBщи}tиII]етинiн зaкликaв цiсцеBe нaсeлeншI.цoбopoтьби <(знeчисЛrнними i Пoгaнo oзбpbеними бarЦaми>>
i пoчaвнaсIUIЬницЬкy
мoбiлiзaцiroмiсцrвих селян
дl,'lяпoДiбниxдiй. Kaцет i кoлиrпнiй лiбеpa,r,пoкpoBительмiсцевих пpoфспiлoк - KaTepиI{oсЛaвський
ryбеpнaтopШ|eтинiннезaбapoмбyв нaзваний пpeсoю <нaйбeздapнitшим
ryбepнaTopoм>.
У poзпopядкеннi бiлиx, в paйoнi Kaтеpинoслaв-oлексarЦpiвськ бyли нeзнavнi тlшloвi ЧaсTини' зaгo}Iипoлiцейськoi вapти, мoбiлiзoвaнi селяни тa зaгiн нeoбсщiляниx гiмнaзистiв. Бiлi
}IеMoгли зpoзрtiти, в чo}tyПoЛягaеyспiх <.бarщи'>
Maxнa. Чи тo
Мaхнo.цiе сaмoстйнo' чи вiн с aвaнгapДoмoб'€.Цнaних сии ПетЛюpи' Tютюнникa i Зeленolо, <<нiмeцькoгo
iмпepiа;riзмy>.
Чepез
вiдсщнiсть свoеi aгeнтypиy сеpе.цoвиЩiмaxнoвцiв бiлi не МoгЛи
пepeдбavити,Ц.Ди <(зaBepнyгЬ)>
мoбiльнi зaгoни Maхнa: чи To нa
€лисaветгp4д' Чи To y чигиpинсЬкi лiси, Дe вll(eI(yПчиЛoсяпoв_
сtaнствo, чи нa 'KиЬ. Чepeз бpaк iнфopмaцii тa pезеpвiвгeнеp€L'I
Cлaщoв видlливдtя пepеслiдyвaнHяMaхнa тiльки oдин пoлк (!),
яwIil пiсля пеptпoi x сyгичKи З Мaх}IoBЦяМи
лrДBевтiк. Бiлi вiдЧУBaJIИвеликi тpyднoщi неpeз пopyйнoвaнi пoBсTaнrIяМизалiзницi, стaнцii тa неpез нrстaчy зaгoнiв кiннoти.
3гoдoм генepiш Cлaщoв писaв: <....Мaxнoблискyve зyмiв
сKopисTaтисязнrBaгoю стoсoв}IottЬoгo з бoкy бiлoi сTaвки гoЛoвкoмy i, виявившlи висolс,tй opгaнiзaтopський хист' IIIBиДKo
сфopмyвaв нoвi зaгoни... KиДaеться в oчi вмiнrrя Мaxнa дiяти
не ЛиIlIепapтизa}IсЬKиМ'aJIl Й peryляpним спoсoбoм i rшвидкo
фopмyвaти свoi чaстини (зa мipкaми Гpoмaдянськoi вiйни взaгалi мiлiцiйI{oгo хapaКтepy)i дpбpe peryJulpнeвiйськo, яKe зaBзяTo BoIoв:lJIo...)>

Bxе 1xoвт}lя 1919poкy y rптaбi Мaхна з,ЯBLlлИcЯ
yкpaiнськi лiвi есеpи-aКTиBiстиБлaкитний (CтепoвиЙ) тa MиpгopoдсьKий, кoтpi зaпpoПoнyвirли<.бaтЬKoвi,>
сoюз i спpoбyвалиспpя-
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МyBaти мaxнoBсЬKi ЧacTvIHI4
дo paйoнy сBoгo BIIлиByн; KpеМе}ГIyK-Чеpкaси. Есеpи KeлебepДa,CкиpДa, Блaкитний oщимали вiд <<бaTЬKa'>
.цoтисячi тpoфейниx гвинтiвoк i стaryс кoмaндиpiв Cepe.цньoднiпpoвськoгoМ.lХHoBсьКoгoKoprryсy' щo
тiльюaфopмyвaвся.
Haпeвне Махнo нe бaxaв oстaтoчнoпopиBaTиз apмiёю УHP,
пpaKTичнoз r.циним нa тoй чaс свoiм сoюзtlиKoМ' щo мaв сBoю
теpитopiю i вгutивв yкpaiнськoмy селi. Toмy нa пoчaTКyжoвтrrя 1919-гo,щoб не ПopBaTизв,язкyiз Cимoнoм Пeтлюpolоi не
y цiлкoвитiй iзoляцii, Мaхнo виpirшивдiяти uepeз
oП|4YlуITуIcЯ
вфaйoн Умaнi сBoю нeBeкoлиlпнiх гpигop,евцiB' FIaпpaBиBшrи
личКy киiЪськy гpyпy (500 бiйцiв лpи 4 кyлеметaх). Ця гpyпa
бyлa нaйзaхiднirпoюy Пoвстaнськiй apмii i малa нa метi пцбиpaTи мaхHoвцiв, кoтpi ЗaJIИI;пaлИcЯ
B тих Kpaяx внaслi.Цoкпopaв тиЛy
Heння uи хвopoби. Kиiвськa гpyпa лiялa безпосеpе.п'ньo
бiлих чaстин' щo нaсryflaJЛlHa apмiю УHP, i HaДaBaJIa.цoпol,tory peryляpним чaстинaм Пeтлюpи.
Пiсля пеpeмoгипiд Пepегoнiвкoю y шrтaбiМaхнa вiдбyвaлися пoстiйнi сyПepeчки 3 ПиТaнь стpaтегii й тaкгики. HavIштaбy
тa деякi КoмarЦиpи пpoпoHyваJIиДlятипpoTи бiЛих невелvIКIlt'r^уI
ppUIиBиМиПoBсTaнсьКиМизaгoнaми пo всiй теpитopii Укpaiни.
Цi зaгoни чисельнiстю вИ 500дo 5 тисяч бйцiв мали б poзiйтися пo всiх yкpaiнськиx пoвiтaх i opгaнiзрaти }IaBKoлoсeбe всix
неBДoBoлених,фaкгиvнo пi.цrrятиПoBстaнн'l пo всiй Укpaiнi i
пiдпоpядкyвaTицe ПoBcTaнняМaхнoвсЬКoмypщoвi тa еД,инoмy
лlДеpy.Пpихильники цiei TaКтиKисTBep.ц)KyBzrли'
щo BrЛичeзнa'
в 50-60 тисяч бiйцiв, Пoвстaнськa apмiя нeдoщiльнa,ii немoxливo бyдепpoгoДyBaти,oзбpoiти i, гoЛoBнe,зaбeзпeчитивсiм неoбхiдним пpи пoвнiй вiдсyгнoстi тилy, вiйськoвlп зaвoдiвтa iнII]их .цxepеЛПoсTaчaн}UI
. Ta Й yгpиМaTи в ПopяДКyтaКy BrлиКy
сeJUItIсЬKyapмiю, щo скJla.цirлaся3 aвтoHoмниx зaгoнiв з txнiми
свaвiльними <.бaТЬкaми>,
бyлo б пpoсTo неймoвipнo.
oднaк стpaтeгivний тa opгaнiзaтopський хист Мaхнa й пo<(БaтЬКo>>
BиJшгaBяKpaз у ToМy' щo вiн.цoсягaв HeМo}с.тlиBoгo.
сЛoBиBсяпpoТиpoзпopoшеHoi,пapтизaнськoiтaкгики Bе.ценtlя
вiйни i нaпoлiг нa сBorмy: нa збepехeннi пoт1окнoгoвiйськoвoгo КyЛaKaПoвстaнськoi apмii з 4-х кopпyсiв (40-50 тисяч бiйцiв) тa .цoпoмixних Чaстин _ I{eBeлиKиxмaнeBpoвиx гpyп в
500-2000 бiйцiв, кoтpi poзiйшлисЬПo знaчнiй чaстинi тrpитopii Укpaiни.
Мaxнo BBaxaв' Щo бopoтися З TaKим сиJIьIIиМвopoгoМ' яK
бiлa Дoбpoвoльua apмiя' пpoтистoяти Чepвoнiй apмii i Ч14I,:IиIT|4
peа.пьнийBIUIиBнa пoдii в Укpaiнi мoжllиBo ЛипIe зaв.цяKивrликiй apмii пiд кepiвницTBoМ€динoгo пrтaбy. Якби Пoвстaн198

вийI-t.шa
Дo fiнiпpa y пpизHaЧeнийтеpмiн, тa й зaxoп,reнняoли_
сaBетгpaДaМaх}IoBцямибyлo тiльки TиМчaсoBoюпеprМoгolо.
Cкopистaвrпись недбалiстю Kа-пarшниКoBa'
бiлi пoвели нaсTyП
iвуrбилll.мaхнoвцiвз мiста.цo с. Aцxaмiвки. He зв'язaвпrисьiз
Мaxнoц, гpyпa KалalЦHикoвaпoдaЛaсянa Пiвдень Укpaiни,
l хoвтrrя l9l9:.гo зaйrшвrшиKpивий Piг i вiдxrшиBIIIисЬ
вiд свoеi
т\4qTи
l (aтepцнoслaвa. Зa невикoнaHнJIHaKaзyKaлaшникoв i
Бyдaнoв бyли ЦpитягнУгiдo сyДy спеuiальнoi мaхнoвськoi кoшti.
сii, aле oбмежилися сyBopoю.цoгaнoю.3 жoвтня Koлoнa KшrarпниKoвa знoвy poзгop}IyЛaся
B нaпpяМкyKaтеpинocЛaBa,а 8 xoвт.
ня вoнa вхr пoчaлa oблory Kaтеpинoслaвa' зaхoПиBll]инaBKoлиtшнi сeлa Cypськo-Литoвське, Миxaliлiвкy, Coфiiвкy.
Зaгiн ПещeнКa:ПлaтoнoBaтa 2-й мaхнoвсьIс,tйпoлк з'lхoпили CлaвгopoДтa CинельниКoBе'чиМ зaBеpIшилиoтoченrrяKaтеpинobлaвa. Бiлi, бuoлювaнi KaтеpиtloслaвсЬКим,ryбepнaтopoм
II]eдинiним' гРЕepаЛoмгенrцтaбyPевitшиним'xaнДapМсЬKим
пoлKoвtlиKoмПoпкoЁичем Ta Koлиlllнiм .ц}ъ,tським
лiдеpoм Mи хaйлoм Poдзянкoм' зМoгли зiбpaти в Kaтеpинocлaвi cили чисeльнiстroз 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,lМиПoлKaМилиtпе 10l1 xoвтня BиpylxиB з Kpивoгo Poryдo Kaтеpинqслaвa.Cвoю зaтpиMKy Brн Пoяс}IIоBaB
BЦсyгIllсTю KlHtloTи тa B}Lrryчен}шМ
rз иoгo
Гpyпи МaнеBpeниxyдapних ГpyПДJIяiнrцюкстpaтегiннихзaBД'aHЬ.
У тoй чaq,яK сили KaлaшниKoBa Зaгpyзлипiд K'aтepинoслaBoМ' ЧaсTиниKoptryсyГaвpилeнкaoбiйпlци Kaтеpинoслaвзi схoдy' зaxoпиЛи ст. Чaплине i пoпpямyBaли }Iaст. Лoзoвa.
. Мaхнoвgькa Пiвдeннa кoлoнa-ПaвЛoBсьKoгo нa пIл,Iхy нa
схiд зyстpiлa незнaчdий спpoтив бiлих пiд Бoбpинцем тa flopoзгpoмилa
ЛинсЬKoю.4 xoвтня l9l9-гo KoЛo}IaПав.ltoвськoгo
пoлк бiдиx пjл Kpивим |oгo1l, пiд чaс бoю бaгaтo бiлoгвapдiйцiв пoтpaпили B пoЛo}l' iнпri - BтекJIинa ст. .{oлгинцeвe. Ha
пoчaтКyxoвтня 1919-гoз Кoлoни ПaвлoвськoгoМaxнoм бyлo
видiлeнo bкpемий Хepсoнськl.tйKopпyс - 900 бaгнeтiв, 100rпaбeль, 10 кyлеметiв, 1 гapмaтa- пiд кoмaндoю BaЩенкa(кoлиtпнiй гpигop'eвець).oпеpaтивний нaпpямoк uiсi гpyпи - Микoлaiв, Хеpсoн, Hoвий Бщ, BoзнeсенсЬК.
5 xoвтня 1919poкy 4-й Kpимсью,rйкopпус мaхнoвцiвзaхoпив Hiкoпoль i ст. Миpoвa. B бoю зa Hiкoпoль бyли poзбитi
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KopнiлoвсЬKiпoлки й зaxoпленoблизькo 80 кyлемeтiвтa 20 гapМaT' B пoлo}l ПoтpaпиЛo500 бiлoгвapдiйuiв.ЗaкpiПиBIIIизa сoбoю Hiкoпoль, 4-Й Kopпyс пoчaB нaсTyп y Пiвнi.lнiй Taвpii з
MrToЮвиЙти нa Пepекoп. У цей чaс пoЛKи KopПyсyпoчaли poзгopTaтисяв oкpeмi бpигaди.
8-9 жoвггlя1919poкy ПaыIoвсьlопilз 9, 10,12-мма:сtoвсЬKиМи
ПoЛКaМизaйняв Kaхoвкy, a йoгo пoмiчник BoлoДiн2з 11-м пixoтниМ Ta кaвшеpiйським ПoлKaМизaЙнявMелiтoпoль i ст. Федopiвкy. 13жoBтЕt'I19l9-гo KpимсьrсайKopПycвийшoв.цoмopя:Boлoдiн зaxoпив Генiчeськ, Пaвлoвський _ oлeцrюl. Пpшoмy бiлi
втекJIи'не BчиниBIIIи)KoД}Ioгo
сepйoзнoгoсПpoTивy.Успixи мaхнoвцЬ бyли дивoвиxнi: 2 пaнцеpнi пoтяги, 2 пaнцеpниюr,2тaнки, l00 aBтoМaПIин'4 бapxi iз збhокям Toщo. Ейфopiя пеpемoг
нaвiювшta.цyNIки
пpo нaсTyпнa Kpим. Пaшloвсьlс,tйyxe гoryвaвся дo пrтУPмУпоpеКoпсЬKиxщpirшень. У Kpимy нaстиpЛиBopoзtIoBсюДкyBаJIисячyгки пpo HaсTyПмaхнoвцiв нa Ciмфepoпoль.
Kpимськi пi'цпiльники (бiльrшoвики,лiвi rсеpи' aнapхiсти)
гoTyBаJIивисTyпи нa BиIIадoкМaхнoBсЬKoгopейдy в Kpим. Пiдпiл.гIяв Kpимy IIлaнyB.lJIo
пoцaкний вибщ зсepедини,aгiтyюни
лplltбулиx iз Фpaнцii poсiйських вiйськoвoпoлoнeниx Пеpшroi
свtтoвoi Дo BисTyпyПpoTи pexиМy бiлoгвapдiйцiв.
oднaк 17xoвтня 1919poкy бiлi пoвелиrraсTyпнaлiвийтфлaнг
4-гo Kpимськoгo KoptryсyПaвлoвськoгo.Чaстини Boлoлiнa бyли
вибитi КpиМсЬкиМизaгoнaми бiлих з Генiчеськa. 3aтe чaстини
Пaвлoвськoгo' Пpoдoшq,Tочинaстyп' зaхoПиЛи Пеpeкoп, шlе
ПpoДoв)KyвaтиFIaсryIТнa Kpим сиJI yxe не BисTaчилo.
Haйбiльrшихжe yспixiв дoсяглa цeнTpaJIЬнaМaxl{oвсьKaкoЛoнa' де були скoнцeнтpoвaнiкpaщi мaхнoвськi ЧaсTини' гoлoвнi сlrли кaвалеpiiтa apтилepiii якy oчoЛЮBЕlли
лiлepи pщy
Мaxнo, Удoвиueн6o, Гaвpиленкo. Ha Цю гpyпу пoкJIa.цzl,'Iися
oснoвнi нaдii мaхнoвцiв.
x\e 29 вrpeсrш 1919pокy чaсTини ценTpilJlьнoiкoлoни yвiйtшлидo с. Bepблюxtсл (кoлишнiй центp гpигop'евськoгopщy).
2 xoвтня цi чaстини зaхoпили Coфiiвкy бiля Kpивoгo Pory,
| ]Iавлoвcькuй(?_|92|) _ сeJuнин с. Bеликa Лепетш<a,ветrpaн Пepшoi
свiтoвoiвiЙни, гtopгiiвський кавaлеp,фелц.uфебель.
У 1919poцi кoмaнryвaвпoлкoм y Гpигop,евa. З сepпня 1919poкy _ анapхiст, кoмa}lдиp бpигали-кopпyсy
Пoвстaнськoi apмii.
2 Boлodiн(1890_1920) _ aнapхiст з o.цеси,вeтоpaнПеpuroi свiтoвoi вiЙни'
пoвний геopгiiвський кaвaлеp, фeлшфебель' У Мa*la 3 тpавня 1919poкy нa
пpoпaгaндистсЬKихтa кoмaIЦ}Il,D(
пoсaдa(. 3аспдник Пaвлoвськoгo y KpимсЬкoмy Kopпyсi, кoмaндиp гpyпи-бpигaли.Cкapхо-rвсяМaюroвi нa Пaвлoвськoгo' нa3иваючийoгo дикraтopoм i осеpoм. Bлiткy 1920poкy перйrшoв дo вiЙськ
Bpaнгеля,гoтyloчи пoвстaннJIy лавахPyсБкoi apмii. Cщavений зa зpaдyзa нaкaзoм Bpaнгеля.
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Гy.пяй-Пoля
Ha ст. Пoлoги мaxнoвцi цrнтpaJlЬнoiгpyпи зyсTpLTисяlз пеpшrимсеpйoзним спpoTивoмбiлlд. Це бyли пiхoтний пoлк тa 3 тиз
eскадpoнiв бiлих, lцo сKЛaдzUIися
сяЧi Ki}rнoTникiвмapшoBI,D(
бoю
нoтиpигoДиннoгo
Пiсля
lПкуpo.
чeченцiвтa кoзaкiв oтaМaнa
мaхнoвцi зaxoПиЛидo тисячi пoлoнеHихi 9 вaгoнiв apтилеpiйсьюrx нaбoiв. Caм Мaхнo нa чoлi KaтepинoслaBсьKoгoKopгryсy
виpylllив ,цалiнa схiд i пpoтягoм 15xoBтня l9l9 poкy зaxoПив
I-[фвoкoстянтинЬкy тa BeлиKy Янiсoль. B тoй xе нaс бpигaдa
II{yся зaxoпWIa ceЛofliбpoвкy. oстaннiми пylIKTaMипpoсyBa}r_
ня Koptryсy нa сxut стаJIизzlxollлeнi мaxнoвцями Гpишrине тa
Юзiвкa в,Цoнбaсi.
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6 xoвтня з oлeксarцpiвськa
нa пiвдeннийсxiддo Aзoвськoгo

Kopпyс У.цoвиченкaпiдiйrшoвдo oкoлицЬ ст. Boлнoвaxa' .цe
знirxoДилaсягoлoBнa apтилepiйськa бaзa .[oбpoвoльvoi apмii.
[вa eскaдpotlи Мax}Ioвськoiкiннoти пiд КoМarЦoю TapaнoвсьКoгo нaвiть yвipвалися дo Boлнoвaxи' oднaK нe змoгли пi'цipBaти сKJIа,циi зaхoпити стaнцiю. Чеpeз кiлькa гoдиrr мaхнoвцi
6ули вибитi з Boлнoвaxи.
Пepeдoвий кyлеметний пoлк Ko>кiзaхoпиB Юзiвкy i пpoтягoм TpЬoxднiв yгpимyвaв мiстo. B тoй xe чaс Мaxнoвцями бyли
зaхoгulенiвyзлoвi стaнцii Меxoвa тa Лoзoвa, a тaKoж мiстa ПaвЛoгpaДтa HoвoмoскoBськ.
тiльIс,t.цolIеПrBHиxтa слaбДo 18xoвтrrя дeнiкirщi BДaмЛ:,4cЯ
Bгpavенe.Taк, 10-14 хoвтrш 1919po'сy4 фi
lсо<спpoбпoвеpнyгI,I
цеpськi poти, щo пpибули з o.цеси, poзбили oслaблeнy МzlхнoB.
сЬIry гpyгry Maтяrшa i зaxoггили Kpивий Piг тa Hiкoпoль. Лиrшe
MaGIoBцямпoвepнщи Hiкoмiсцевlл<сeJIян.цoзBoлI,Ia
.цoПoМoгa
пoль i пpиIIинити пpoсyвilнI{ябiлш в TLUIигoлoBнvx'c14ЛМaхнa.
Aкгивнo дiяв пpoти мaxнoвцiв кiнний зaгiн дoбpoвoльцiв-кypкyлiв з ГyшйпiлЬщини' сфpмoвarrий бiлoгвapдйrщми.
oстaннiм aктoм пеpемo)кнoгopейдy мaxнoвцiв Мoxнa Bвaжaти з:lxollлeння ryбepнсЬKoгoЦeнщy Kaтеpинoслaв. Близькo
тpЬox TшKнiв Kaтеpинoслaв бyв oблoxений МaхHoвцями.Tiльки 21 xoвтня iм в.цaлoсяoстaToчtloзaкpiпити зa сoбoю ст. CиI{елЬHиKoве.

.{o rштaбyМaхнa в oлeксarЦpiвськy пpибyлa.целeгaцiяpoбiтникiв Kaтеpинoслaвai Hиxньoднiпpoвськa з пpoхaнюIм oб'eднaти ЗУcklrIЛЯ
мaxнoвцiв тa poбiтниниx зaгoнiв цих мiст Для
зaхoIUIeнняKaтеpинoслaвa' B тoй чaс poбiтниvi зaгoни (близьHa oKoЛицяx Kaтepинoслaкo тисячi бiйцiв) Koнце}ITpyBuI:rIcЯ
paди Boлiн, Гopелiк тa iнrпi бyли.пpoти
вa. Члени мutxl{oBсЬKoi
IIIтypмy KaтеpинoслaBa' зaпeBняючи, щo oснoвнi cили тpeбa
кинyп,I нa схiдний м:DшoBсьKийфpoнт' звiдки Bxe нaсTyПаJIи
бiлi. Члени paДи пеpeКo}ryBaлиМaxнa, щo aтмoсфеpaBелиКoгo
мiстa KaтepинoслaBapoзюIaдaTимесeJUIн-пoBстaнцiвi пpизвeде дo гpaбyнкiв тa пoгpoмiв. Але Мaхнo нaпoлir нa нeгaйнoмy
зaгaлЬ}loмyшrypмi мiстa.
Tpи лнi (2з_25 xoBTIIя1919p.) мaxнoвцi бeзyспitпнolIITypМyвilJlи Kaтеpинoслaв. KомarЦиp нaйбiльшroгo l3-гo МaxнoB.
сЬкoгo пoлKy ЛalпкeBиvl, но бaxaючи збiльшрaти свoi вщaти
пiд чaс пIтypМy,в.цaBсядo xитpoщiв. Пiд виглядoм сeлян, кoтpi
цyгь нa вoзaх iз нaBКoлиIlIнiхсiл нa недiльний бaзap, мaxнoвцi
| <.BаPшaвськuЙ
аpсeнал.>-apсенал,щo бyв пеpевезенийбiлими з Hoвopо..
сiйськa в Беpлянськ не3адoвгoдo цих лoliiЙ. A!сенй пoстaчaвнaбoями oснoвrry
лiлянкy бiлoгo фpoнту-.- opлoвський нaпpямok.B apсeна.lri
бyлo зiбpaнo20 мiльЙoнiв кулеметниxта 60 тисян apтилepiйськихнaбoiЪтa мiн,-20 rаpйaт
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| ЛашкeвuvIIепpo _ ма:сroвсьюd Koмa}Циp 13-гo пoлкy. У 1918рцi бр кo.
Ivfyrilстoм,кoмalrД,тpoмчеpвoнoro пoJIкy.У ма:сloвцiв _ iз сеpпrи l9l9 poкy. Poз.
apМll TaлИяljllol,
cтpulяtлаЙMa:сroм y 1920poцi За poзтpaтy кoulтlв мuDfl-loвсЬкol
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пpoбpаJlисядo мiстa' сxoвaBПIипiд кaпyсry тa КaByни свoi КyЛеМeTитa гвинтiвки. Зaвiтaвши .цo центpу мiстa i зaйrrявrши
TaКиMчинoN,{стpaтегiuнi пyнкTи в piзниx чaсTиtl€lх мiстa, мaxнoвцi зa yIltoB}IиМ знaKoМ Пoч:UIи ЦITypМ BJIa.цHих yстaнoв мiстa.

Kyлeметнa сщiлянинa в ueнтpi мiстa пpизвeЛaдo пaнiки
сepeд денiкiнцiв. oднoчaснo це бyлo сигнutJloМ.цo зaгaльнolo
ll]TypМy.28 xoвтня 1919poкy KaтеpинoслaB зaхoпили 4 тиcячi
мaxнoвцiв (пiд кepiвницTBoМЛaшкевиua)' .цoяКих Пpиe.цнiulися poбiтниvi зaгoни пiд кеpiвницTвoМбiльuroвикiв,лiвих есеpiв, бopoтьбистiв,aнapхiстiв.ЧетвepTaзBeденaдивiзiя бiлих тa
бpигадaмiськoi вapTиBTeKIIидo Bеpxньoднiпpoвськa Ta rI, ЯTI4хaтoK. Бiлi не BTpиМaJIимiстa, хoнa зa 5.цнiвДo цЬoгo oTpиt\,IilЛи
нaкaЗ КoМaндyвaчaМaй-МaевсЬKoгo - <.МiсTo
нe здaBaтизa
Хo.цнихoбстaвин,>.
Гoлoвкoм,[oбpовoльvoiapмii пooбiцяв бi
ЛиМ y Кaтеpинoслaвi, щo нa дoпoМory oблoжeним yя(е Bиpyrпили кiннi ПoЛки гrнepaлa Шкypo'
Maхнoвцi зaпpoПoнyBaлиpoбiтниKaМoxopoняти KaтepинoсЛaBз .цoПoМoloюзaгoнiв мiськoi сaмooбopони,звiльнили iз
в'яЗницЬ кiлькi Тисяч сrлян, ЗaapецIтoвaних
бiлими зa piзнi
Пpoвини Ta ДeзepTиpствo.oДнaк poбiтники мiстa не .цyxе ПoI]oвниIIиapмiю. Бaгaтьoм тoДi зДaвалoся'щo пepeмory здoбyгo
й мoхнa poЗxo.цитисяпo дoмiвкaх. У мaxнoвцiв xе нe висTaчaлo дoстaтнixcwI !ДЯ oбopoнимiстa тa oбopoниpaйoнy пo.[нiпpу. Дo Toгo )Kдoвгi бoi зa Kaтеpинoслaв вi,цвoлiкJ|И
cvlJtvlMaxнa
вiд зaгшанoBaнoгoПoxoдy fioнськoгo Кopгryсyнa Пoлтaвщинy.
B кoнтeкстi oПисyвaних пoдiй вapтo злaДaTИ
пpo oдHе яBищe, KoTpе знaчHo зaвalк.ulo в .ЦiяльнoстiПoвстaнськoi apмii.
10xoвтня 1919poкy, кoли ПoвстaнсЬKa apмlя, пpoйrшoвlшиз
BzDKKИМи
бoями близькo 450 ю,r,звiльнилaсвoi piднi зeмлi, Мaxнo виpiшив, щo бiльшa чaсTинaспpaBи зpoбленai мoxнa пepeпoчиTи.Biн oгoлoсив тI,DкнеBy
вiдгryсткyпo apмii ДJIЯz/з oсoбoвoгo сKJIaДy,кoтpi нa тoй чaс бeзпoсеpe.цньoiуraстi в бoях не
бpulи. B Гyляй-Пoлi тa нaвкoлишrнixселaх Пoч:UIисявeсi.шrятa
свяTKyBaI{ня
пеpеМoги.<.БaTЬКo'>
тa iнrшiКoМaндиpизaПpolllyвaЛ14cЯНa
вeсiлляПoчeсНиМигoсTями.14жoвтня y Гyляй-Пoлi oточrнrш Мaхнa сBятКyBzUIo
- 30 poкiв (нaспpaвдi
ювiлей <.бaтьКa>
йoмy тoлi BиIIoBниЛoся3l piк). <,П,ЯHу|Й
тI.DкденЬ)>
сepйoзнo пiдipвaв диcциплiнy B МaхнoBськoМyоrpe.цoBищii вiдвoлiк кеpiвHицTBopyхoм вiд плaнyвaнн'l Boeнниx oпepaцiй тa opгaнiзaцii
Tl'-rry.
Тoмy нa ПoчaToкбiлoгвapлйсЬкoгoКoнTpнaсЦлry
(18-19 xoвтня 19|9 poкy) бaгaтo МaхнoвсьKих<.вiдпyскникiв,>
щe не пoBеptlУЛplcЯ.цoсвoiх чaсTин aбo нa пoзицii. У Мaxнa в сepединi
хoBTн'I l9l9-гo бyлa yнiкarrьнaМoжЛиBiстьзмiцнити свoс вiй-
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сьКoBестaнoBище' o.цнaКBeсiлля Ta сBяTa,МlTинги Ta ypoчистl
з.цiйснювaвoб,iз.цсвoix <.вoзбopи зaймали вeсЬчaс. <.БaTЬКo,>
пpивiтa}Iн'IМиTa зДpaBицяМинa сBoЮ
нaсoЛo.DKyЮvись
лo.цiнЬ'>,
чесTЬ. Бeзлiч tloвиx rypбoт ЗвaJIшIoсянa I{aч:UlЬHикaфopмyвaнь Hoвикoвa, кoтpий opгaнiзoвyвaвнoвi ПoлKи Й бpиraди з
з незвичaйнoюенеpгiеtоTa rШBИДмiоцевихселян-дoбpoвoльцiв
кiстю. Haвiть вeличезнi1poфеiцiei кaмпaнiТне мoгли зaдoвoЛЬFIитиМaтеpiальнихпoщeб Пoвстaнськoi apмii' Кoтpaзa мiсяць
ЗpoсЛaв 4 paзи'
ЗaхoпивtшиBoсени l9l9 poкy землi Biйськa 3aпopiзькoгo(в ж
oбсязi зa ХVIII ст.)' Мaхнo мpiяв пpo вiдpoдженнясЛaBнoгo
ЗaпopЬокя. Щo це бyлo? 3бiг oбстaвин? Пoвтоpення iстopii?
Чи ще oднa спpoбa здoбyггявoлi yкpaiнцями? Чи, Mo)ке'сTиxiйний генoтип?[iк.aвo, щo y свorxмpiях пpo мaйбщне Мaхнo
вiдrптoвхyвaвоявi.цМинyлoгo сBoгo Kpaю. Biн дaв вiдoмoмy iсГpaMory)>,
Щoб
тopикoвi KoЗaччиниЯвopницькoМy <<oxopoннy
мyзей iстopикa y Kaтеpинoслaвi нe бyв poзгpaбoвaний.
з МyзeЮ.цoKoзaflo Явopницькoгo з пpoxaннJlмПеpe.цaTи
цЬКиxзaгoнiв зaпopiзькi юпeйнoдизBepTaBсяЩеoДин ПIaHyBаJIЬник iстopii yкpaiнськoгo KoзaцTBa- oтaМarrЮхим Бoхкol'
Бoю<oy xoвтнi 1918poкy сTBopиByнiкaльнy нa тoй чaс Зaпopiзькy Ciч - Boсннo-пoЛiтичнефopмyвaння' l]lo .цyблювaлo
сBoю нoBУ Ciч нa
yстpiй Ciчi ХVIII стoлiття. Бoхкo BЛaшIтyвaB
oстpoвi Хopтиця з мeToю oбoporrятизaпоpoзькi землi вiд бyдьy свoiй дивiзii apмii УHP вiйськoяKoгo Bopoгa.Biн зaпpoвa.циB
вий пoбщ ХИII стoлiття. Koзaкaм зaбopонялoсяpeквiзyвaти
пpo.цyKтйJ нaсeЛеHнll' вiдл1"laтисябез .цoзвoлyoтaмaнa iз тaбopy, пити гopiлкy, гpaTи B КapTи. У Ciчi Бoжкa збеpiгалися
Tpa,цицiЙнiкoзaцькi пoсaди' a фopмa oдяry вiДпoвiДалaсTapиМ
чaсaм (висoкa пaПaxa iЗ rшликoм, lqrпaн, rшиpoкi rшаpoвapи),
Ужoвтнi l9l9 poку
КoзaкaMбyлo нaкaзaнoвiдпyстити<.oсeлеДцi>>.
oTaМaнБoxкo зBеpнyвся.цoCимoнa Петлюpи: <ЛaскaвoпpoIIIy'Koли звiльнимo Укpaiнy вiд вopoгa, уpяд МyсиTьПo.цapyBaти y влaснiсть мoсi Ciчi землi Зa пopoгaми' якi налеx€ ш и КoЛисЬ зaпopoЖI]ЯM>>.
| БoэrcкoIoхuм (|885-1919) _ пiлгloлкoвник Цapськoi apмii пiл нaс Пеpшoi
свiтoвoi вiйни. Бpaв щaсть y пoвстaннi пpoти гетЬмaнaCкopoпaДськoгo.3 кiнця
l 9l8 poкy _ нaчzUIьникoхopoни Kaтеpинoслaвськoiзалiзницi, пoлкoвник apмii
УHP. Ciч Бoxкa склaда.пacяiз 2 тисяч кoзaкiв, пaнцеp}Ioгoпoтягa, l 00 кyлеметiв, 6 гapмaт' У.pyд"i l9l8 poкy зaвдяKи'KoзaкaмБorю<aМaхнo та неpвoнi зaгoнибули вибитi з Kaтеpинoслaвa.У 1919pоцi сivoвики Бoxкa рiйшши Дo складy
3aпopiзькoгo кopпyсy apмii УHР як2-ra дивiзiя. Haвеснi 19l9 poкy Ciч Бoxкa
y Балтi,ле вoюBaлaпpoти чеpBoних.У гpyднi 1919poку Бoxкo
poзтallloByBirлaся
пiдняв пoвстaння пpoTи Пeтлюpи, тa бр пiлстщнo вбитий зa нaкaЗoМсBoгo
спiльникa пo змoвi oТaмaнaBoлoхa.
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Гл a ва
19
MAхнOBЦI TA ПOBсTAIIЦI yкPAIIIи
(веpеcень_еpуdeнь
1919)
З сеpпня1919poкyнa TeprнaхУкpaiни,зaйнятихбiлoгвap-

вiйськaми, poзгopнуЛaсяПapTизaнсЬKo-ПoBсTaнсьКa
.цiйсьrо.rми
бopoтьбa yкpaiнськoгo сеЛянсTBa.Taкгичнo ця бopoтьбa бyлa
пpo,цoBxеI.IняМ
BeснЯнo-лiтньoгo(1919piк) сrЛ'lнcЬКoгoпoBсТaнrшПpoТипoлiтикл<(Bo€ H нoгoкoмyнiзмy'>,
y пoвстaнuiвтoдi
ЛиПIeзМlнився сyПpoTиBниК.
ПapтизaнсьKo-ПoвсTaнськiз'еднaння' щo },TBopиЛисяЩе B
беpeзнi-квiтнi 1919poKy' ЗaJIиlIIИлуIcЯ
гoсПoДapяМиy ПoBсTaЛих <<сaМoсTiйних>
сел'IIIсЬKихpaйoнaх. <.Tpeтя'>
сeЛЯIlcЬКa
cun
y фopмi oTaМaнЩиниПpaгнyлa пoзбщися бyль-якoi ценTpаJIЬнoi, upt<oiBЛaДИ'Як i в пoпеpеднiй пеpioд Гpoмaдянськoi вiйни' oTaMaFIиКoнTpoлюBаJIизнaчнi сiльськi pailoни, нaМaгaючисЬ нe .цoПyсTиTиTyДиПpo.цoвoльvi,кapа:tьнiзaгoни бtлих тa
нoвy aдмiнiсщaцiю. B тoй xе чaс Пpи.цoпoмoзiopгaнiвЧеpвoнoi apмii Ta нapKoМaтiв PPФCP в Укpaiнi бyли ствopeнi нoвi
<.Чepвot{i'>
пapтизaнськi чaсTини, кepiвники КoTpихнaмaгaлися
пiдпopядкУвaтисoбi BесЬ пoBсTaнський pц.
У xoвтнi 1919poкy МaхнoBсЬKaПoвстaнськa apмiя рiйшlra
нa зeМЛюKaтepинoслaBщини',це
Bxe кiлькaмiсяцiвтpиBaЛaПapTизaнсЬKaбopoтьбa ПpoTи бiлoгвapдiйцЬ. Лiси Kaтepинoслaвськoi ryбеpнii - fiiбpoвсьIсай,Hoвoмoскoвсьюaй,Чopний, .{нiпpoвськi плaвнi тa безкpai безвoДнi сTeпи бyли пpитyлкoм
пapтизaнЬ <(пeTЛЮpiBсЬKo-MztхнoвсЬКoгo
Tиtry>(оaметaк 1xxapaкTеpизyBaBмiсцeвий ryбкoм кoмyнiстiв). Taк, yздoвx pirс,ropeль
нa Kaтеpинoслaвщинi бр cильниil сaмoстiйницьюrй pщ, y лicaхбля HoвoмoскoвсЬКa_ бopoтьбистськo-лiвoесrpiвсьrсlй,
пЬденнitпе лiнii Cинельникoве-ЧaIUIинr - мaxнoвський.
Фaктичнo в цей vaс y пoднiпpoвсЬКих сTrпax сфopмyвaвся
специфivний yкpaiнський aнapхo-бyнтapсьrоrйpyx, yoсoблювaниЙ вiДoмими бaтькaми Ta oTaМaнaМиМaхнoм, Kaцюpoю,
Зеленим, IПyбoю, Зyбкoвим тa iнrцими. Цей pyх знaчнotoмipoю вiдpiзнявся вiД мiськoгo aнapxiзмy, ПrpеBaxнo кoсмoпoлiТиЧнoгo Ta нeзДaтнoгo.цoKoнKpеTt{ихвorнниx.цiй.
Пoвстaння ПpoTибiлих oхoпилo Kyп'янський, Boвvaнський,
3мiiвський пoвiти Хapкiвщини; Hixинський, БopзrrянcЬK|4Й,
Koнoтoпсьюrй, KpoлевeцьIсай,ГлyxЬсью,tйпoвiти Чеpнiгiвщини. Ha Kиiвщинi ПoвсTaнсЬКyбopoтьбyoчoЛЮBЕulи
oтaмaни ЗелeниЙтaAнгел (oбидвaЗarуI:нУJIИ
в бoях збlлими), Cщyк, МopЧyryпaкa, Хмapa, бopoтьбистиФесенкo тa KиpIлtенкo.
дzUIеBиII'
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пoBсTaнHяoЧoлиB oTaМaнЯкiв ШепелЬ, y ГpyДHa Пoдi.п.гri
нi 1919poкy вiдбивtши,yДeнiкiнцiвХмеpинкy. Бl,rя Mиpгopo_
дa ПapTизa}Iськyбopoтьбy пpoти бiлoгвapлiйцiв oчoлив oTaN{a}I
П'яBKa, кoщий щe з TpaBн'I1919poкy BoюBaBIlpoTибiльrшoвикrв. Чигиpинський пoвiт кoнтpoлюBaBбaтькo Kaцюpa, кoтpий
BисTyпaBпiд aнapхiстсЬKими,бopoтьбистсЬKиМитa щpaiнськиМи нaцloн€ ш ЬниМи гaслaми.
Kaцюpa бр вoхдeм Чигиpинськoгo ПoBстaнсЬКoгoПoЛKy,
кoтpий влiткy 1919poкy BoюBaBяK пpoTи бiльпloвикiв,тaк i
ПpoTизaгoнiв oTaмaнaГpигop,евa.Kaцюpa ПpoгoлoсиB<.HеЗaЛrxнy Paдянськy Чцгиpинськy pеспублiкy>пiд aнapxiстсЬKиМи
гaсЛaмиЗ чеpBoниMиTa чopниМи ПpaПopaми.Пoвстaнцi Kauюpи (дo 3 тисяч бiйцiв) сToяли нa плaтфopмi <.вiльниxpaд без
Kaцюpa пiдтpимyвaв свoiх спiльникiв
пapтiйнoi .циКTaTypи>.
мaхнoвцiв y бopoтьбi пpoTи чaстиtl гeнеpa,liвIIIилiнгa тa Cлaщoвa' пpoTи бiлoi Чеченськoi дивiзii. Kaцюpi BДil,'Ioсяoб'еДнaти зaгoни кiлькoх мiсцeвиx oтaмaнiв (Caтaни, Iльvенкa)y Чигиpинський pеBKoм i спiльними зyсиJIJUlМиздiйснити нaсКoKи
нa oлисaвеTгpaдrст. Знaм'янЦ, CT.Бoбpинeць'
oтaМaнaKaцюpи пpиKpиBaЛaмaхнoвсьюrЙ
Фaкгичнo <<ЕlpNliЯ>
paйoн з пiвнiчнoгo зaхo.цy'з бoкy Kисвa. Cклaднi стoс}тIKисюlaкoщi
Л|4cЯB oTaМaнaKaцюpи iз петлюpiвсЬIоlМиПoBстaHrUIMи'
TaKoжбopoлисяв Пpилнiпpoв'i пpoти бiлюr.Koлиtпнiй кoмarциp
вiйськa УHP Baсиль Чyryпaкa' зaгiн якoгo бaзрaвся y Хoлo.ЦнoМy Яpy, i кеpiвник мiсцевoгo петлюpiвськoгo peвKoмy oTaMaн
Arиpiй Гyлий-Гyленкo' нaKaЗzЦиKaцюpi пiдкopитися нaKaзaМ
Петлюpи i викorт}ъaтивкaзiвlо,lжньoгo peBKoMу.oДнaк тoй вiдMoBивсявiд сoюзу з пeтлюpiвцями i Дo ЛюToгo1920poкy вiв бoi
се;UIнсьКиМиЗaгoнaми Чщyпaки.
З ПoBсTaнсЬIaIМи
B Хеpсoнcькй ryбepнii,вpaйoнi сг. Пoмorшнa-ст. Бoбpинeць
сеJUIнсЬкепoBсTaнH'IoхoпиJlo мafuке 30 сiл. У вepеснi-xoвтнi
1919poкy нa ХepсoнЩинi виникли ПapTизaнськipеспyблiки в
се.цaxБarштaнцiтa Bисyньки, зaгoни яKиx paЗoМ пеpеBиlI{yBaли 10 тисяч пoвстaнцiв. Зaгoни цих <pеспyблiк>бpaли y{aсTЬy
спiльних oпеpaшiяхpaзoм iз мaxнoвцяМи,спiЛЬHoЗ ниМи вrЛи
oблory Хеpсoнa. Зa кiлькa Днiв.цoнaсKoKy мaхнoвцiв нa€лисaв кiнцi 1919poкy пoBсTa}Iцiз с. Koмпaнiiвкa пiд кеpiв.
BеTгpa.ц
}tицTBoМB. Пещeнкa нa декiлькa гo.цинЗaxoпиJlи€лисaвeтгpa.Ц.
Ha чoлi циx зaгoнiв cToЯIIИyкpaiнськi лiвi eсеpи' бopoтьбисти,
кoмyнiсти. Hезвaxaючи нa piзнi пoлiтичнi гшaтфopми, y пoвстaнцiв бyлo пpaгнeн}UlДo oб,с.цнaннясвotх сил .ц,ЛяpoЗГpoму
Mахнa бyли кiлька зaгoнiв ПеTЛюденiкiнцiв. Taк, спiльнУIKaМИ
piвських oтaмaнiв.з яКиМИ мaхнoвцi УKлaЛИтaктиvнi yгoли
тpoфейнy збpoю тa нaбoi.
i кoщим ПepeДaBaпи
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Бopoтьбисти KaтеpинoслaвЩини i ПoлтaвЩини в oпepaтивнorry гиaнi пiдПopядKyBали свoi пoвстaнськi зЕtгo}lИштaбoвi Мaх-

ПоTlм' poзчapyвaBшись y бiльпroBиKzlх' пeрйrшoв дo бopoтьбистЬ, стaв чJIенoM Bсeyкppевкoмy бopoтьбиcть. y тoй чai бopoтьбисти зaявили, щo пoдiляють пoзицii Пoвстaнськoi apмii Maхнa
Ta ЗaсyДКyютЬ диюaтypy бiльшoвикЬ.

MaхнoBцl пЦKpeсЛили' щo yгo.цaз бopoтьбистa]\4иМar TиМчaсoвиЙ xapaкгep i мaе бщи зaтвepдxенa з'iздoм пoвстaнцiв i тpypaйoнy> як пoлiтичниЙ союз.
Дящих <<BiЛЬнoгo
Бopoтьбисти Kaтеpинoслaвщи}Iи i Пoлтaвщи ни виcфпыlи
зa вiйськoве oб'сДнaння з пeтлюpЬсЬКиМи i мaxнoвськимй пoвсTaнцяМи. Maхнoвцi тaкo)к ЦIyKaли сoюзникiв, Дo ЧvlсЛa ЯКИt{

B тoй хе чaс сTaBлeння МaхнoBцiв дo пoвстaнцiв сaмoстiйttиЦЬKoгo HaпpямKy бyлo стpимaним. Toдi щe йrцoв пpoцeс
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бopoтьбизa сфеpи пoлiтичнoгo BПЛиBунa yкpaiнсьKиx ПoвсTaнцiв. Caмoстiйники-пeтлюpiвцiмiцнo зaкpiпили зa сoбoю Пpaвoбepе>rокя
Укpaiни тa Пoлicся. Хеpсoнськa, ПoЛтaвськa, ЧaсTv|нa Хapкiвоькoi ryбrpнii бyли apeнoю cyпepницTвaМaхнoвсьKoгo'
бopoтьбистсЬкoгoi петлюpiвськoгo кepiвницTBa.'Як вЙзнaчaмaхнoвЛoся y звiтi KaтеpинoслaBсьКoгoгyбкoмy, <(стaвлeння
цiв дo петлюpiвськoгo pyхy вiдpiзirялoся пiдoзpiливiстю, щo
Me)q/Baлaз вopoxiстю i якa oсoблиBo пoсилиЛaсяв кiнцi кaтepинoсЛaBсЬкoгoпepioдy Mulхнoвщини)>.
pyхoМ нa тepитopii УкpaiCамoстiйницЬKиМ пoBсTaнсЬKи]'{
}Iи' oKyпoвaнiй денiкiнцями' KepyвaBiз Kaм'янrlя-Пoдiльськoпoвстaнсью,Iйкoмiтет. Ha Хеpоoнгo I{енщшrьний yкparнсьlс,Iй'
гoЛoBниМ
oтaМaнoМсaмoстiйникiв
тa
Kaтepинoслaвщинi
щинi
бyв пpoгoлorшенийoтaMaн Гyлий-Гyлeнкo:
Мiж тим pяД MiсцеBиx oтaмaнiв-сaмoстiйникiв Kaтepинoолaвськoiryбepнiivaстo-ryсToвxoдивy Boeннo-oпepaтивнийсoюз
iз мaxнoвцями, спiЛьнo вoюючи з дeнiкiнцями. Ife були oTaМaни Korшa yкpaiнськиx пoBстaнсЬKих KoзaцЬKих вiйськ Мелarшкo
i fuкiвсьIс,rй (дiяли y paйoнi Kaтеpинoслaвa),oTaМaнKoтик (Kpи.
вий Piг), oTaМaнХмapa (П'ятихaтки). Caме цi poзмaiтi пoBсTaнpoЛЬy poзгpoмi.{eнiкiнa.
оькi сlulи вiдгpшlи BeЛичeз}ry
II]oб пapа;riз}.BaTи
бiлi чaстини тa жнiй HaсЦ/п'y кiнui )KoBTttя l9l9 poкy Maxнo сПpяМoByвaвсвoi зaгoни peйлрaти пo тилzlх
- зaгoни KaмеBopoгa. Цe бyли тaк звaнi мaневpенi ЧacTvIъ|уI
нeвa' Чеpеднякa,Cipoбaби, Cови тa iн. oднoЧaснo з мaхнoBЦяМи aКтиBнo дiя.llи зaгoни Гyлoгo-Гyлeнкa, Хмapи тa iнших
сaмoстiйникiв. Гyлий-Гyленкo y гpyднi 1919-гo сTaB нaчUIЬниКoМ rптaбу i фaкгиvнo KoМaн,цyючиМIIoBсTa}Iськихвiйськ
ХеpсoнЩини тa KaтеpинoсЛaBЩинипeтлюpiвськoгoспpя}ryвaн}Iя.цi вiйськa TpI4NIaJIиI
фpoнт ПpoTибiлих нa нaпpяМКyст. 3нaм'янкa- Brpблюхо<a-Cyбoтинцi.
Зiтrcryвшlисьiз тaIс,tмпoTyltclиМ пoвсTaнсЬKиMpyхoм в Укpaiнi, денiкiнцi пpихo.цятЬДo виснoBЦ, Щo oкyпaцiя Пpaвoбepe>шoi Укpaiни I{едzula)кo.цнихстpaтегivних.ПrpеBaг,a нaBпaKи' знaчFIoпoгipшrилaстaнoBиt.l(ебulих, ПoзzulKнa пpl4дylxенrrя
пoBсTa}IсЬKoгopyxy вiДвoлiкалися знaчнi сили .(oбpoвoльчoi
сTaнoBищебiльtшoвиapмii. Taкa ситyaцiя Знaчнo пoЛeПIlyвuula
кiв y ixнiй бopoтьбi з бiлими нa Пiв.ценнoмy фpoнтi. Tим пaчe
Щo бiльtшoвиКиЩе з лiтa 1919poКy нaMaгаJIисясaмoстiйнo aкTиBнo Дiяти нa oхoгшeнiй пoBсTaнсЬKиMpyхoм Укpaiнi, poзПpoстopюючи свiЙ BIIлиBy ПoBсТaноькoмyсеpе.цoвищi.
Koмyнiст, кepiвник чepBoних пapтизaнiв, cтapиil знaйoмий
Мaхнa Г. Koлoс-KoлoсoB сПoчаTКyнaвiть yK]IaByгoди Пpo Bo_
снний сoЮз з Maхнoм, Aнгeлoм, 3еленим. Але кoли пpo це
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ЧеpBoнeкoМaндyBaHня'вoнo сyBopo зaбopoнилo
.цoBi.цaJIoся
*oфopМЛeнHя,>
пoдiбHихсoюзiB.
У сеpпнi l919 poкy цK KП(б)У i кepiвництвoЧepвoнoi apмii пoспiхoM ствopиJIи пapтизaнськi бiльпroвицькi зaгoни нa
пiвнoчi KaтepинoслaBщини мbк стaнцiями Cинeльникoвe i
Лoзoвa, пiд кеpiвницTBoМГ. Koлoс-KoЛoсoBa'a тaкo)KчepBoний пoвстaнський rштaбi pеввiйськpaлyчеpBoнихпoBсTaнсЬкиx
вiйськ Лiвoбеpеxнoi тa пiв.цeннo-схiднoiУкpaiни нa чoлi з тим
xе Koлoсoм. Koлoс y свoсмy нaкaзi пiд стpaхoмpoзстpiлyвимaгaвпi.цкopeннясoбi всix oтaмaнiвлiвoбepeхних пoBстaнсЬKиx
зaгoнiв Укpaiни. Koлoс Пpизнaчив свoж кoмaндиpiв i в piзнi
paйoни Укpaiни: Я' Лaнтщa - y KaтepинoслaвoЬКий,
УспeнсЬКoгo- У Хapкiвськo-fl oнeцьwтЙ,Я. Пoкyсa - y Пoлтaвський
paйон тoщo.
,Цoxoвтня l9l9 poкy, дo пpихoдy Пoвстaнськoi мaхнoвськoi
apмii нa KaтepинoслaBщи}ryпiдпiльний Kaтеpинoслaвськийryбкoм бiльrшoвикiвдaвaвчiткi вкaзiвки - xo.цниx yгoД з МaхнoBцяМи FIеуКЛaДaTИi нaмaгaтися злiквiдрaти бyдь-якими Зaсoбaми rхнiй Bплив y ryбеpнii. Зaгoнaм Koлoсa iнкoли в.цaвirЛoся
poзгpoMити aбo poззбpoihи дpiбнi aнapxo-Мaхнoвськi зaгoни.
чaсTинa мaхнoBсЬКoгoзaгoнy бyлa poзTaк, бiля Пaв.тtoгpa.Цa
сщiлянa зaгoнoм Koлoсa. У тимчaсoвiй iнстpyкцii пapтiйнoгo
кepiвництвa нaгoЛolшyвaЛoся'щo бiльuroвики-пoвстaнцi вва)кaЮтЬoДним iз гoлoвних ЗaBдaнЬбopoтися пpoTи <(сoцizlJlЬ}Ioгo
бyдiвництвa aнapхiстiв i кoмпaнii,>.
МoxJIиBихнaслi.цкiвпе11 жoвтня l919 poкy, нzlJU{кaвЦIись
pеМo)KнoгopейДy мaхнoвцiв пo Kaтepинoслaвщинi, Koлoс виBс1хIIoвсTaнсЬKихчеpBoIIих
Дaс нaКaЗ пpo пеpе.цисЛol(yBaнrrя
зaгoнiв Kaтepинoслaвщиtlинa пiвнiч -.цo Пoлтaви i Хapкoвa.
пepeхoДyчrpBoHих пoBсTaнHaкaз uей бр нaслiдкoм I\,{aсoBoгo
цiв iз зaгoнiв Koлoсa.цo мaхнoвськoТapмii, ПpaгнeнHябiльtшoвикiв вивести свoi зaгo}tи з-пiд впливy мilхнoвсЬкoi aгiтaцii.
Maхнa ПoBниМ
Biдвiвrшисвoi зaгoни нa пiвнiv, Koлoс Зш,IИ|IIИB
гoспoдapеМпiв.ценнoгoсxoдy Укpaiни.
Hевдoвзi,зpoзyпliвtuи,Щo 3 .цoПoмoгoючepBoнихIIoBсTaнцiв немoжливoбopoтисяз МaхHoBlUIмиi ш{oзHaчнoвигiднiшe
BиKopисTaTимaхнoвцiв як свoеpi.ЦниЙтapaн y денiкiнськoмy
тилy, бiльrпoвицЬКe Зaфpoнтбюpo змiнюe TaIоиKy стoсoвнo
МaхнoBськoi apмii. У свoсмy uиpкyляpi Зaфpoнтбюpo riисyвaе
CoT€HЬ свoix aгeнтiв y бщтiвнi селa i
TaKтиI(y<(ПpotIиKнеtItUI>
НaДaННЯ
iм кoмyнiстиннoi спpямoвaнoстi'>та <<пpи
зaгoни <<ДЛЯ
Пине}tняoTaМaнсЬКихтa бaтькiвсьKиХпpoяBiв>'oднaк пoвний
Hа'цПoBсTzuIoю
Укpaiнoю 3aфpoнтoвeбюpo
пoлiтичний KoFrTpoЛЬ
тaк i не всTaнoBиЛo.
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Бiльtшoвицькeкepiвництвo чеpвoними пoBстaнсЬKиMиЗaгoнaми y Лиотoпa.цi1919poкy пirшлoнa вoeнний с'oюзз МЕlхtloвцями Пpoти бiлoгвapдiйцiв,зaявивш.tи,
щo йoгo дiя лиrпe Tимчaсoвa. Зaявивurипpo гoToBнiстьдo Bo€ннoгo сoloзy з пoвстaнцяМи,
кoтpi <.вeдщь
бopoтьбyз Денiкiнцями пiд бyдь.яKиMпpaпopoМ>'
Koлoс o.цlloЧaснoвiдю,rнyвусiлякi пoлiтичнi кoмпpoмiси ПepсoнaлЬHoз Мaхнoм.
П.p"д кoмyнiсгaми сTtlBи,Ioся:}aBдaншIpoзIllapyвaTи,poЗKIIaсти небiльrцoвицькiзaгoни' вiдipвaтиpядoBlo(пoвстaнцЬ вiд oтaмaнЬ. flпaнршtoся' сTвopЮIoчив ПoBсTaнсЬKI,D(
Зaгoн.lxбiльrпoвицькi oсepr.цKи' poзгoprryПr TaМ пpoПaгal{Дyi пцпopядкyвaти
pяДoвихпoвстaнцiвбiльtшoвицьKoмy
вILтIивoвi.
B мaхнoвськй apмii кoшщriсти |,iaJШt
ЗB'ЯзиrTуся
З тaМTeПIнiмикoтvгyrriстaми-KoМaнДvlpalvtИ'кoTpLD(y Maхнa бyлo дoсrгь бaгaтo, зoKpеМa це бyли
Ko}ralЦиpи Kpимськoгo KoptryсyTa KyлeМеTIIIо<
пoлкiв.
Пpи пеpeхoдi чaстин Чеpвoнoi apмii нa бiк мaхнoвцiв y дeяKих ПoЛKax i бaта;lьйoнa)<
ЗaJIИ|IIWIися
KoЛиIшнiкoмiсapи тa
KoМaн.циpи,кoтpi визншtи вiйськoве кеpiвництвo Мaхнa (Гyбaнoв,Bинoгpaдoв,Миpoнoв, Cyдкeнкo, Еймaн, Пoлoнський).
Bибopнiсть KoМсKJIa.цy'
Я y мaxнoвцiв' .цoзBoщo пpaKтиКyBaJIaс
ляJIaKoМyнiстaм y бaгaтьoх випaдKax lul'ИlllaTИcЯнa свoiх пoоaдax. I{е й мши BиKopисToByвaтибiльtпoвицькi aгeHTи, щo
ЗacvlлIaI|ИcЯ.цo
м:}xнoBсЬKихЧaсти}I.Boни мали стBopюBaTиoсrPeДки й вeсти aгiтaцiroпpoти МaxHoBсЬKoiвнyгpirшньoiпoлiтиpit.(>.Kpiм тoгo, цi aгенти пoвиннi бyли opгaнiIоt тa <<вiльнИХ
зoByBaTипiдпiльнo зaгo}Iи'щoб iх N{oхнaбyлo в буДь-якиЙsac
Bивeстиз-пiд кеpiвництBaMaxнa.
Bливaючись B МaхHoBсЬKyapмiю, кoмyнiсти пapтopгaнiзauiй KaтеpинoслaBЩиниBнoсили десTpyKTиBнiсть,poзклa'Ц,poзBaJI B сTpylоypy чaсTи}I Пoвстaнськoi apмii, сiя.llи недoвipy i
вopoxнeчy дo N{aхнoвськoгoкepiвницTBa. Мiсцeвi ПapTKoп,lи
poзгopllyли aктиB}ryпiдpивнy poбоry сepeд мilхнoвськoгo вiйськa. Мaхнo Х' яК вi.цзнaчалисaмi бiльtшoвиKи' <(нeвжиBaв
ПpoTи Гyбпapткoмy i opгaнiзaцii pirпщих зaхoдiв'>,внaслiдoк
чoгo i сTilJIoмo)кlIиBиМПpoниКнe}Iнябiльtшoвицькoгoпiдпi.п,rя
B сTpyKTypyПoвстaнськoi apмii'
3aфpoнтбюpo нaкaзaJlooлексarцpiBсЬKoмy пoвiтoвoмy кoмiтeтoвi Kп(б)У BвесTисвoi зaгoни в Пoвстaнськy aщliю для ii
poзКJlа'цy.Kepiвник <(Чеpвoних
пapтизaнiв>Koлoс, фopма:lьнo
y BoеHHoMyсoюзi з М.lxнoBцяМиi нaвiть зaтBеpз}IzжoДячисЬ
гpyпoю мaхнoвця HiДИB|nИнa кoМaндyBaннiПaв.пoгpa.цсЬКoЮ
кiтiнa-Maкapoвa' y сBoeмy тaeМFIoN{y
нaкaзi пpoпoнyвaв <,звiльн^LlTуl>
пoвстaнцiв вi'ц вгшивy <<aBa}ITlopистiв-бaтькiв>,
лilоiдрaти
<(с}1пoloзбpoi штaби цих бaтькiв i сaмих бaтькiв>. IJей нaкaз
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ПoBoГoЛolxyBaB
TеpopПoBсTaHсЬKиМ
кеplBникaМl ПpoBoКyBaB
сTa}rцiвнa Bн},TpiIПню
бpaToBбиBчyбopoTьбy.ПеpелбaЧaЮчи
це, Koлoс нaKaЗyBaвopгaнiзoвyвaтикoмyнiстичнi пoвстaнськi
пoЛКиз пеpевipениxлЮ,ЦеЙ,
Щoб вистyпиТиПpoTиMaхнa. I це
poбилoся зa сиryaцii, кoли Hестop Мaхнo геpoivнo бився з бiЛиМи в тилaх Денiкiнськoiаpмii' дoпoмaгaючиЛeнiнy i Tpoць.
КoМy BpяTyBaтиtхне ..сoЦiалiстiч€ с KoсoTсчссTBo>.
Haнштaбy Пoвстaнськoi apмii Biкгop Бiлaш з кiнця веprсн,l
19l9 poкy пovaвфopмрaти невеликiмoбiльнiзaгoниЗ aBTotloMHиpyxy Пo всiй Укparнi.
Ми зaBдalil{яМиДlUIpoзlIIиpeHн,IMaхнoBсЬKoгo
Хеpсoнськa гpyПaМaхнoвцiв(тисяvaпoвстaнцiвпiд кoмaн.цyBaннямBaщенкa) бyлa спpямoвaнaпiД Микoлaiв i Хеpсoн,
щoб потiм poзгopн},гисяу Хеpсoнський пoвстaнськийкopПyс.
Kиiвськa ГpyПaнa чoлi з Pябонoвишt(500бaгнетiвтa tшaбель,
4 кyлeмeти) йIirлaнa пiвдень KиiвЩини шя фopмрaння Kиiв.
cЬKoгoпoBсTaнсЬкoгoKopПyсy
зaгoнiвKaцюПpи дoпoмoзi есepiвськихi бopoтьбисTсьКих
pи, KелебеpДи,СкиpДи,БлaкитногoМaхF{oBсЬKим
штaбoмбyлo
гpyпy (2,5тисфopмoвaнo CеpеДньoДнiпpoвськy
ПoBсTaHсЬKу
сячi бiЙцiв лpи |7 кyлеметaх).B листoпa.цi1919poкy oгoЛoсиJlи
сеЛ'Iни-пoвcTaнсебе мaхнoвцями i Bизнzшизвepхнiсть<.бaTьKa'>
цi пiвДеннoi Kиiвщини - pайoнy Бiлa IJеpквa-Фaстiв. Boни
BигнzUIи
з Фaстoвaденiкiнцiв i виpytшилинa Kиiв, алeбi.пясeлa
Пiвнi бyли poзбитi. Мaхнoвцямvl HaзИBaJ|И
себе й oкpемi пoв.
стaнськi зaгoни бiля Kopoстеня.
Пoлтaвськa ПoBсTaнсЬКaгpyпa Xpестoвoгo (1500бiйцiв'
l0 кyлеметiв, l гapмaтa)Мшa poзгopн},TисяпiД ГaДячемy ПoлтaвськЙйMaхнoBсЬКийкopпyс. Ha Пoлтaвщинi чaстинoю мiсцeBихПoвсTaнцiвкеpралa фeДepaцiяaнapхiстiв-пoвстaнцiв,tцo
oб'eднyвaлay сBorMу сшaДi pяД ПoBсTaнсЬKиx
зaгoнiв:Бiбiкa,
oгapкoвa, [иявoлa, Гoнти, Хpистoвoгo тa iн. Цi зaгoни (68 тисяч нoлoвiк)ЗaЯBИлИПpo сBoЮпiдщимкy МaХнoBсьKoгopyхy.
B paйoнi Глщiв-ПщивЛЬ ПoBсTaнсЬКyбopoтьбу мiсцeвих
селян i кoлиtпнiх чеpBoнoapМiйцiвoчoлювaвaнapхiст Baсиль
Шyбa' кoтpий зyмiвpoзпoBсюДиTи
свiй вгшивi нa фpoнтoвiuеpвoнoapмiйськiчaстини.Ha нapaдiMK PKП(б) вкaзралoся, щo
Ки,)aнapхiсTa
сrprд чrpBoнoapмiйцiв З,ЯBИЛИcЯ<(пoсЛiДoBни
Шyби, кoщиЙ o.цниМЗ пеpllIих Bис},FIyв
без кoмyнiгaслo <<Paди
стiв>>.
[IJтaбМaхнa пЛa[ryBaB
фopмрaнrrя.Чеpнiгiвськoi пoвстaнськoi гpyпи oTaМaнaIПуби y кiлькoстi З тисялliпoвстaнцiв.
З o.цнoгoбoкy' y xoвтнi l9l9 poкy y сBoсМyзaгoнi <<шyбiвцЬ>
мали пoлiткомiсapaз |2-ipaдянськoi apмii i викoнyвалиoПepa.
тивнi накaзи кoмaн.цyBaння
Чеpвoнoi apмii, всTyПaЮчиB yгoДy
з Чеpвoнoю apмiею. 3 iнrшoгo- ЗaЯBЛяЛИ
Пpo сBoю пiдтpимкy

212

Мaхнa i симпaтii дo aнapхiзмy' сTвopЮвzUIи
<.безвлa.цнi
paди>нa
TepeнaхкoнTрoЛЬoвa}Iиx
ниМи Глщiвськoгo, KpoлевецЬКoгo'
Пщивльськoгo пoвiтiв.У гpyднi l919 poкy <.шyбiвцi'>
ЗaxoпиЛи
кiлькa пoвiтoвих Цeнтpiв i, oгoлoсивши себe пoслiдoвникaми
Мaxнa, ПpoгoлoсиJlиTaМ<.бeзв
ЛaДДЯ>>
ПpoBoдячисвoi iдei в гaзeтi <.fleлoKpeстЬяH>
тa листiвкaх '
У бaгaтьoхpaйoнaх Укpaiни селяни.ПoBстaнцioгoЛolllyвaли сeбe МaxнoвцяMи- ПpихиЛЬниKaМи
<.вiльних
paд>.Iнoдi й
чеpBoнoapМiйцiy Пoвнoмy сКJraДlсвoiх чaстиI{Пеpехo.цилинa
бiк Мaхнa. Haпpик.ilaд,кiнний пoлк Чеpвoнoi apмii пiд кoмaндoю кoмyнiстaoгapкoвa з бoями пpoбивсяДo Мaxнa з-пiл Хapкoвa. З фpoнтy, з-пiд Бpянськa, вийшлa з вiйськ Чеpвoнoi apмii <.пoвстaнськa
aнаpхiстaБiбiкa (2 тиcxli бiйцiв). П,ять
.цивiзiя>>
тlоlснiв, пpoбивaюvисЬ чеpeз тили бiлoгвapлiйЦiв,дивiзiя БiбiKa BсЦ/ПaJIaв зaпек.tliсyгичКи з денiкiнцяMи, пpи цьoмy двivi
зaxoпиBIIIиПoлтaвy (15 xoвтня i 4 листoпaДaI91r9p.).
B листoпaДil919-гo бtля c. Biльне чaстиЕIиБiбiкa тa oгapкoBa Пrp[Iими зiтlстyлися з кинyгиMи пpoTи Maхнa пoЛКaми
генrp€шa IПкypo, 6ули cильнo Пo[IapПaнi i залиtпки Циx чaсTИI1BЛlигIИся
в Kaтеpинoслaвський МaxнoвсЬKийкopпyс.
oкpiм Пoвстaнськoi apмii мaхнoвцiв,Дo якoi Bхo.циЛи
пpиблизнo 60 тисяч пoвстaнцiв (зa iнrшимисвЙченнями - 30, 50,
80, 100тисяv!), звеpхнiсть Мaxнa тa iдeoлoгiю мaхнoBсЬКoгo
pyхy BизнaBirЛищe близькo 15 тисяч пoвстaнцiв Укpaiни.
B aтмoсфepiшrиpoкoiпiдтpимки Пoвстaнськoi apмii МzlхнoBцiв з бoкy yкpaiнськoгo сеJIянсTBa,мiфoлoгiзaцii oбpaзy Мaхнa
в }tl{oвaхпoBсTaння'щo oxoПиJloвсю Укpaiнy, lдеoлoги MaхHoBцiв пpoгoлollIyBiulи:<.HaшiПpaПopипoвиннi щiпoтiти пo всjй
Kaтеpинoслaвщинi,Хapкiвщинi' Пoлтaвщинi, пo loнецькoму
бaсeйнilвi(...) нa всiй теpитopiiУкpaiни, вiд кpaйньoi пiвнoчi
дo кpaйньoгo пiв.цня,>.
<.БaTЬКo'>
х Мaxнo бyдyвaвще бiльru фaнтaстиvнi плaни:
<(...BиKиtIyTи
денiкiнськy нaBoЛoЧз Укpaiни, ЗaTиМпoвiulиTи в
Pосii кoмiсapoДepxaвсTBo'a тaМ pylxити нa зaxiд'>,щoб oщaсЛvIBИTvI
свiт свoiм poзрliнrrям piвнoстi i свoбo.ци.Мaхнo вiдчyвaв сeбе iстopи.rнoюoсoбoЮ,<<.цpyгиМ
Бaкуrriним>.Мaхнa вaбив
yя<есвiтoвий мaсrштaб,дe Укpaiнa <(зaйFIЯЛa
б мiсЦе .цBиryнФ>.
<.Bчитель-пpopoKЗ КapaЮЧиММ€Ч€M>>- TaKиМ бyлo оaмoyовiяк MaхHa, тaк i йoгo aнтипo.цaTpoцькoгo, тaким бyлo
.цoМЛенн'I
свiтoвiдvyття poсiйськoгo piзнoнинця епoxи ЗaгzulЬнoгoЗЛaМу.
Aлe нe ДИЫ|яЧуIcЬ
нa BсIо сaМoзaкoхaнiсть,Мaхнo нaвiть зa
BислoBoIl{йoгo пpoтивникiв iз PKП(б) бyв y кiнui 1919poкy
((lДиFIoIо
спpaвхнiм <(вo)Кдeм
бyнiiвниx Мaс)>'
ЗнaчнoЮсиЛoЮ,
щo бyлa ПoкJlиКaнaбити вopoгaB спиtly, дeзopгaнiзрaT|4T|,Iл>>.
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Глава 20
ФPOHT
MAхIIOBсЬкиЙ
(кiнeцьxtсoвmня_ apуОень1919)

сью тa aзoвсЬю Пopти' .цoяКих пpиxoдиЛи кopaблi Aнтaнти iз
|

Здaвалoся,Bсr нeсTpиМнoйДе дo poзв'язки...ГeнepшrCoKoЛoB'Щo y )кoBTнi1919poкy зaвiтaв.цoсTaBки.[енiкiнay Taгaнpoг' писaB: <.Bсю.циПaнyBaJIaпaнiкa. Пaнiкyвшrи iнoзgмнi
мiсii, пaнiкУBaIIИштaбнi пaнi, деякi BсTигЛиеBaКyюBaTися.
Cпirпнo збиpшlи oфiuеpiв. Гoвopили, Щo зaгoни Maхнa зaf,tмaють Мapiyпoль i Щo мaхнoвцi знaхoДяTЬсяy 80 веpстaх вщ Taгa}Ipoгa.Сил, якi б мoхнa бyлo iм ПpoтисTaвиTи,мaйxe нeмa€.
Bик.пикaнi з фpoнry кyбaнЦi нiяк нe Мo)q/тЬДoiхaти чеpез poз..бa}ЦиTiB'',якi псyють кoлii. oфiuepський
Лa.цTpaнсПopTyтa
зaтpимaниЙ y мopi
пoлК, щo йпroв з КaBКaзЬKoгoyзбеpе>tокя,
IIITopМoM.Cтaвкa знaхoдитЬся пiд peальнoЮ Зaгpoзoю>.Toд
кiннoтa зa.цвa.цнiмoхe.цiстaщo МaхFIoBськa
Денiкiн вBul)Kaв,
тися Taгaнpoгa,бo Boнa знaхoДитЬсяy 80 вepстaхвiд мiстa. Poз.цpaToBaнийДeнiкiн нaKaЗaBсвoiм гeнepaлaм:<.ПJoбя бiльtше
не чyB пpiзвищa Мaxнa>>'
B тoй хе чaс бiльшoвиlоt вiдстyпалиПo BсЬoMyфpoкry, нeзB€lхaючи }IaсBoю чисель}Iyпrpeвary над бiлoгвapдйrщми.Ha пoЧaтKyxoвт}я 1919poкy бiлi змyсили дo втeчi чaсTини 8, 13, 14-i
paдянсЬКихapмiй. Bпши K1pськ, Bopoнex, ЧеpнiгЬ, opел, пiд
зaгpoЗoю o|IуllьИлacЯTyлa - гoлoвний apсeнaJl Чepвoнoi apмii.
Уpяд Ленiнa вxe oбДщryвaвмoжливiсть зДaчiМoсtои, IlepеxoДyy
пiдпiлrя чи Пeprнrсrння стoлlп{iдo Koсщoми. ЦK PKII(б), P}IK
гpoМa.ц.я}r
i Pадa oбopoни peсгфлilо,l зaКJIуIY,aЛИ
дo негafuiIо<зaxo.цiвза'цляпopягyнKy pевoлюцii. У xoвтнi 1919-гo пo Мoсrci
хoДI,IJIи
чyпс,l пpo бiлi poз'iЭли нa oKoлиц'D(стoлицi. Чeкiсти виKoщi з кo)lGIимд}IeМсТaЛoвJIюB.lписимпaтикЬ <.бiлoiспpaви>>,
BЕuIиaктиB}Iirпими.Бiлi вiЙськa Юдeничa пiдстyпиrги лo ПещoЦpaДa'зzlхollивrшиГатншryi.Щpське Cелo i дiйпroвrшидo пеpeдмicгЬ
KoлиlIIнЬolстoЛицl мпrplr нa Bl'цсTaньгapмaTlloгo пoс]plгIy.
B цeй фaтальниЙчac влaдyбiльrпoвикiв УpЯTуBaЛИдвiпoдii.
IJe пеpекинeнH,Irla Пiвденний фpoнт кaвшеpiйсьKoгo Kopпyсy
apмiй' a TaKox зrulття з гoлoвнoi
БyДьoннoгoi Двox paДянсьlс,,rх
сил
paйoнi
opлa кpaщиx <(yДapниx))
в
бiлoгo
Дiлянки
фpoнry
floбpoвoльнoiapмii (Tеpськoiтa ЧеченськoiкaвaлepiйсЬкиx.цивiзiй, кaвбpигaди дot{ськиx кoзaкiв, 3-x пiхoтних пoлкiв, 3-x
apтилеpiйськиxбaтapeй).Цi сили тepмiнoвo бyли кинyгi кoмaн.цyBaнrrяМБйoi apмii ПpoTи пoвстaнцiв Укpaiни - мaхнoвцiв,
кoщi пpaктичHo знищили тил бjлих, IIеprpBaB[Iив нaйpitшщillly МиTь ПoсTaчaн}Ulфpoнтy, вiдpiзaвrшипiвденнi ЧopнoМop-

2r4

нoKoМaн.цyюvий
fl oбpoвольчoiapмii МaЙ- Мaевський свoi кpaЩi частини нe нa MoсквУ' a Нa yкpaiнськe селo Гyляй-Пoле'
яке, мaбщь, i вpяryвaлo стoЛицIoсвiтoвoгo пpoлeтapiary.
Haстyп нa Мoсюy зaхJI|4ItуBcЯ
y виpilшшlьнихбoж l2- l6 жoвтня. Зaймaючи знaчHyтepитopiю, Мaxнo He ПpaгHyвii poзrшиpюBaти' зaв.цa]oчиyДapy нa пiвнiv, oскiльки бoявся зyсщivi з
Чеpвонotoapмiею.Удpyгiй пoлoвинi )KoBT}Iя
1919poкy пiл opлoм i Bopoнe)KеМнa гoлoвнoмy нaпpямi вцбyвaлися бoi, щo
виpilllили.цoлювcieю кaмпaнii, вciei Гpoмaдянськoiвiйни' Зняття з фpoнry З мeToю бopoтьби Пpoти Maхнa l3-l5 тутcячбlлих
вoякiв, y тoМy vислi кpaщoi.ценiкiнськoiкaвaлepii,зiгpaлoфaтaJIЬнypoЛЬдля.{oбpoвoльuoi apмii в нaс виpirш.UlЬtloгoHaсTyпy нa Мoсквy. flo pevi, цeй фaкг сТapaннoзaМoвчyвaвсяi фaльсифiкyвaвсЯ paД,ЯIIcЬKИ|'/IИ
Ta poсiйськими eмiгpaнтсьiими
iстopикaми. Ще б пaк' пpoв.ulгpaндioзнoгoнaсTyПyЧepез<(якихoсЬ тaM>сeлян-Мaxнoвцiв.
У сеpединiлистoпaдa'l9l9 poкy <.Пpaвдa'>
П}tсaлa:<.Зaгони
Мaхнa яBJIяЮTьсoбoю ПеpeКol{ЛиByсилу. Пpo них гoBopятЬ'
яK пpo непepeмo)к}ryapмiю. 3aгoнами Maхнa зaйнятo ГуляЙпoлe, oлексarцpiвськ, Cинeльникoвe, MapiyпoЛЬтa iн.,>.Bибиpaюни нaпpяMмaйбyньoгo кoнщнaстщy' KoМaHдyBaнHя
чеp.
Boниx BpaхoByBaJIo
лii apмii Мaхнa.
17><oвтня19l9-гo бiлi пoчали KoнтpнaсTyпy свo€ М y 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. ГeнepаJrPевiшrин,пpиЗHaченийкoмaндyвaчrМпpoTиМaхнoвсЬKих
сил, poзpoбиB плaн oToченH,IгoлoвI{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).
ПoBнrсTю
. П'ять Tисяч мaхнoвцiв у Mapiyпoлi oтIИн.ИЛL4cЯ
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 Мapупoль. oтoчe}IиМ мaxнoвцям в.цaлoся-Tari,I ПpopBaTи KUIЬцe olлoi oблoги. Maxнoвськa кaва:rеpiя зумiлa вЩбllтиcя вiд нaва.ltьнoгo нaпa.цy дeнiкiнцiв i вiдiйшлa Дo БеpДянськa. o.цнaк Кoзaчa
кiннoтa пpиTисЛa.ц,o Aзoвськoгo Мopя чaсти}ry мaxнoвськoi пiхoти й поpубaлa пraблями дo 500 мaxновцiв.
У цeй.xе чaё зaв,цяки ЗyсиJlJlяМ мaxнoвцiв нa бiлoгвapлiЙсЬKoMy фpoнтi aкгивiзрал ИcЯ ЧacTИHуt.{иpекгopii УHP, пеpейrшoвrпи y Korrтpнaстyп ПpoTи 6лиx.
24жoвтня t9t9poкy бiлi oблoxllли Беp.Цянськ. У бoю бiля
с. Hoвoспaсiвlоl мaхнoвцi спpoбyвали КoнTpaTaКyBaтинaстyПaюuих, dпе iм y тил BДapИЛaкiннoтa ДoнсЬKих кoзaкiв. У мaхнoвсЬKoMy тaбopi зчиниЛaся пaнiкa, i кiлькa тисяtl пoBстaнцiв пo.
B Пoлo}I дo денiкiнцiв, нe зyмiвtши пеpеПpaвиTися чrpeз
TpaПИЛ14
pivкy Беpлy. Пiсля тaкoi пopaзки мaхнoвцi 3aJwIIII|4Л|1Беp.Цянськ,
Ьiдiйшroвulи дo Bеликoгo Toкмaкa. HеспoДiвaнo .цля xoBтня
в Пpиaзoв'i Пoчul,'Iисядoщi й снiгoпaди, пoсиЛиBcя Мopoз.

ЛЯ cv|ЛЬLIv|хмopoзiв пoчaлaся вiдлигa, TaчaHKи Ta ПaнцepниКи
МaхI{oBцiB' гpyЗн}Д{ив бoлoтi, бyли нез.ЦaтниМи.цo мaнeвpy.
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31 xoвтня 1919poкy Maxнo дaв виpirпа.llьниЙбiЙ, знoвy
пoвiвrпи свoе вiйськo нa Гyляй-Пoлe, щo вxe бyлo зaхoIUIенe
бlлими. П'ять мaxнoвсЬKихпoлкiв на чoлi з Kapетникoвимi
Пeтpенкoм (пepeвaxнo кiннoтa i тavaнки) BДapИJ|Иiззaxo.цyпo
селу. [IIiсть пoлкiв Aзoвськoгoтa.(oнськoгo кopпyсiв МaхI{oBУдoвиченкa нaстyПaЛиз пiвдня' Мaхнoвськa
цiв пiл KoМa}IДoЮ
пеpеМoгa6улaблиcкaвичнoю' i Maхнo нa кiлькa днiв пoвеpнyв
сoбi Гyлrяй-Пoлeтa 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 зaТpиМaTипеpеслiдyBaн}Iябi;lих, <.бaTькo,>
нaКaзaвзoсТaBитинa trlЛяхyнaсTyпyДoHсЬKих кoзaкiв кiлькa дixoк сПиpry. Як нaслi.цoк,декiлькa кoзaчих пoлкiв дoбpяvепеpепилисяi вiдстали.
, 4 rиcтoлaДa
1919poкy фporп стaбiлiзрaвсянaлiнii Hoгaйськ_
Kiнськi Poзпopи-CшleлЬ}Iикoвr- Bеplсrъоднiпpoвськ- Cфiшкa_
Aпoстoлoве-Kaхoвкa. 4-8 листoпaДaМax}Ioвцiвщбиьulи нaсЦ/п
двox дивiзй бiлиx, Цo пiдiйrпли .цooлeксarrдpiвськa.Ha лiвoмy
беpезi flнiпpa махнoвцi BИяыиuIИIЯ
ПpиTисHyгиМидo Днiпpa. в
пoгaнoмy срaтегiянoмy стaнoвищi. Koмaндиp rТoлКyПoлoнсью,rй
з.цaвKiчкaсьюай мiст бiлим i вiдiйrпoвзa !нiпpo, алe незaбapoм
мaхнoвцi вlдбили цей мiст. 7 лиcтoпaДa1919poкy пiд oлексaндpЬськoм вщбyлaсящe oднa гparщioзнaбитвaтiri вйни. Бiлi сшaМи JIo 30 тисяч бaгнeтЬ тa uraбельnpи ТpЬoxПaHцepHIo(
пoтяг€lx
нaМaгzulисязiцrгoвхнyгимaхнoвцiвy.{нiпpo. Мaхнoвцi бyли вимЦпeнi пoчaти Ko}ггpl{aстyп'
Мaючи пpиблизнo 26тиcяl бaгнeтЬ
тa пraбель пpИ п,яти пaнцеp}r[D(пoTягaх.
loнui тa [IКypoBцi були вiдбитi нa всix .цiлянкaхфpoнтy'
BтpaтиBшикiлькa тИctrt..бiЙцiв.
Aле мaxнoвui знoвy не з]l{oгЛи
oпaнyBaтистaнoBище.Iхнiй пiвнiчний фpoнт (щo щpимyвaв
.Цoнський кopгryс)вi'цстyпив,здaBЦIист. CинeльниKoBr пiд yдapaми бiлoгвapлiйськoiloнськoi дивiзii (дo 3 тисяч rпaбель).
Чoмyж пpи певниi yспixaх нa фpoнтi мaхнoвцi З.цaЮTЬ
oлексatцpiвськ, який ще Мo)кJtиBoбyлo oбopoнши? Тyгдa,rися BзнaKи хaoс y oблoxeнoмy мiстi, де мaхнoвсЬKaKo}IТppoзвiдкa
заapеIlITyBiUIa
80' <бypxyiв,>,a Maхнo нaКaзaв ж yсiх вiдпyстити,
<<пiд
слoвo честi'>.Bплинyв нa oбopoнoздaтнiстьмiстa i стpaйк
мeта.пiстiвoлексaндpiвсЬКa.fiыncя взнaKи ТaKoж i вiдсyгнiсть
нopМu}льIroгo
TиJIyтa Tилoвoгo зaбeзпeчeнняПoвстaнськoi apмii. !o цьoгo Bapтo ДoДaTИ
нeздaтнiсть пapTизaнсЬкoговiйсьia
дo сepйoзнoi дoвгoтpивaлoioбopoни i пaдiння енryзiaзмy пoвстaнцiв пiсля втpaти Гyляй.Пoля. Taк чи iнaюпе, aлe l l листoлaдa |9I9 poкy oлексaндpiвськ бр за.пишreниймaxнoвцями.
M axнoвськa.(нiпpoвськa флoтилiя вi.цгrпивлa
нa H i кoпoль. Цe
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ПpoTягoмДBoxДiб МaхнoBцi oбоpoняли Kiчкaськи" мiст, пiсля
voгo пiдipва;rицей вaжливий стpaтeгiчний oб'екг' цIoб н9 цaти
нa Пpaвoбеpе)Окя.Biдiйшroвrшинa пpaвий
бiлим пpЪсуBa"ГИcЯ
беpег.Цнiпpa;мaхнoвЦiщe пiвтopaмiсяця oбстpiлювйи oлексarЦpiвськ i poбили кiлькa спpoб ним зaвoдoдiти.
мiсцeвих
Пеpел тий мaхнoвськiкoмaн.циpи'ПpедстaBHиKи
paд зiбpaлися в oлeксaндpiвськy нa з'i3д, ЗaЛиIIIиBllIи
фpoнт
y кpитиннi днi, щo Й,ДытocяBзнaKи нa BсЬoМyxo.цloПеpaцu.
Tим чaоoм Денiкiн-цi,ЗaхoПиBЦIиoлексaнлpiBсЬK,yr{инI{IIи
кpиBaBypoзПpaBy}taДПoBстaнЦяМиTa сIllBчyBaЮчиМиМaxl{oвrtям. ШiстнaДцяTьмaхнoвцiв бyлo пoв!пrенoнa гoлoBнoмyмaйДaнi мiстa. Coтнi хвopих Ta пopaнеFlихMaХнoBuiвбyлo вбитo Й
Зaмop.цoвaнoв лiкaprrях,звiдки вoHи нr BсTигЛиeBaКyюBa.Tися.
oбрeння i пpoтeстинaвiтьз бoкy
Ця звipячapoзПpaBaBиKЛиKzuIa
мiсцевoi бypxyaзнoi гpoмa.цсЬKoстioлексaндpiвськa.

13 листoпaдa \9I9 poкy пiл сиJIЬ}loЮ
злиBoЮ'poЗгpoМивtllибllтя
HoвooлeцсarЦpiвськa бiлих, мaхнoвцi рipвалися y Kaтepинoслaв.У шrrypмiмiстa бpaли ylaсTЬ 5 пoлкiв KaтеpинoслaBсЬКoгo
KopПyсy'MzlхнoBсЬKa
кaвбpигaдaБorЦaprpr,гpyпa Пeщel{Ka' poбiтничi зaгoни з пepeдмiсть.Пoзицii бiлnх бyли aтaкoвaнi бiля
BеpxньoднiIIpoBсЬKa
ПoBсTaнцяМипeтлюpiвсЬKoгoнaПpяМКy'
бi.пяHoвoмoскoвсЬKa- ПoBоTaнцямибiльrшoвикaKoлoсa.
oднaк, вибивпrи бiлиx з Kaтеpинoслaвa'MaхЕIoBцiнe poзвиtllи бlлим зaкpiпитися в пеpедмiстяxKaЦyли нaсЦlly' .цoзBoЛиB
TеpинoслaBa- нa лiвoмy беpезi[нiпpa. Бiлi зaсши i в Hиxньoднiпpoвськy i звiдти щoденнo oбстpiлювaЛиЗ гapМaTценTp
Kaтеpинoслaвa.Iloб ypяryвaTисBoе сTaItoBищrбiЛя KaтepиноcЛaBa' |3-|4 ЛистolТa.цa
бiлi спpoбyBzrлипеpeПpaвитиcябiля
oлексaндpiвсЬКaнa лpaвиЙбеpегflнiпpaiвдapитиy T}UIМaxlroBllям. Якби цr B.цzlЛoся,
Пoвстaнськa apмiя булa б poЗгpoМJlенa.
oднaк зZUIиIIIКи
пoBсTaнсЬKoгoAзoвськoгo KopПyсyне лиlllе нr
бiлим пepеПpaBиTися
чepeЗ!нiпpo' а.пей здiйс.цiUIиМo)<.llивoстi
нили нeсПoдiвaнiнaпaДинa oлексarщpЬськ i Cлaвгopoд.
Пpoте BиКoнaTинaкaз Мaxнa i зaкpiпитиcя бjля oлексaн.цpiвськa i opixoвa Aзoвськoмy Kopпyсy }tеBдzl,'Ioся.
Безpезультaтнo зaкiнvyються i спpoби мaхнoвсЬKoгofioнськoгo кopпyсy вiдбити Hи;сrьoднiпpoвськ i poзвицщи }IaсT}TIнa сT.Чaп,rине.
Tiльки Kaтеpинoслaвський KopПyс зyмiв викoнaти нaкaз Мaхнa i зaxoпивст. BеpхoвцeBe'poзBиBaIoчи
нaсTyпнa Kpивий Piг.
Пpoтягoм yсЬoгo цьoгo чaсy Пoвстaнсь5y apмiю poЗpиBaJIи
внщpiшlнi пpoблеми, пoв'язaнi з не.цoлiкaмиii фopмyвaння i з
вiдсщнiстю вiйськoвиx фaхiвцiв. 3a лiченi Днi, з 5 пo 25 xoвпrя
1919poкy, Пoвстaнськa apмlя Мaхнa BиpoсЛaв дефькa paзiв,
ii пoпoвнl,тлинeнaвчeнi' ПoгaFlooзбpoснi, нeДисциплiнoвaнiсе.пяни. Piзке збiльrшeннячисeЛЬнoсTiapмii пiдpившto opгaнiзoBaнiсTЬ,пoстaЧaнн,l,згypтoвaнiстЬ,зв'язoK мix чaстинaми.Maхнoвськi кoМaнДиpи не бyли гoтoвi KoМa[IДyBaTи
МaхнoBсЬKиМи
Kopпyсaми пo 20-30 тисяч ПoBсTaнцiвy Кo)<нoMy.Tим пaче
щo дpiбнi пoBстaнсЬKi oтaмaни, зaгoни яKих Bхo.цилиДo Kopпyсiв, пpaпнyли Дo MaKси}{a;lьнoiHeзzulеxнoстi. B тaких yМoBaх
гepolзМ мЕlх}IoBцlBнr Мlг 3лaМaTиДobpe наJlaгo.цxeнorМaши}IИ
бiлoгвapдiйськoi apмii.
Пoпepеднiй poзпoдiл Пoвстaнськoi apмii мaхнoвцiв нaбpигa.цибyв зaмiнeний poзпoдiлoм }Ia KopПyси тa дивiзii з Д1окe

сoюзникiв - ПoвстaнсЬKoгoKoЗaчoговiйськa KaтеpинoслaBПIини oтaМaнa.[якiвськoгo. I{ей oтaмaн зaймaв лiлянщyзaгaJlЬнoгo фpoнтy бiля Kaм'янськoгo-Bеpхньoднiпpoвськa i фaктиuнo
без.цiяльнoстioтaмaпpoпyстив бiлиx пoзa свiй фpoнт. Зaв.ц.яки
He знaючи Пpo pемiстo.
ЗaxoпиTи
нЬ Дякiвськoгo бiлi зyмiли

oбopoнa, зMyсив ш oбopoнятися i вдapив yсiмa силaми нa Byзькiй дiлянцi фpoнтy, сKopисTaB[Iисьйoгo poзтягнщiсTю Ta пaсивнiстю oбopoни сyПpoTиB}tиKa.
Пiсля вiдсфy з KaтеpинoсЛaBaтa oлексaндpiвськaпiд влaдoЮ Мaхнoвцiв зa,чиllrиJlaсянеBелиKa TepиTopiя нa Пpaвoбеpе;локi.(нiпpa нaвKoЛo Hiкoпoля. [Птaб Maxнa тa мaxнoBсЬКa
pa,цapoзтaшУBul|4cЯв сeлi Cрськo-ЛиToBсЬKoМy.,Taм, нa зaiaльних збopaхпoвстaнцiв,булo вйpiпrенo'зaбyДь-якyшiнyдoBеpнyг}rKaiepинoслaв. Мaхнo щe мiг нa це сПpямyвaти l0_
|2тиcяч свoш пoвстaнцiв..Цo цих сил пpиr.цнУBuIItсЯтaкox тl
ЧaсTини' кoтpi зaлипrили Олeкcaндpiвськ.
нa KaтеpинoсЛaB'uшe
Мaxнo з.цiйснивTpи ЗaгiUIЬнихIIacTУПИ
i пpизвeли.цo Знaчних вщaт. Tiльки
вoни зaкiнчИлуIcЬHeB.ц.шo
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пpиблизним

сK]IaдoM. Бyвали

BvlПaДKIl' KoЛи B дивiзii

бyлo мен-

пre людей, нix y сyсiднЬoМyПoЛI(y.Kopпyси бyли мaлo ДiезДaтнi в пoвстaнськiй бopoтьбi, бо в пoлкax i дивiзiях Нe cKJIaJтИсЯ
ще стpyКГypи i мoхлlивocтi для взaсмoДii.Apмiя бyлa Ще в стaлii фopмyвaння. B тoй xе нaс poзвiдyва.ltьнiaкЦii маxнoвЦiв

2r9

I
BисoKoЮефекгивнiстЮ'ToМy щo.спиpaJIисянa
вi'цзнaЧaЛися
великий KoнТи}lгенTмiсцевoгo сеЛянсTBa- <(сПlBчyBaЮчoгo
нaсеЛенtlя>'Poзгaлyxенa aгrнTypнa меpexa МaхнoBщBсKЛaДaЛaсЯЗ пiд.lliткiв |2-116 poкiв, xебpaкiв' xiнoк, лiтнiх лю.цей.
сПеfuя збopу iнфopмaцii в той чи iнtший paйoн rraПpaBЛЯJIу|ся
poзвi'цки
вi/r'цiлaх
пpи
poзвiдгpyпи,
Щo
цiaльнi
фopМyBaJIIсЯ
мaхнoвсiкrж бpигaд-кopпyсiв.У мaхнoвськiйкoнщpoзвiдцi вмiMaxновс ькa кoнтppoзвiдЛo BигoToBЛ'Iлипiдpoбнi .цoIqA,{rнTи.
Левкa Зa.цoвaвзaгaлiбулa
тa
Гoликa
Левкa
кa пiД кеpiвництвoм
o.цнiеюз Кpaщих y цiй вiйнi. Близькo 50 aгентiв-теpopистiв,як
чеpвoних' тaк i бiлиx, щo Maли нa метi лiквiдaцiю Maхнa, бyлo
тiльки зa 1919piк.
KoнTppoЗBiдкою
знеlllКo.I{xенo
Biдсyrнiсть ПpoмисЛoBoi бaзи, вiйськoвих зaвo.ц'iвTЯГЛaЗa
сoбoю xpoнiuну нrсTaчy в нaбoях' gбpoi, спopядreннi. Apмii
Лиrrleнa тpoфеi. Чвepть apмii
Maхнa.цЬвoдилoсяpoЗpaxoByвaTи
нa lroчaTЦ/ )кoBTнrBихмopoзiв не МtrЛaчoбiт i TeПЛихpеvеЙ.
Пoвстaнцi нa пoзицiях ПpoМеpЗaJlиi чaстo oбмopolсyва,'Iися.
Paннi моpoзи' сильнi i неспo.цiвaнi,гнaЛимaхнoвцiвз пoзицiй
1919poкy)
У ceЛaй мiстa. Iз 70-тисячнoi(y 20-x чисЛaxr<oBT}Ul
зaЛИЛисToПaдa1919-гoбoез.цaтнимИ
apмii Maхнa Ha сrpe.циFty
InaЛИсЯлиrше30 тисяч бiйцiв. Пoвстaнцi, якi нyдoвo вoлoДiли
пpaKTиKoЮблискaвичниx нaпa.цiвi pейлiв пo TиЛaх' не були
пiдгoтoвленi дo тpивaлoi пoзицiйнoi бopoтьби. ,[ля oбоpoни
Boни не мaли нaйнеобхiднitпoгo.
Пеpемoги пoчaTКy ХoBTrUl 1919pокy нaстiльки BIIеBIIиIIи
Мaхнa y свoж незмiнних yспixaх, щo вiн зaбyв пpo pеалii вiйни, Пpo неoбхiднiстьтяxкoi кoпiткoi poбoти. Biн 1rкемaв нaмipи
oдин poзбити Bсiх вopoгiв Гуляй-Пoля. Poмaнтизм зaTyливсoМaxнoвсЬKoна пiв.ценних.цi.пянкaх
бoю pеальнiсть.Tим ЧaсoN,{
боi iз змiнним yспiхoм. Чaстини
гo фpoнтy Пpo.цoв)qъaJ.Iися
AзoвЬькoгo KopПyсy стpиМyBaJIибiлих нa Лiвoбеpе>lокiflнiпpa
бiля Bеликoгo Toкмaкa. Мaхнoвськi зaгoни Пaвлoвськoгo тa
BaпIенкa зaЙнялистaнцiiBo.цoпiй,Бoбpинець, Cнirypiвкa. 6 ли.
сToПaдa l9l9 poкy, мaхнoвцi ЗaхoПи]IиMикoлaiв, yгpиМyючи
чaсTинy мiстa пpoтягoМ .цвoх.Цнiв.9 ЛисToпaДaмaхнoвцi зaxo.
Пили Пеpe.цмiстяХеpсoнa' o.цI{aК
Денiкiнський мiнoнoсець Boг.
HеМapТиЛеpiiвигнaв ix звiдти.
Maхнo BидaBHaKaзпo KpимськoшfyKoprryсypyхaтисяв кiль-

лiтoпoль. Maxновцi Kpимськoro Kopпyсy були витиcнyгi дo
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!нiпpoвських плaвнiв - y paйoн Kaxoвки. Bсе x тaки в кiнЦi
гpyДHя1919poкy пoвстaнЦiKpимськoгo КopПyсyпoвеpнyлисобi
Mелiтoпoль, Beликиi'l Toюlaк i Беpлянськ. Ha пiвденI]oмyHaпpямi пpoти мaхнoвцiв BoЮBzUIи
10 тисяч бiлoгвapдiйцiвтa кiль_
Ka TисЯЧoзбpoенихнiмецькиx кoлoнiстiв.вoлонтеpiв.
У дpyгiй пoлoвинi ЛисToПaJIa
1919poкy нacTyПбiлих в paйoнi Kaтеpинoслaв-oлeксaндpiвсьKпpиЗyПиниBсяПo fнiпpу,
вlд Kaм'янсЬКoгoДo Hiкoпoля. Пoслaбленrrятискy бiлих бyлo
ПoB'язaнl з poЗгpoMoмбiлих в paйoнi opлa тa З ПoчaTкoМнaсryпy Чеpвoнoi apмii нa Хapкiв. Бiлa Tеpськaдивiзiя, шo бopo_
Лaся пpoTи Махнa, булa теpмiнoBo ПrpеBе.ценa
нa vеpвoний
в paйoн
фpoнт..Цoнськyбpигaдyбiлих бvлo ПеpеД,исЛoКoBaнo
€лисaветгpaд2 i вi,п'цaнопiд кoмarцy геHеpаЛaCлaщoвa, який
пpo.цoB)кyBaв
бopoтьбyПpoTиМaхнa.п'oсiчня 1919-гo.
Гopцi бiлoi Чеченськoi дивiзii зaЯBw|||'щo BoFIине бyдщь
бopoтися пpoTи Мaхнa, i виpyrпилинa Kaвкaз. Kозaки-кyбaнцi,
F{aKубaнi КoзaчoгoсaмoстiЙниць.цiзнaвrписьПpo Пpид),TrrHtUI
кoгo pyцll, ЗaJIИL]IaЛИ
МulхнoBсЬKийфpoнт aбo x пpисдIlУBaЛИcЯ
.цoсaМихмaхнoвцiв.Ha 1 гpyдrrя1919poкy мaxнoвцiyгpиМ}ъaли фpoнт пo лiнii Kaтеpинoслaв-Hoвa oдесa-Hoвий Бyг-Koбeляки-ЧaIUIИнe. З,aмaхнoвцяМИ ЗaJIИ|xaJIися
мiсTa Kaтеoинoслaв, АпoстoЛoBl' Kaм'янське, HiкoПoль, KaхoвКa, Беpйс.шaв.
Чисельнiсть apмii Maхнa сK'IaдаJIaблизькo 30-35 тисяч бiйцiв
пpи 50 гapMaTaхi 600 кyлеметaх (зa пеpебiльtше|+ИIvIуI
ДaНИrvlИ
B' Бlrarшa- нaчzulЬникarптaбyMaхнa, Пoвстaнськa apмiя склaдa,'lal00тисяч бiйцiв пpи 1l{iгapмaтaхтa |тиcячi кyлеметiв).2
Бiлi нa МaхнoBсЬKoмy
фpoнтi lце М'lЛиблизькo30 тисяч бaгнетiв
i rшaбель(зaдaними Бiлaшa.- IToнaД.
50 тисяч бiйцiв).
Ha 5 гpyдня 1919poкy Мaхнo нaмiчaв зaгальний нaсTyП,
o.цI{aKПoвepнyги oлeксaндpiвсЬK чи poЗBинyги пеptпi yспixи
йoмy не BДzt,loся'Haсryп зaBеplllиBcя ЗzlхoI]Лен[I'IМ
MaхI{oBЦяМИ Нa.цекiлькaднiв ПaвлoгpaДai Знaм'янки.
B тoй xе ЧaaДJIЯB.цаЛoгo
нaсTyПyy Мaxнa бyли дoбpi мoxливoстi - нa пoчaТKyгpуДня 1919poкy бlлi зaлплaли Укpaiнy.
,drе сщaxiтливa епiДrмiя тифy, щo пoчztJ.Iaся
в сеpеДинiЛисTo_
пaдa 1919-гo' мaйхе зI{ищ}tЛaПoвстaнськy apмiю мaхнoвцiв.
Лиrпe y Kaтеpинoслaвi нapaхoByBaJloсяДo чoTиpЬoхTисяч xBopих нa тиф мaхнoвцiв. 3a сПoгa.цaМисщaсникiв цих пoдiй, ти
ся.li тpщriв тифoзних мaxнoвцiв выlялися }trПoxoвaними'МaхI Bбивствo денiкiнцями кеpiвникiв Koзaчoi Kyбaнськoi pади,
кoтpi, oкpiм
сBoгo сепapaтизМy'МаJIияскpaBo виявлeниЙпpoyкpaiнський xapаКIеp.
2
{oнсьюlй кoplryс _ 15 тисяч бaшетЬ, 3 тися.ri rшaбе,ъ;Aзoвсью,rйкopпyс .
21 тllcячa бaпrrтЬ, 4 тисячi rшaбe.тъ;
KaтеpинoслaвсЬ]оIйкopпyс _ 29 тl'lc*c бaпIeтiв, 5 тисяч rпaбелъ;Kpимськай кoprryс _ |,7тиcя; бaгнетil, 3 тисячi шaбе.tъ.
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пoлK бiлих. Зaгiн ПeтpeнКa Зaхoпив Bepхньoднiпpoвськ. Aле
М&чнoвсЬKaкiннoтa нr змoгЛa Bчaснo B.цapитинa KaтеpинoсЛaв тollty' Щo кoнi J]'yxеBToMилиcя пicля цiлoi дoби нaётщy.
<.Бaтькo,>
пpaгнyв пoвrplryги KaтеpинoслaBДo пoяBи B цих Kpaяx чepBoних вopoгiв. Biн poзpaхoByBaв'щo вoлo.цiннязнaчним
стpaтrпчнцМ центpoМ.цoдaсTьйoмy вaги y нoBих стoсyнкaх iз
<(пpиlцeЛЬ.цями
з пiвнoчЬ.
Пеpебрaюvи в тяxкiй депpeсii, <.бaтьKo,>
все ж вlдвo.цить
свoi частиtrи'з-пiд KатеpинoслaBa.цoHiкoпoля. Biн ще BиМaгqe вiл свoiх кoмaнДиpiв тa paди зaтвepДитиpoзстpiли IIoвстaHцiв зa неBипpaiДaнyпaнivнy BТeчy,.цeзepтиpстBo,
зa безпopя.Ц.
Kи в пoЛKilx.У свoемy звepнeннi дo пoBстaнцiв вiн вимЪгaв
нaпp}Dl(итивсi oстaннi cили, lЦoб зaпoбiгги poзвшloвi Пoвстaнськoi apмii. Мaxнo To пoгpo)Kyвaввiдстaвкoю тa poзсщiлaми,
To l{aМaгaBсЯДaTИ}raдiю,кoтpa Bжe бyлa вщavенa.
Цopa.ц" oстatIньbгovaсy пцрвaли-MaхЁi фiзиuнo i мopшlь.
нo. B oстaцнi днi 1919poКy}Ieпepeмolсrий<.бaтькo>
злiг вщ тифy.
Tим чaсoм з пiвнiчнoгo сxo.цyдo KaтеpинoслaвaBхе нaблй-'
.tеpвoнi вiйськa. Koмarцyвaн ня бlлих нaКaзuuloгенеpaЖaJIuIcЯ
.lryCлaщoвy з1JIИ|JIИT|4
Kaтepинoслaв i зoреpедklTvlсЯнa
oбopЬнi
Пepeкorry тa Пiвнiчнoi Taвpii. Poзyмiюни мiзеpнiсть свoж сшl,
Cлaщoв виpiulив He BoюBaтизa степoвi paЙoнi Пiвнiчнoi Taвpii, a щpиlryвaTvl ЛуILIII
Пepeкoп. 25'pудn' l9l9 poкy йoгo чaсTиIЕI|4,
tle зaв,язyючи бoiв з чepвoниMи' B|4qУIIIИЛИ
нa пiв.цeнь
vеpез paйoн,, зailнятиil М.lхнoBIUIми.
.27 rpудtlя l9l.9 por<yCлaIцoв вибивaе мaхнoвцiв з oлeксaн.цplBськa'яrс,Iмтi зaвoлo.цiЛикiлькa днiв тoмy. Bщaти МaхнoBuiв y бoю зa oлексaндpiвськ були знauними. Cлaщoв нe стaв
зaTpиМyвaтисяy мiстi i тoгo ж д}IярyшиB нa пiвдeнь, лo Kpимy.
.Цiйtцoвurидo Mелiтoпoля, Biн i звiдти нa кiлькa дiб вибив мaхнoвцiв. 7 ciчня 1920poкy CлaЩoв cтaе бlля Пеpекoпy, ЗaКpивtши Kpцм i не Цaвпrимolспивoстi чepвoниМ знeнaцЬKaЗaвoлo.цlТипlBoоTpoBoМ.
31 .pyд"" 1919poкryмaxнoвЦi зiбpа.llисBoIopaдy' дe пaнyBaлo пpиrнiнeння' poЗпaч тa вiдчaй. Щoб ypятyвaти Повстaнськy
apмiю вiд пoвнoгo poЗBulJly'нeoбxiднo бyлo, yникaючи зiткнень
з бlлими, вiдв9сти пoвстaнцiв дo спoкiйнoгo paйoнy i зaiнятися перфopмyBaнHяM вiйськa. У пoлкax бyлo пo 80-100 чoлo-
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B сepeдинi ЛисToПa.цal9l9 poкy бiльпroвицьке кеpiвництвo
бyлo зaнепoКorнe yспiхaми Мaхнa в Укpaiнi тa йoгo спpoбaми
сTBopитисBoe.цеp)кaBнeyгBopeHняi пepeтягти всiх пoвстaнцiв
Укpaiни нa свiй бiк.
Tpoцький i K. виpirшили' Щo в цЬoмy бiльrпе к.пoпory,нi;к
зисKy' бo нeбезпечнoюбyлaПoBнa<.мaхнoвiзaцiя'>
Укpaiни' яКIцo

Мaxнo ПеpexoПиTЬiнiцiaтивy i здoбyдеfIитpиN{Iryтa спiвuyггя
TpyДJIщихмaс. Tим ПaЧe'щo Мaхнo yxе зpoбив сBoю сПpaBypoЗГpoМивбlлiтили i дaв мoх.ltивiстьTpoцькoMyпpopBaTифpoнт
Maхнa Ще.цoпo.Ценiкiнa.У Мoсквi булo виpirшeнo<.Kiнчити,>
BrpFIенняЧеpBoHихв Укpaiнy.
I{ентp paДуIBбiльlшoвикaм Пiв.цня Укpaiни i цiлим пapтiй'ниМгpyПaМBхoдиTи.цo.Пoвотaнськoi airмii для пцpивнoi.цiяльнoстi y вiйськaх мaхнoвцiв, дJUIcTBopенняпi'цпiльних бiльrпoBицьKих oсepeдкiву MaxнoвсЬКoмувiйськy. Koмarщиp Tpeтьoгo
Kpимськoгo M.lхнoBсЬКoгoПoлКyМиxaйлo Пoлoнський МaBКoopдинyвaти цю ДiяльнiсТЬ' a тaКox збиpaти вiдoмoстi з yсiх
вiйськoвих, aдмiнiстpaтивltих тa гoспo.цapсЬKиxсПpaB МaхнoBцiв для IJeнтpy. Пoлoнський безпoсepеднЬoBихo.циBнa KaтеpинoслaBсЬкий ryбеpнський peBKoМ бiльtшoвикiвтa 3aфpoнтбюpo I]K KП(б)У.
Ще y 1917poцi Пoлoнський бyв мaщoсoм-aнapхiстoмi Дo
тoгo х мiсцeвим MеIIIKaнцеМ(нapo.Цивсяв с. Bеликий Toкмaк) i в цiй якoстi бyв дaвнo знaйoмий з Heстopoм Мaxнoм.
У xoвтнi 1917poui Пoлoнський бpав у{aсTь y шrrypмi 3имoaнapхiотiв i всryпив
Boгo ПaJlaцy,a влiткy 1918poкy ЗaJI|4LIIIIB
.цo бiльtпoвицькoiпapтii. У тpaвнi 1919poкy зa TarМниМ ЗaBдaннJIм oлексarцpiвськoгo пoЪiткoмy KП(б)У Пoлoнський opгaнiзyвaв зaгiн д.пязaМaхy нa Мaхнa, oднaK BикoнaTи зaB.цaння тoдi вiн тaк i не змiг. Bлiткy l9l9 poкy Пoлoнський yхe
KoМarЦиpПoЛКyв Kpимськiй apмii Дибенкa.У сepпнi 19l9 po.
Кy' oпиI{ившисЬB oтoченнi мaxнoвшiв,вiн нa вимoгy свoix
бiйцiв Пеprхo.циTЬ
нa бiк Maxнa iз цiлим пoлКoМ' xoчa й не
IIpихoByeToгo, щo е кoмyнiстoм. Hев.цoвзiйoгo пoЛK poзгop.
тarTЬсяB мaхHoвсЬKyбpигaдy.B тoй xе чaс тarМ}to,вiдкepiвI{ицTBaПoвстaнськoi apмii бiльtпoвики oбpали Пoлoнськoгo гoЛoBoю Hiкoпoльcькoгo пoвiтoBoгo peBKoМy,кepiвникoм
пiдпiльнoгo apмiйськoгo кoмiтетy пapтii в Пoвстaнськiй apмii
мaxнoвцlв'
2'pудn" 19l9 poкy нa зaсiдaннi KaтоpинoслaвсЬкoгoпiдпiльнoгo ryбкoмy i peвкoмy бiльtпoвикiв бyлo виpirшенo(ПlдipвaTи Зсepe.циниIvIaхнoBЩин}>.
f|9д9нський y свoiй Дoпoвiдi нa
зaсiдaннi вiдзнaчaв вeликi успiхи у ствopеннi бiльшoвицьких
oсepeдкiв оrpед ПoBсTaнцiв,зaяBJIяЮЧи'Щo B)Kel1 кoмarциpiв
}IaxнoBсЬKихчaсTиt{(Mapкiн, Лeдylшев,БpoДfн, Ейдмaн, ГyбaнЬ, IПпaкoвський тa iнrшi),a тaкox 4 wIени MaхнoBсьKoipaди
гoтoвi oчoЛити ПrpеBopoT y МaхнoBсЬкiй apмii, aJIe.цля цЬoгo
неoбхiднo лiквiдyвaти сaМoгo Мaxнa.
Koмaндyвaння ПiвДeннoгo paДянсЬкoгoфpoнry Bхе .цaBнo
виpilпилo лiквiдyвaтиМaxнa i зaмiнити йoгo нa пoсaдi KoМaн.
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Tpoхи бiльшrепiвBiK, чисеЛьнiсть.[oнськoгo КoprryсyскJla.цzшa
тисячi бiйцiв. Чaстинa кoмaндиpiв зaПpoПoнyвалaвiдiйти в
paйoн Kpивoгo Pory, дe з'rд}taTисяз чaсTинaми петлюpiвськoгo oтaMaнa Meлarпкa. oДнaк нa ПpaвoбеpelrосiУкpaiни ПpoTи
пoвстaнцiв щe дiяли бiлoгвapлiйськiчaстини гrнrpa,{aCк:rяpoвa (2тисяяi voлoвiк).[еякi гapяvi мaхнoвськiгoЛoBизацpoпoHyBaJIипеpепpaвЙтисячepeз flнiпpo i pщaтися у тил бiлиx нa Cинельникoвe-Гyляй-Пoле. Цьoмy плaнoвiсПpияЛoTе' щo
чaсTи}lи Шкypo 25'pУдn" 1919-ro зaлиlпили схЙнy дiлянкy
фpoнтyЗ мaxнoBцямиi сaмoчиннo пirпли нa Дoн в paйoн Poс.
3.гo мaхнoвтoвa. Ha pa'цi мaхнoвцiв бyлo виpiп.tенocуIлaNл4
сЬKoгo Kopпyсy i yдapнoi гpyITивvl6итиз oлексarЦpiвськa бiлi
чaсTини генеpаJIaАнryлaдзе, щo тaМ щr зaJIиllIилися.
II],тя<нa Гyшй-Пoлe i Kaтеpинoслaв - зaпoвiтнy мpiю Maxнa - бр вiцrspишrй.Пiсля вiдxoдy гeFIеpaJIa
Cлaщoвa KaтepинoслaBЧoтиpиднi бр нiчиrм. Алe y пoвстaнцЬ yxе не бyлo cуLЛЕIa
}raсT}rII.
Tиф звшIив60% мы<нoвсьrсо<
бiйцiв' 3aхвopiли Кoмaндиpи apмii Бiлarшi Петpенкo, тa i сaм <.бaTЬКo,>.
Близькq 20%мalсювськoi apмii .цrзrpтиpyBаJlи
aбo тaемнo пepехoд'Ulинa бiк чrpвoнlл<,кoщi вхе 30 гpy.цtlя1919poкy зЕlхoпили'Kaтеpинoслaв.
Kpивaвий |9|9-i| зtl,lиЦIaBсяпoзa,цy.Ha пovaткy сiuня
1920poкy мaxнoвцi зaймaють oлексaнДpiвськ.
Cтвopення фpoнry B TиЛyбiлoгвapдiйцiв i yгpимaння Пoвi pеальстaнськoiapмii бeз пiдгoтoвлeнoгoaпaparyПoсTaчaHH'l
}Iих .цxеpeл збpoi бyлo диBoвиxHиМ яBищrМ в iстopii свiry.
Пoвстaнцi сTpиМyвaJIинaстyп бiлиx фaкгиЧнo y Kpyгoвiй oбo.
poнi; пoстiЙнo вiдuyвaючи силЬI{yнeсTaчy в нaбoях, алe тaк i
}Ie .цaпи сeбе пеpемoгти. I{e булo спpaвдi геpoiчним eтaПoм
МaxнoBсьKoгopy)ry.Boлeю iстopii тoдi, в листoпaдi l9l9 poкy,
oзбpoeнi yкpaiнськi ceIIЯHИBpяТyBaJIиpoсiйськиx бiльtшoвикiв
y Мoсквi, чиМ пpoKJItlJIисoбi шIЛяхнa Гoлгoфy.

гJIABA B гJIABI
Змoвa Пoлпlськoгo
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.цyBaчaПoвстaнськoi apмii Петpoм Tкaченкoмl, oдHaKвiдклa.цалoцей ПЛaн Дo Toгo чaсy' кoли бyде взятo Kиiв тa Хapкiв,
yДapнy
П0Kи щo <<BиКopисToвyBaTи
Мaхнa>>
ПpoTи бiлих.
'9ЩУ ЦK PKП(б): <.3aмiнa
Paзoм З цим 3атoнський тeлeгpaфyвaB
Мaxнa Tкavенкoм, як це булo зpoбленoПiвденфpoнтoМ'}Iе.цoПyсТиMa.Мiж iнrшим,Tкаченкo BЖr ПoKaзаBсeбe.Biн oгoЛoi
сив себе нaчаЛЬH}IKoМ
ЧеpвoнихпapтизaнiвПpaвoбepехокя
yсiх кpaiн, еДнaйтесь!>
BигoToBиBблaнки з.цевiзoм<.ГoлoДpaнцi
Idе нe безгpaмoтнiсть (Tкauенкo кoлиtпнiй вvитель), a, бr3пе.
реrlнo, aFlapхo -МaхнoBlцинa)>.

I oсь нa IIoчaтKy ГpyДнЯ 1919 poкy цей Чaс нacTaв. o.цнaк
- Пещo Tкaненкo, кeПpeTеIlДентнa ЗBaння нoвoгo <.бaTЬKa>>
piвник чеpBoних пapтизaнiв Пpaвoбepежнoi Укpaiни - 6р нe
МeнПIиМ <(сaМoсTiйниКoMl>,
HiХ Мaхнo, сTBopЮючи нa мiсцях
<pеспyблiки гoлoлpaншiвo'
Пoлoнсьlgtй сaм poзpoбиB гUIaHIlеprвopoTy' poзpaxoByюЧи }Ia

oщимaнi вiд Мaхнa нa пеpефoplvryBat+IяqBoгo пoлKy в бpигадy.
oДнaк MaхнoBсЬКa кoнщpoзвiдк4 не дpiмaлa. Bорra Qфьrшeмiсяrщ
слiдкyваrra за.цiями Пoлoнськoгo' Чeкaючи вiд ньoгo pilшlпllо<лй.
Ha зaсiДaння, де oбговоpЮBiUIисЯцеталi ПrpеBQpoТyв Пoвстaнськiй apмii (зaсiдaння prBKoN,ryтa ryбкoмy), пpибyв aгенT МztхIIoBськoi кoнщpoзвiдки, який нaзвaвся ЗaxapoвиM'. lцo мaв пiдpoбний мaндaт <,дlя opгaнiзaцii пiдпiдтя в Укpaiнi> BiД ЦK KгJ(б)y
I{iкaвo, щo нa ToМy Ta€Мнoмy зaсiдaннi бyв i |rr]JтийaГqнT yхе бiлoгваpлiйськoi poзвiДюа,oдин iз лiлepЬ бiльtшoвикiв,oлек-

сaндpiвськa- o. opлoв.Maxнoвськийкoцтppoзвiлник
бр щa-

емltичeний в yсi цетшri ЗMoBи' B сTpyKlypy aнTиМulхнoBськoгo
пiдпiлля, вiн з'ясyвaв yсi пpiзвишa MaхHoвсЬKихкoмaнДиpiв.
змовнltкiв' кoтpi зв,язa-писяз ПoлoнсЬKиМ.
У сеpeдинi гpyДня 1919 poкy мaхЦoвський штaб зiбpaв нaдзви.raйнy нapaДy кoмaндиpiв' IIpисвяtIeHу ПpoBa]IaМ нa фpoнтi,
poЗBaлy тилy, втeнi oкpеМиx чaсTиFt з пoзицiй, вiдмoвi дrяKих

I TкаченкoПеmpoCeменoвua(?-192\ _ ст'вopи.B
y 1918pоui нa ХеpсoнЩинi
ПpoтигoтЬМaнськийлoвстaнський загiн, рiйшoв y дивiзiю oтaМairaГpигop'свa,
o'цнaкнеB,цoBзiпoсвapився з ним i бpaв }Лraстьy йoгo poзгpoйi. leяlolЙ vaс бр
tеpвoниМкoмбpигoМ'aлeЗгoдомyсyнениЙj пoсадизa нeпoкipнiсть.Бр нaпpавлений .цoбiлoгвapдiйськoгoТилy Д'ляopгaнiзaцii пoвотaнськoгopyхy в Укpаiнi.
Зaгинр y бoю нa пoчaTKy1920poку.
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I{aх}IoвсьKиxчaстиtl BoюBaTи пpqTи Чеpвoних. Пiсля НapaДИ
Пoлoнський зaпpoсиB }Iaдrнь нapo.цxeншl свori Дpy.,lшнидo
зa овяткoвийстiл Maхнa тa кoмaндиpiBз йoгo близьсeбeдo.цol\,{y
Кoгo oToчення:Гфенкa, KapeтникoBa' BaсиЛeBсЬКoгoтa II]yся.
кoмiсiя, Щo poзслi.цyвалaспpoбy зМoBиTa
Пiзнirше МЕDGIoBсЬКa
Ta зaКyсKa>'ПpигoToBaнa
пepеBopoTy'встaнoBилa,щo <(BипиBKa
булa
oTpyeнaсщю<нiнoм(дaнi
Пoлoнськoгo,
гoстейдp}оlогнoю
для
лiкapськoгo aналiзy). B пoмеrцкaннi тa y лвopi дoмy ПoлoноьKoгo
бyлo влaшrтoвaнoзaсiдкy з l0 oзбpoених кoмyнiотiв. oщyення
пopaнeнLD(
МaхЦoBМaхнa, a тaкox вбивствoB ЛaзapеTax,цeяKIД(
сЬKих KoМa}ЦиpЬ,

зa IUIЕl}IoМ Пoлoнськoгo,

NIaJlrИсTaTи сиг}IzшoI\,{

Дo з'llaлЬнoгo пepеBopoтyв Пoвстaнськiй apмii. Алe нaцii ЗaКoлoтникiв бyли МapниМи'в гшaнi бyлo.rимaлo пpopaцшкiв.
якi пеpeйшли дo MaхKoлиrпнi чеpвo}IoapмiйськiЧacTИ:нИ,
нa, тo.цiне бaзра,rися в Kaтеpинoслaвi, тa й кoмyнiстичнi oсеpeдки в Kaтеpинoслaвi бyли нeчисленнi.
зMoBниoкpiм мaхнoвсЬKoгoКoнтppoзвi.цникa<.ЗaхapoBa'>,
кiв виДaв KoМaндиp мulхнoвсЬкoгoПoЛКy oгapкoв, якoгo Пoлoнський }IaМaгaвсязaвеpбyвaтидля pеa,riзaцii свoгo IUIaнy,
Пoзa'Iк oгapкoв .цoBеpесн,l 1919poкy був кoмaндиpoм Чеpвoнoi apмii. Як з'ясyвaлa МaxнoвсЬKa KoнTppoзвiдкa,змoBниКи
poзpaхoByBaлинa пiдщиMKy пoлКy oгapкoвa Ta КyЛeМетнoгo
пoлкy кoмyнiстa Мapкiнa, нa кiлькa бaтapetl',a Taкoх нa пiдKyIIпe}Iихмe.цикiв,кoщi мали oщуiти пopaнеHих кoмaндиpiв
y IlIпитulJlяхKaтеpинoслaвa.
Мaxнo пpибр дo Пoлoнськoгo iз
Пoпеpeркeний пpo зN,{oBy
ПoлoнзaapеШIтyBaB
силЬнoю oхopoнoю' нa <.тaeмнiйвe.rеpi>>
сЬKoгo, йoгo дpyхинy тa KoМyнiстiв, щo бyли в зaсiдцi' Toгo r<
aбo нaстyпнoгoдIlя (зapiзними свi.цченнями)мaхнoвськaкoнтp.
poзвiдкa poзсщi;rялa uи тo 7, чи тo 10 змoвникiв (Пoлoнськoгo
тa йoгo спiшюlтелькy, ЯKa зalleBНяtrla'
щo вoнa дpyЯшнa' i кoмyнiстiв Iвaнoвa, Cеляrruенкa,Aзapoвa, Бpoдськoгo, Baйнеpa. I{i
зaсiдки i нa квapтиpi Пoлoнськoгo).
кoмyнiсти пoTpaПиJIи.цo
У Hiкoпoлi нaЧzUIЬниКMaхнoBсЬKoiкoнтppoзвцки Лев Гoлик зaapеIIITyBaB
ще кiлькoх кoмyнiстiв, щo гoTyвaлипepеBopoт. Пaнiкa oxoпpulaнaпiвлeгaльнiпapтiйнi opгaнiзaцii KП(б)У'
кoщi в oнiкyвaннi tпиpoIоix apeштiв y мaхнoBсЬкoмy paйoнi
пepейrшлинa нrлeгaльнe сTaнoBиЩе.Губеpнський pевкoм нaпpaBиB дo Мaxнa .целегaцiюз yЛЬтиМaTyМoМПpo звiльнення
Пoлoнськoгo i K. (oчeвиднo, в KaтеpинoслaBсЬKoМyryбкoмi
щo звинyщe нe зH.lли пpo poзстpiл змoвникiв), ствеp.ц)сyюЧи'
вaчення ж y змoвi - це лиrrle пpoвoкaцiя, iнспipoвaнa МaхнoBсьKoю кoнтppoзвiдкoю. УльтиМaTyп4бiльlroвикiв мiстив зaГpoзy нa Bипaдoк вiдмoви Мaxнa звiльнити Пoлoнськoгo' BДuTИcЯ
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Дo BiйсЬKoBoicИЛI4i пiдняти ПpoTи Мaхнa <peвoлюцiйниxпapтиЗaнiв'>.Бiльtшoвикитеpмiнoвo BИДaЛИлистiвкy <,.Цo
poбiтникiв i селян'>iз зaк-пикoмвзяти пiД ЗaхисTгpyпу Пoлoнськoгo.
Hа зaвo.циKaтеpинoслaвa лpибули бiльпrовицькiaгiтaтopи,нaMaгaюЧиcЬпiдrrятиpoбiтникiв нa.цеМoнстpaЦiю
пpoтесTyПpo-

Tи apеПITlB'
У мaxнoвськiй paдi y зв'язкy з apеIIITaMиi pозстpiлoм гpyгIи
Пoлoнськoгo пoчaJTaся ЗaTя)КHaвнщpirшня Kpизa' кoтpa й пpиЗBеЛa pa.цyДo IlIBиДКoгo poзBaJIy. 3a iнiцiaтивoю чJIенa пpезилii
paди Cемeнa Hoвицькoгo бyлo poЗIIoчaTo poзбip <.спpaви ПoЛoнсЬKoгo)>.Hе зaДoвoЛЬниBlllисЬ зaпrBнoннями Мaхнa пpo
ЗМoBy.Ta Зaмax нa йoго xиття, paдa сTBopиJIa <(нrзiLIIехнyслiдчy
кoмiсiю>>пiд кеpiвниЦTвoМ гoЛoBи paДи B. Boлiнa. Мaxнo бyв
викllикaний нa зaсiдaння paДИ ДJIЯпoяснe}Iня свoж дiй' Biн
сTBеpДкyBав, Щo У ДBoх IUIЯшКaх гopiлки, якoю хoтiв пoчaсTyвaти гoстей Пoлoнський , булa cильнa oTpyгa. Hезaбapoм знрйllioBся 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, сTpихнiнoм. Пepшим сКyIIITyBaBсмaxенoi кapтoгиi Чyбeнкo i, вЦчyвlllи щoсЬ негapaЗ.ц' ll]Toвxt{yB пlд сToЛoМ ttoгoЮ Maхнa, дaвlIIи 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>.<<BiйсЬкoBr кoМarЦyBaннЯ Мa€ пpaBo iз зрaдникaМи poЗПopядxaтися 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 негaйFIo схB'uIиTи poзсщiл зpaдникiв. Aле мaxнoвсьKa pa.цa не сatIKцioнyвалa 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 ЛaBИЧеpвoнoi apмii.
B кеpiвництвi мaхнoвсьKиМ pyхoМ пoчaвся poзBaJI:paДa ПocTaBишIaПиTaнн'I пpo свiй сaМopoзПyск. Чaстинa MaхнoBсЬKих
кoмarциpiв' ПpиЧeTниx дo зМoBи' сxoвzulaся B KyЛrМеTнoMу пoлкy Mapкiнa. flля тoгo щoб пoМ'яrоrrити кoнфлiкг, Мaxнo пepeдaв paдi pяд .цo.цaTKoвиxфiнaнсo BуIхTa aдмiнiстpaтиBнo- гoспo.цapсЬKиx фyн'щiй y <<вiльнoмypaйoнi>' 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 KaтеpинOсЛaBa, poзBaJIoм Пoвстaнськoi apмii тa eпiдeмiею тифy.
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I ла в а 21
IIIBДЕнIIOУIсAIнсЬкA TPУДOBA ФЦДЕPAЦIя
MA)нoBцIB
(жoвпeнь_ ||oцаmotс
zpуDня1919)
1919poкy,KoЛиМaxнoвцiзaхoпиливеB сеpединir<oBTн,l

ЛиKy TrpиTopiю Пiвдня Укpaiни, BиникJIoПиTaнняпpo гapaнтii
peвoлюцiйниx пеpеTвopeFIь'
пopядKy,зaбeзпеuенняxиттсДiяль_
нoстi в мiстaх Ta сlЛax' пiдкoнщoльHиx мaхнoBrим. Пеpед МaхнoМ пoсTаJIoBеЛиКезaвдaнrш opгaнiзaцii y <.вйьнoмypaйoнi>>
нoBoгo' Дoсi нeбaченoгoсyспiлЬсTвa'зaснoвaнoгoнa знищеннi
тa великoi пpивaтнoi влaснoстi' Близьбyль-якoi вЛa.ци'Деp)<aBи
кo стoлiтгя пpo це сyспiльствo piвниx мplяли, сПеpечzlлися'Писшrи Пpyдoн, Бaкyнiн, Kpoпoткiн. Але.нiкoли щe мoжливiсть
pеалiзaцiiaнapхiстськoгoeксПepиMrнTyне пoсTaBzula
TaкpeaJlЬнo
вoлЬ>,нiкoли ще peuulЬнoне бyдрaвся цей
Пеpe.ц<<lllyKavaми
нoвий, ЦIr нe.цaBнoфaнтaсти.rний свiт.
Фaнтaстичнiсть пеpeдбaнрairoгo бyдiвництвa пoлягалa i в
ToМy, щo poЗBитoKлю.цськoiмopaлi тa цивiлiзaцii Ще не .цoсяг
aнapхii>.
<.iдешtьнoi
ЛIoДини>,якa й малa б жити B <(сyсПiЛЬсTвi
- <.iдeальнr
<.aнapхiя,>
сyспiльствo,>
ПpoсTвopилaсяМzlxl{oBсЬKa
TиМи сrЛянaМи' poзJlЮчrниМибeзпеpеpвними вiйнaми' з.циpХopстoкий
ствoM' бpекreю, нaсиЛЬсTBoМTa несПpaBr.цливiстю.
чaс диКTyвaBпpeзиpсTBoДo iдеалiзмy,вipy y гвинтiвкy, З .цoПoвсi ПиTaнЕIяy свiтi. Aнapхiстськe сyсMoгolo якoi виpiшryва,тися
пiльствo махнoвцi сTвopюBaJIив сaМoМyепiценЩi пеюta Гpoмaдянськoi вiйни, KoЛи вopoг бр скpiзь i всi сили й зaсoби щеба
бyлo вiпJ.цaвaти
uiй бopoтьбi.Biйськoве пиTaнн'l Дoмiнyвалонaд
<(МaхнoBсЬKoi
yсiмa iншими стopoнaмИ >KII.ГTЯ
деpxaви>.Хaoс,
гoлoд, повний poЗpиBзB'язкiв,епiдемii, poЗКoлсyспiльствa- yсе
iдеальне
бyлo пpoTи гшaнiв Мaхнa BЛaшIT}ъaти
цr, з.цaBaJIoся,
сyспiльствo. Aле вiн yПepToнaМaгaBсяpеа,riзрaти свoю мpiю.
Згoдoм ПaМ'ятЬ IIpo пpoгoЛolllенy МaхнoвцяMи <.Пiвденнoyкpaiнськy тpyДoBy федеpaцiю>сTapaннo BитpaвЛЮBаJIaся
iз
нapo.Цнoiсвiдoмoстi чeKiсТaми вiд нayки, лiтepaтopaмИTИr1У
o. Toлстoгo. Хoчa МaхнoвсЬKaфедepaцiя (фaкгиvнo дrp;кaвa)
пpoiснyва:la B TI4Iryденiкiнцiв близькo 100днiв, бiльшe, нix
Пapизькa KoМyнa' aJIепpo нei в pa.цянськiйiстopи.tнiй нayцi
вщсyrrrя нaвiть згa.цкa!flyxе вxe нeПpиeмнoю бyлa ця iстopiя
.цля кoмyнiстiв, нaвiть Kpoнurтaдтський зaкoлoт 1921poкy нe
xoxoл Мaхнol>.
тaK.цpaTyBaв,як цeй <<Дvткий
Пoчинaючи з Bесни 1919poкy pa.Цянськiпpoпaгa}ЦистибaгaTo сиJl ПoKllzutинa те, щoб сTBopитиспoTBope}Iийoбpaз Мax-
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- ..3HoсиtIиз iнoземI{iкaвa,Q'каxiмo,нaзвaстaтгi <,flеклapauii,>
Boнa стaвитьУкpaТнyпoзa Poсiею i нaДiляе
ниМи .цеp)€ B aМи>).
i] фyнкцrями вiльнoj мiщнapoднoi пoлiтики. Aвтopи стaттi фaкTичlto ЗaбyJIипpo гoЛoв}Iyмpiю iнтepнaцioнa,чiстiв-aнapхiстiв
всeсвiтнЮ pесnyблiкy paД зa пoвнoi вiдсрнoстi кopлoнiв. TaKиМ чиHoМ, мaхновцi були бiльrпеpeaлiстaми,нiл<теopетикa.
Ми a}'{apш3My.
Мaхнo пiдкpеслювaB' шIoBoIIюнapoдlУбyде ЗaxищaTи<{Bсе
TpyдoBrнaсеЛeнHЯУкpaiни>. Biн висryпaв зa <.сoцiaльнуй тpyдoBy нeз.aДежнiстьУкpaiни,', Зa прaвo Ha сaMoBизнaчeнняяK
<(сaМoвизнaченtlя
нaцioнzutiзм
Bo.tlHoчaс
ТpyД'llцих))'вiдки.цaючи
<(3paЗКa
Ta oKpеМих петлюpiвських oтaмaнiв.
Мiхн.oвськoгo)>
IVIaхнo'мaлo
Мiсцеве нaселоннJ{yкpaiнських ryбеpнiй, вBzDКaB
сaмo oбpати сoбi piднy мoвy i пеpейти нa неi в дiлoвoдствi тa
lцкiльництвi. Maxнo зaKЛиКaB:<.Явизвoлив вaс! Я пpинiс вaм
свoбoдy;a ви poбiть сoбi, Щo хoЧеTel>B листoпa.цi1919poкry
мaхнoвськi гaЗoти Зa.КJIиКаJIи
Дo зaхoшIrн}IJIМaхнoBцями всiеi
Укpaiни <Bl.ц
KpaйньoiПiвночi дo кpaйньoгo Пiв.цrrя,BиKopис-

Нa. ЯKИitcЬ[вaн Paкитoв y бporшypi,Bидaнiй у |920 poцi, ствep.lКyвaв' щo y Мax}Ioвцiв<.пpoгpaмибyдiвництвa l{oвoгo Хиття
нeмa i нr Мoxе бщи> i щo вoIIи не Мaють <.xoднoiмети (..')
кpiм гpaбyнK}C€JIЯH,>.
Гaзeтa<..Бepдянскиe
иЗBeсTия)>
в 192l poui
пepeKorryBzrЛa,
Цo <y Мaхнa нeМar пpoгpaми' як y Пeтлюpи.
Biн пpoстo гaсaBз мiсrlя нa мiсце, знirxoДячи.цикeзадoBoлeнruI
в poзryлax тa вбивствaх'>.
oДнaк тaМ' .цeбiльtпoвицьKaпprсa I{е
вiдvyвалa диIflaTy BиЩoгo пapтiйнoгo кepiвництвa' a сaмe _
У пщпirшi, де МaхнoBцi буiи сoюз}IикaMипo збpoi y бopoтьбi
ПpoTи бiлoгвapдiйцiв, тoн бiльrпoвикiв бyв зoвсiм iнrшим.Taк,
бiльшoвицькa <(звeздФ>
(Kaтеpинoслaв) нaпpикiнцi .1919poкy
пoвiдoмлялa,щo apмiя Мaxнa <<Мo€
CBЯTУмeтy i зaвдaннязвiльHеIIHятpyДящих>.Heуlacть aнapхiстiв y пoлiтинниx iгpaх пoДaBNIacЯчepBotlиМи ПpoпaгaнДисТaМияк вiдсyгнiсть пoлiтичнoТ пpoгpaми. Пpи цЬol,ty заMоBчyBiUIoся'щo aнapxiсти як
пpихилЬниKи стихiйнoстi нaмaгшlиcЯ стaTуIнe диKтaтopaми'
a <<iдеoлoгiчI{иМи
тa теxнiчними aгентaМип,Iaс>.
pеспyблiки>мa.пaвiдбyвaтися}lе 3a
opгaнiзaцiя <<безвладнoi
вкaзiвкoю теopeтиi<iвi вoxдiв згopи' a як твopviстЬ мaс знизy.
Пpинuипи ствopeння<<вiльнoi
сaмoвpдднoiлepxaви>>
булltсфopмyльoвaнiy <Пpoeкгifieшapaцii Pевoлюцiйнo-Пoвстaнськoiapмii Укpaiни,>,Koщий бyв пiдгoтoвлений Maxнoм, Boлiним тa
Aprшинoвим' Boни бyли зaтвеppкeнi мaхнoвськoю paдoю, Koли
<.Деклapaцiя>бyлa лpиf,lнятa нa з'iзДi TpyДящих Пiвдrrя Уцpaiни тa пoBсTaнцiв-мaхнoвцiв,який вiлбрся в oлeксaндpiвськy
з27 жoвтняпo 2листoпaдa1919poкy'
B <.[еюrapaцii>
вкaзyвшloся' щo в Укpaiнi вiдбрaeться тpeтя, aнapхiстсЬКapeвoЛЮцh,Щo мae знищI{тидrpxaвy' pеBoлюци, aBaнгapдoмкoщoi с мaхнoвцi. oкpiм бiлoгвapдiйцiв,y vислi вopoгiв pевoлюцii ЕIaзvIBaIIИcЯ
й бiльшroвиКvl'ЧуIяпoлiтикa
<(пpиЗBo.цитЬ
й oзлoбленocтi,
Дo poзчapyBaння' }Ieзa,цoBoлrння
...пapaлiзye
вiльнyдiяльнiстьтBopчихмaс>.
I{iкaвo, щo пpoгoЛoIlIеннJI
<fleклapauii>стaJIo'пoЪщi, пpoгoлolllенtrlМ нoвoгo yкpaiнськoгo сyспiльствa. I{ьoгo voмyоь i
сьoгo.цнiне пoмiчaють yкpaiнськi iстopики. B <..(еклapaцiЬфirypye oснoвнr пo}UlTTя_ Укpaiнa, пpo Poсiю мafоке нiчoгo нe
гoвopиTЬся' i вoнa нiби вппaДaез пoJUIзopy Мaxнa.
oсь як пoдae кiнцeвy мery бopoтьби ПoвстaнськoТ apмii
мaхнoвцiв <.{eклapaцiя>>:
<<I
кoли peвoлюцiя ця, poзгopiBlцисЬ
пoвI{иМПoл5Д,{'яМ,
oхoпить сoбoю всю Укpaiнy тa звiльнить [i
вiд yсiх нaсильникiв i вoлoдapiв, _ тoдi ми, [i вipнi бiйui, poзчиHиMoся в мiлioнниx лaBaxпoBсTaнськoгoнapoдy i пepеЙлемo
pyкa oб pylry з ним дo вiльнoгo бyдiвництвa aнapхiiЬ. 06'екгoм
МЕlxнoвсЬKoгoпepeтBopeнrrябyлa пpoгoлoЦIeнaлипIe Укpaiнa.

Сoюзи з Пeтлюpoю, бopoтьбислaми,oТaМaнaми-сaмoстiйI1ИКaМ|4',нroдtlopaзoв
i зaяви М aхна пpo Пpaгнrнн'l зaпoвнитИ
свoiм,pyx,oм всю Укpaiнy тa звiльнити fi, в iстopи.lнiй нayцi,
чoМyсЬ'.Пе1юкpeсЛюЮTЬся
KpиTиKoюМaхнa сoцiальнoi Пpoгpaми ypялiв flиpекгopii. fulе дiячi УнP i.(иpeктopii KpиТиКyюTЬсЯ.Мaxflot{зoвсiм I{еЗa пpaг}Iеrrня
дo сaмoстiйнoстiУкpaiни,
a зa .цrpхaBниЙ цeнща,riзм тa <.бypxyaзниЙуил,>.
. Hе слщ зaбyвaти, який величезний BIIJIиBнa Мaxнa мaлa
Гaлинa Ky3ьменкo, йoгo кoхaнa.цpy,инa i пepeкoнaнaПpиxиЛЬниця нез,irлеxнoстi.У,кpaiни.Пi'ц впливoм Га;tини Мaхнo стaв
c>(ИJIЯTИQЯ
Дo yсвi.цoМлeннянеoбxiднoстiбopoтьбизa нaцioнa.дь_
нe BиЗBoЛeнrшУкpaiни. Мaхнo yсвiдoМлювaв;Щo УкpaТнa -йoгo БaтькiBщинa' lцo мaхнoBський pщ - tlopoДхеIrняyкpaiн_
сЬКoгo менталiтery, вoскpесiння зaпopiзькoi вoльЁицi.
Hепpaвдa,щo зa poки р,язненHя в Бщиpкaх Мaхно зaбр
yкpaiнськyМQByчи,Зoвсiмнею нr poзMoBJUIв.
Пoнaд 857oмeшкaнцiв Гyляй.Пoля i пpиблизнo стiльки х мaxнoвцiв бyли yкpaiнцями, пpичoМy 3aпopi;окя тoДi ще не бyлo pyсифiкoвaне.
Мaxнo спiлкyвaвся з пoвстa}rцямий poлlrvами pyсифiKoBaнoЮ
yкpaiнськoю МoBoЮ-. i.сyp)кикoM,>.
oсь щo Мaxнo ItrишrB пеpедмoвiдo ПеpllJoгoтoмy свoж
пoХaTI(yBaтименi, випyс.
спoгa.цiв:..Пpo o.цнeЛиlrlедoBo.циTЬся
кaючи цeй н4pис y eвiт, - це те' Щo вiн BиxoДиTЬне нa Укpaiнi
i нe yкpaiнсьКoю МoBolo.Kyльrypнo yкpaiнськиЙ нapoll KpoK Зa
кpoKoМ iде дo Пoвнoгo визнaчrннJI свoеi irЦltвi.цyа,цьнoiсвoе-
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тaBIIIи Bигoди .ниFlllllнЬoгo

сTaнoBиUIa,>.

pЦнoстi, i це бyлo б ваxливo. Aлe в тoмy, Щo я нe Мoxy BидaTи
свolx зaписoK МoBoЮсвoгo нapoдy' пpoBиHaнe Мoя' a тиx ylltoв,
y яKих я пеpебyвaю'>.
Maxнoм булo висyнщo iдeю <<вiльнoгo
paдянсЬKoгoлaдy)),
ПpичoМy paди BистyПaютЬI{е як пoлiтичнi, a як <(сyспiльнoeкoнoмiчнi opгaнiзaцii>;щo peryлюютьвиpoбниI{гвoтa сoцiальнi вiднoсини. Мaхнo нaпoJIягaB'Щo <.вiльнipaДи)>
пoвиннi бyги
вiльнoю спpaBoю lшиpoКихмaс без пpиМyсy i свaвiльнoгoвщyчaння пoлiтикiв i влaстeй.ПepeдбavалoсясTBopити<(знизy
Дoгopи>oб'еднaвviopгaни - екoнoМivнipа'Ци,кoтpi oб,еднyвaли
б сйьськi кoмiтети, patи' KooIТеpaTИBИ'
фaбзaвкoмитoщo. Екoнoмiчнi pщи (вoлoснi,мiськi, oблaснi)пoвиннi бyли мaти лиrше
-Bикoнaвськi фyнкцii, peryЛюючи гoсПo.цapсьI(e
.цopaДЧo
житTя
i poзпoдiл. Blддiли Пpи paдaх зaймaються тiльки гpoМa.цсьKoю
дiяльнiстю:oсвiтoю, сТaтистикoю,зв'язКoM,шляxaМи...Bсiлякa ж пoлiтичнa ДiяльнiстЬ y TaКих yМoBaх' нa ДyМKy Maхнa,
<<CKilCoBУ€ сaмa себе,>'

oб'eднaння pall y феДepaцii,пo paйoнax,пiд кepiвницTBoМ
eкoнoмiчних paд МaJroб зaвеpш.tитися
yгBopeнrrямKoнфедepaцii тpyдoвих фeдepaцiй нa дoговipнИX ЗacaДaх'.Cпiльнi з'.iзди
федеpaцiймыlи виДlлятикoмiсiю Дпя <(щo.ценниx
знoсин з iнo,
3rМниМидrpжaBaМи>>.
Maxнo вB€DKaB'щo спpaвxнr пpaBoсyд.ця
i сaмooбopoнaвiдKи.цa€ сyдoBий тa пoлiцiйниft aлapaт, a вiдтaк сyд i сaмooбopoнa МaЮтЬбщи пoбyдoвaнiнa oснoвi сaмoopгaнiзaцiiнaсeлeнHя.Tюpми, сyди' IIpaBoсyД,ця
пoBиннi бyли бщи скaсoвaнi
<(пpипepшoмy пoдихoвi вiльнoгo)киTTЯ)>.
3aмiсть.нихpa'цивстaнoBлЮBtuIи
<.тiчи iншri,кoнкpетнi фopми пpaBoсyДдя(...) пpи
lшиpoкiй уtaстi нaсeЛе}t}Iяi пpи пoвнiй вiдсyгнoстi пoпepeднЬo визнaченихtlopм Пoкapaння>.<.flекrrapaцiя>
пpoгoлoшyвajla
ПoBtIеBПpoвaДxеннясвoбoд сЛoBa'ДpyКy' сoвiстi, збopiв, оpгaнiзaцiй.
Bажливим пиTaHrUIМ
нa з'.t.здi
в oлексaгщpiвськyбyлo зrМrлЬне. Йoгo виpirueнrш' зa вкaзiвкoю з'iздy, оyлo кoмпpoмiснe земeльнi змiни <<нr
MaюTЬвцбyвaтися lllлЯxoМ нaкиДaння вoлi
згopи, a шUUIxoМ
сaмoдiяльнoстiселянствa>,з бaxaним пеpеxo.цoМДo oбщиннoгo зeмлевoлoдiнH'l}{ayl\,{oBax
пpaвoвoi piвнoстi
всiх сеrrянi всiх фopм влaснoстi, без <.кpoвoпyсKaHня))
КypKyЛьсьKиx eЛеМrнпB.
<TpулoвeсеJUIнсTBo'-МoвилoсЬy <,Дешapaцii>,
- сaме бeз
щyднoщiв yпopaстЬся з КypKyлЬстBoм'опepПIyпepeймaюvи y
нЬoгo зaйвy зeмJIIoнa KopистЬ сyспiльствa, a пoтiм BTяryIоЧи
кypкyльськi еЛеМенTив' cyспiльну opгaнiзaцiю,>.Maxнo BисTy-
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пaB пpoти нaсилЬсTBaB КooПеpaцlrсшЬсЬКorпpaцr' Пpoпoнyвaв
poзПyстиТиKoлгoспиi дeнaцioнaлiзyвaтизеМлю,пepeлaвшиii
спoчaTКyв oсoбистe КopисTyBaнн'l'a BХе пoтiм нaмaгaTИcЯзaсеJlя}I-BлaсникiвДo кooпеpaцii, в apтiлi, кoмyни. ЗpiвЛ:утIИTИ
няльниЙ poзпoлiл зeмлi, лiквцaцiя нaймaнoi пpaцi бyли пoчaтКoBиМиЗaв.цaнняМиМoМенTу.
З'iз.Цyxвaлив pirшeння Пpoвести зpiвняльнy й лoбpoвiльнy
мoбiлiзaцiю тpyДящихдo Пoвстaнськoi apмii мaxнoвцiв з 19 дo
Aле
39-pivнoгo вiкy <внaслiдoKBaxKoгo сTaHoBищaнa фpoнтЬ>.
в пpинЦипi aнapхiсти вiдки.цалиpеryляpнy apмiю тa мoбiлiзaцiю. B <[еклapaцii>ствepдxyвaIlocЯ,щo apмiя пoвиннa бщи
нa вибopних зaсa.цaх
пoбy.ЦoBaнoЮ
вiльнoю тa "всенapo.цнoю,
Ta сaМo.цисциплiнi.Зaбeзпечення apмii бyдyвaлoся нa кoнфiскaцii мaйнa вopo)шx pеxимiв, щoфеiв, кoнтpибyцiях з бypсiм'ям
xyaзii' Бyлo виpirпенoнa.цaвaтимaтеpiaльнy'.цoПoмory
пoвстaнцЬ, opгaнiзoврaTи Мepеxy ЛaЗeнЬтa лaзapетiвшш apмii.
Cрopий КoнTpoЛьBстaнoBЛювaBсянa.цзбеpiгaнням спиpTy, a
тaKoХ ввoдиJIисясyвоpi пoкapaнH'l зa пияцTBo тa гpaбyнки з
бoкy пoвстaнцiв. Пoлки Пoвстaнськoi apмii фopмyвалися зa
теpитopiшlьним пpинциПoм. Ha зaгaльниx мiтингaх пpиймaлися pirпен}l'Iпpo сaмoмoбiлiзaцiю, кoтpa пoдеKoЛиMajla пpи.
мyсoвий хapaКтep.
MaхнoвсЬКaКoFIтpHa з'.iздiсepйoзним чинoМ КpиTиI(yBa,Iaся
poзвi,Цкa'кoТpa сBorю KapzulЬlloЮпoлiтикoю бaгaтьoМMеlIIКaнгaзeTa<.Hoвaя
нaвiювaлa сTpax. <.БiЛa,>
цям <.вiльнoгopaйoнy>>
Poссия,>y ЛистoПaдi |9|9 poКy писaJIa:<(ГoлoBнrй нaйбiльшl
стiйке яДpo y Maxнa скJIaДaютЬкapнi злoнинцi,>.KoнтppoзвiдKa пpoтягoМ 20 днiв xaзяЙнyвaння МaхнoBцiв в oлeксalцpiвсьKy зaaprПIтyвa]Ia80 voлoвiк, poзсщiлялa кiлькox oфiцеpiв, a
тaKox кoмyнiстiв Пpoзepa тa TTIiльмaнaзa спpoбy сTBopити
пapiuleлЬнyвлaДУ_ pеBКoМбiльrшoвикiв.Зa звинyвaЧеннJIМy
<бiлoгвapдiйськiйзмoвi> тa B i?HTИПoBCTaнськiйпpoпaгarцЬ>
бyли poзстpiлянi лиpектpисa мiсцевoi гiмнaзii Cтeпaнoвa тa ще
.цBoeвикJla.цaчiвгiмнaзii' щo BиKJIиКaлooбypення ГpoМa.цсЬKиx
opгaнiзaцiй oлeксarиpiBсьKa. Bpaxoвyюни нaпpyxrншI y мiстi,
Мaхнo зaбopoнив yсiлякi poзсщiли в Мiстi й нaкaзaв BипyсTити
всiх зaaperuToBaних<.пiдслoвo чrстi'>.Пiзнirпе, pKr нa емiгpaцii
B. Boлiн, М. Mpa.rний, A. IПaпipo, кpиTиКyючИмaхнoвцiв зa
pщ <,pyхoМ
бaгнетai кoнщ<<сeЛянський'>
теpop, LILзИBUIуL.шнiй
y свoiй безвлaднiйвлa.цнo.
poзвiдки, близьким дo Hapo.цtlицTвa
стi>.Aнapxiст-irцивiдyaлiст A. Arцpeсв BКaзyвaBнa зryбнy poль
кoнщpoзвiдки y Пoвстaнськiй apмii, котpa пеpeTBopиJIaМaxнoвський,pyх в <.сoцiалiзмiз сy.цaмитa гpirпми,>.
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KoнтppoзвiдКa Мaxl{oBцiвбулa opгaнiзовaнa Мaксoм Чep'
някомl тa Льoвoю Гoликoм. З'iзД в o,tексaндpiвсЬКyпOсTaнoBиBсTBopиTиКoнTpoЛЬну
кoмiсiю y спpaвiпеpевipкидiяЛьнoотi
кoнтppoзвiдки i oпpилюднити ii сПpaBи.Bтiм, вapтo3aзнaчиill,
Щo KoнTppoзвiДкaЧyДoBoПPaЦЮва,ra
нa КopисTьМaхI{oвcЬКoгo
pyxy. Числeннi зaмахи нa Maхнa тa спpoбa ПеpeBoporyii ПoвстaнськiЙapмii бyли ПOПеpед)кеHi
сaмe нeю.
Cекpетнi aгeнTи кoнтppoзвiдки Мaхнa буЛи гIрaKтичнo B
yсiх вopoхих чaсти}Iaх'ПoчиFIaючивiд poти i зaкiнvyюни ПITaбoм, iх бyлo бeзлiнi сеpeдмiсцeвoгoнaсrленHя.Пpиvoмyлoбpoвiльнi aгeнTи жoДнoi мaтеpiaльнoiвинaгopoди.vaстd-ryстo
нe oДеpщvBыти.Явкуl M;lхнoBсЬKoiкoнтppoзвЙки бy;iй в пцпiллi y бaгaтьoхмiстaх: oдeсi, Хеpсoнi, МиKoлaевi, Пoлтaвi,
Юзiвцi, Taгaнpозi,Poстoвi-нa-Дoну,€ й ськy, Cевaстoпoлi,Xapкoвi, Чеpкagaх,Kисвi.
Чaстo в лiтеpaтypiзyстpiнaютьсясyПеpечJlивiтвepдхeння
Пpo те' щO Мaхнoвцiяк спpaвxнi пpoтивники гpoшей оIIаJIюваJIи
гporпoвi ЗнaКи тa сaмi ДpyКyваЛи<кapбoвaнцЬ>
з aнeKцoтичниМ
нaПисoМ<.oй,кyМo, не Хypися' в Мaxнa гpoшi зaвeлися!>
I{e
ЛИЦIeBДaлaлiтеpaтypнaвигaДKa.B aнapхiстськiй <,деpxaвi>>,
як
i в iнtшихДеp)KaBaхпеpioдy Гpoмaдянськoi вiйни, в oбiry бyли
гpotuiвсiх уpядiв.Iдеoлoгимaiнoвцiв пoясItювzl,'lи
Це нeбокaнtUIМyгисKyBaтифiнaнсoBесТaнoBиlцeyсiх пpoшapкiв сyспiльсTвa - влaсникiв piзнoмaнiтних гpollloвиx знaкiв,],aкypс IIиx
гpoшeй ЗzшеxaBвiд ситyaцii нa фpoнтaх ГpoмaдянськoТ.MaxнoBсьКa,скapбниця
ПoпoBI{Юв'uI
acЯЗa paхyнoКвorнних щoфeiв, кoнфiскaцii бaнкiв, скapбниць, кoнтpибyцiй.
У тoй >кечaс MzDG{oBськa
скapбниця iнкoлlt<otега.lliзyвала>
гpоrшi
<(MzlхнoBсЬкoГo
з ДoПoМoгoЮ
lIITaМпa)>'
яtий вкaзрaв нoвий нoмiнЕшTa пpина,reхнiсTЬДo пoвнoi пoлiтикo-eкoнoмiчнoiсисTeМи.
Ha бypxyaзiю Беpлянськa, oлeксaцлpiвськa, Kaтеpинoславa булo l{aKЛaДенoкoнтpибyцiю в 125млн pyблiЁ, oДнaКз бypхyaзii BдiUIoся<<BИTИCHУIИ)>
Лиlllе 35 млн pyблiв. У листoпaдi
l9l9 poкy мaхнoвцi NIaJIИ
у poзПopяд)rcннi8-l0 мiльяpдiвpiзних гpoшей (зa iнurими ДaHИI\tИ,
лwлe 75 млн pyблiв)' IТpичoМy
зoлoтий Зaпaс Мaхнoвцiв стaнoвив 15 млн pyблiв y зoлoтi тa
ПpиKpaсaх.oснoвнa чaсTинaцих кourтiв Йшлaнa зaбёзпeчення
| ЧepнякМакс - кoлиurнiй пop}кap' aнapхiст,
уrасник pевo;iroшii1905poкy,
eмiгpaнт y CШA. З l 9 17poкy в Укpaiнi aнapхiст y !oнбaсi, opгaнiзрaв зaгiн
пpoтинiмцiв, у сivнi 1919poкy вибив Бoлбачaнaз Хapкoвa.B 1918poui кepyвaв
кoнтppозвiдкoю Чеpвoнoi apмii нa l-{аpицинськoмyфpoнтi, aле нeзaбаpoмбр
елеМr}Iт>,з л}oтoгo l9l9poкy _ у Maшa.
усyн}"IиЙз пoсaди як <<нeстiЙкиЙ
Paзoм з ним .цoМaхнa пpибули бpaти Левкo тa flaнилo ЗаДoви.Пiсля ГpoмaДянськoi вiйнй Чeptrяк емiгpрaв лo Фpaнuii, a пoтiм,ЦoApгентини.
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apмii: кyпiвлю y сeJIянIIpoдoBoльсTBa'кoней, нa плaTню пoBстaнцям (pядoвий мaxнoвeць oТpиМyвaвщoмiсяця 50 pyблiв).
Чеpез вiддiли мiсцевoгo сaМoвpядyBa:яНЯTa сoцiальнoi дoПoмoги lvlilхнoBцiв чaстинa гpoшей виДlлялacя д.tlя пoтpеб мiсцевих
paД,пpoфспiлoк, нa poзбyдoвyгpoМa.цсьKихслужб, нa сoцiaльлiкapняним KaсaМ'
нi пoщeби: дoпol,roryлiкaprшм,зaBoдсЬKиM
пpитyлкaм' сiм'ям зaгиблих...
Значнi кoПIти йllllлуlнa пoщeби кoнщpoзвi.ЦKи,зoKpеMaI{a
пiдпi.пляB чеpBollю(тa бiлиx TvlЛax,нa пoBстaнськi opгaнiзaцii,
нa пiдIкyпвйськoвиx Bopo)кихспецiaлiстiв, нa з,цQбyвaнняiнфopмaцii, нa сTвopеннябoЙoвюtгpyп y Мoсlоi, Baprшaвi,Cибipy. Ще
oднa 3нaчнaстaття BитpaT_ пpoпaгaFЦa:BидaнrшМ.lхнoBсЬKих
листiBoк тa гaзeт, пorryJlяpизaцiя arrаpxiзмy пo всьoмy свiry.
fuя пiлщимки безpoбiтних тa бiднoти в мiстaх <(BiЛЬtloгo
poз.цaчaгpoшeЙ. У Kaтepaйонy>мaxнoвцями IIpaKтиКyв:UIaся
pинoслaвi вoни po3.цaBiulися
пpoтягoм yсЬoгo uaсy пеpебрaння
300 pфлiв. [пя l oщимaxнoвцiв.Гpolшoвaдoпo]uoгaсTa}IoBилa
мaння люДинi неoбхiднo бyлo пoдaти дoКytltеHтпpo свoс сoцiBeaJIЬнeстaнoвищe. Koxнoгo ДHязa гpilшми BиIIIиKoByвaJIИcЯ
мoх.llивiсть сiм'i пpoтягoм
личезнi чеpги. Цi 300 pyблiв ДaBыIуI
мiсяця нe пoмеpти з гoлo.цy. oднaк Мaхнo BвtlJкaBцr лиIIIe
TимчaсoвиM зitхoдolvI'вiн бр пpoти пеprтBopeння poбiтникiв
мiстa y кJIaс' щo пapaзитy€, i зaкликaв ПpaцювaTинa виpoбництвi тa oбмiнювaтися тoвapaМи сBoгo виpoбниrцвa з сeлoМ.
<вiльне,дoбpoвiльHe сaМooпoдaтУ пoдшtьtцoмy IIлa}ryB:UIoся
Кyвaння>тpyД'tщихтa cтBopeнrшдецентpалiзoвaнoiсисTrМи нapoдних бaнкiв нa кooпеpaтиBttихзaсaдirx.
oднaк мix сeлянським пoBстaгIстBoМтa poбiтни.rиМKJIaсoм
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 МilхнoBсЬКoiкoнфe.цepaцii- <(деpxaви>,пpибyлo тiльки 17 чoлoвiк вi,дpoбiтниuих opгaнiзaцiЙ,тafl.
тo лицIe вiд oлексarцpiвськa, xova бyли зaпporпeнi poбiтники
Kp€lЮ. Пpедстaвництвo poще 6 мiст MzlхlloвсЬкoгo<.вiльнoгo>>
бiтникiв гyбщloся в сeлянськiй мaсi з 230 делегaтiв,якi oбиpa.
Л|4cЯHa Boлoснш( з'.iщax Kатepинoслaвщиtlи' Хepсoнщини тa
Пiвнiчнoi Taвpii. .ЦлямerшкaнцiвГyляЙпiльськoi вo.lioстiTa ПoBстaнцiв цeнз бyлo зtlи)кeнo' i вiн складaв 1.цeлегaтвЩ2тиcяч
ryляйпiльuЬ (8 лeлeгaтiв)тa l .цeлегaтвi.цкoxнoгo пoBстaнсьKoгo
пoлКy (65 дeлeгaтiв).Зa пapтiйним ск.падoмoлeксarцpiвський
з'.t.здpoзпoдlлявcя тaк: 42, 6% - aнapхiсти, пepeвaxнo МaxнoBсьlоrй кoмaндний сKпaД, I0,5% _ лiвi eсеpи, yкpaiнськi eсepи'
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бopoтьбисти, мaксимaлicтlа, 5% - бiлъrпoвики i менruoвики,
44'4%- бeзпapтiйнi.
Пpиxiл мaxнoвцiв дo ПpoМисЛoвихpaйoнiв Kaтеpинoслaвщини зpyйнрaв yсi екoнoмiчнi зв'язrсl y бiлoгвapдiйсЬKoмy
тI4щ/'
чaстКoBo пapшIiзyвaвpoбory мiсцевoi пpolt{исЛoBoстi.ЗaвoДи
He oTpимyBaлиЗaмoвлень,poбiтниКи _ IIЛaTнi.Зaк.гtикимaхнoвцiв не вiдпoвiдаЛи prаJIЬ}IиМмo)UIиBoстяМpaйoнy. Ceлo
пepеЙпrлo.цoнaTypaJlЬнoгoгoсПoдapсTBai нe вiдчyвшlo ПoTpеби в пpoдyкцii вaxкoi ПpoМисЛoвoстi,якa виpoблялaсяy Kaтеpинослaвiтa oлексaнДpiвськy.TarоrйсTaнy ПpoМислoBoстi<вiльнoгo paйoнy>BиKopисTzUIи
МенIIIоBиКи,
кoщi oчoЛЮвiulимiсцевi
пpoфспiлrоr.Пiдщимкa квалiфiкoвaнихpoбiтникiв денiкiнськoю
вЛa.цoЮcПpИялaЗB,яЗкyпpoфспiлoк poбiтникiв iз бiлoгвapдiйсЬKиМи пoлiтичнимИ Ta BЛaДlнplМи
стpyКTypaми,poбiтники -poсiяни пpaгнyли збеpeггИ <<€'ДИ]нУ
нeпoдiльнy Poсiю,>,a }Ir Мaх-

tIoBсЬКе <.сaмoстiйниЦTBo>>.

flелeгaти-poбiтниtоl нa з'.t.зДiсTtuIив oпoзицiю дo селянськoi
бiльпroстi з'iЭдy. Cпeprшypoбiтниvi вaтшсоа взaгалiхoтiли бoйкoт}.BaTиз'iзд i змylпенi бyпr З,ЯBplт'lcЯлиrшепiсля piпгyvиx BиМoг
сaМoгo Мaхнa. З'явивlпись нa з'iздi, мeнrпoвицькiлiдеpи зa'{BиЛи' щo poбiтниrи беpyгьу{aстЬв йoгo рбoтi лишrеяк спoстеpiгaЧl' з метoЮoTpиМaTиiнфopмaфю. Пpoте це нe зaBa.цилo
iм вiдIсанyги Пpoпoзlпlii пpo <.вiльнiP?,ЦИ)>,
пpo сoцiалiзaцiroвиpoбницTBa'
пpo сaМoМoбiлiзaцiюpoбiтникЬ дo Пoвстaнськoi apмii.
..Пpoмoвa Мaхнa' - гoBopиTЬсяy сTeнoгpaмi oлексaндpiвсЬКoгoз,iздy' - BKлюЧzUIa
в сeбe бpщальнy лaЙку}IaaДpесypoбiтникiв як пoлiтичниx шaхpaiв, свoЛoTи,пpoxвoстiв,пapaзшгiв
i тyнeядцiв, дpyзiъ flенiкiнa, iз згaдрaнrrям пpiзвищ..целeгaтiв
poбiтниvих opгaнiзaцiй.Ha питaнrrя.целегaтЬ'чи стoсyютьсяцi
випaДитiльlс,toкpeмих oсiб aбo Tих' Koгo Boни ПpеДсTaBJIяюTь'
знoвy вибщнулa лaЙкaз бoкy Мaхнa, яlolЙкpvl'пв, щo всi poбiтники Illкypниlol, якi ДyМaюTЬтiльки пpo свoi IIIЛyt{Kи'щo Boни
ПpaцЮюTЬбезкoIrrтoвнoнa flенiкil{a' a з них' Мaх}IoBцiв,вимaгaють 12 000кapбoвaнцiвзa prМoнTзaМKaгapмaTи'щo Boни' poбiтники, - П'ЯBKlА,пpисMoKтaJIИсЯ
Дo бypxyaзii i не бaxaють з
нrЮ poзПpoщaTися'щo Boни ПpaцювaJlиЗ oхoтoю Пpи пal{yBaннi loбpoвoльvoi apмii i нe дoпoмaгaютьapмii мaxнoвцiв, тiльlс,t
галЬМyloтЬpoбory з'.t.здy'
i чим пrвиДш-Ir
Bo}lиЗzlлипIaтЬ
з..t.зд.
тим
йoго poбoтa бyде пpoд}rсгивнiпroю.oскiльlоl aнi гoлoвa, нi збo.
pи не пpoTeсTyBaлиПpoTи }IeЦrнз}pгIoiлaЙкуlй oбвинрavень
Ha a.цpесypoбiтнинoi делегaцiii yдoстoulи Maxнa бypхливoi oвaцii, poбiтничa.целeгaцiя'пpиpoдHo' не зМoглaз:uIиIIIaтися
сeprд
<.МизвiльнуIЛИBaс,вiд зoлoтoпoгoнникiв, щaсникiв З'iЗдy,>.
зaЯBЛЯ]IИ
мaxнoвськiпpoмoвцi, - a Tепеpвтalптoвyйтeсь,як сaмi
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вмiете. Ha зaвo.цaхмaете залiзo, дpiт, кaнaти, pеменi тoшo. Пpo.цaвaйтeце aбo мiняйте нa хлiб. Mи вaм ЗaBDкaTи нe бу.Цемo,а,'lе
й.цoпoмoги вi'ц нaс не чeкaйте. Haшa спpaвa вoюBaTи>.Heзaбapoм 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_
буpxуaзii,> якpaз
.цiлoвки>.liiйснo Мaхнo нaЗBaB <(BиЛуПКaМи
тiльки Мeн[IoBицькlл< лiдеpiв пpoфспiлoк.
Maхнoвськa Пpесa Tих Днiв писа.пa, щo <(poбiTtIиKизaснyЛи
i вxе не с pевoлюцiйниМ Ю'IaсoМ' щo Boни <(BToмiцним сIIoм>>
pевoлюцii
i rх цiкaвrrяTЬ лиlllе <tпкрнi iнтеpеси>. f,o
MиJIися)>вiд
pенi, бiльпroBицЬKr 3aфpoнтoве бюpo тaкox вiдзнaчaлo 6aЙдуxiсть poбiтникiв Цeнтpшrьнoi Укpaiни дo бopoтьби пpoти бiлих
нaсщiй сeлa'>.MaхнoBсЬКa Пprca
i, нaBПaКи, _ <<prBoЛЮцiilниfr'
бiдкшaся, щo пoBсTaнстBo <(...неoTpиМаJIo тiеi пiдтpимКи' KoTpoi вoнo впpaвi чеКaTи вiд свoш мiоькихбpaтiв>. Poбiтничa мiлiцiя oлексarцpiвськa вi.цмoвилaся пiдщимyвaти мaxнoвцiв, a
МенIlIoBицЬKa paДa пpoфспiлoк KaтepинoслaBa ПoсTaнoBиЛa, Щo
<<MZD(HoBЦi
нe e pyrпiйнoю силolo peвoлюцii, a rхня B,Iaдa ЛиlIIe
КoМпpo.
aбИ <<t{е
тиМчaсoвa i з нeю нr мo)КHa спiвpoбiтниvaT74>>,
Pадa
пpoфспiлoк
пpoфспiлки>.
I\,reryBaTицим
Ух'lЛ:tlлacЯвiд нaдaнн,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 poбiтникiв пpo сoцia.пiзaцiю зaBoдiв, тoбтo пepевr.ценнJl ш в yпpaвлiння
сaMиМи poбiтникaмИ, нe ДaJл4пoмiтних pезyльтaтiв.
Poбiтн ию,r нe й цrли шIляxoMсaм oop гaн iзauii, сa м oвpяДyBaнH;l
бyлyвaти свoе вiльне
i пaсивнo cтaBИII|4cЯ
Д'о зaкликiв <<сaМиM
Paлa пpoфспiлoк не взяЛa н4 себe фyнкцii pеryлювaння
)KиTTя>>.
сaМoвpЯJlнoгo сyспiльствa' Зaвoди зaчиH,IЛися,iьокенepи Тa aД,мiнiстЪaцiя }lе сTaBaJlи дo poбoти. Iнкoли poбiтники зДiйснюBaли зaклиKи дo сoцiалiзaцii безпoсepедHЬo, BиtIoсЯчи iз зaвoдiв yсe, щo Мo)<нa бyлo шe пpo.цaти нa бaзapi, виpyбyвaлися
нaвiть.цеpеBa y мiськиx скBеpaх.
oбpaнa мiськa pa.цa KaTеpинoслaBa - <Ipa'цaвiльних мiст'>
нe дtялa' в нiй тoчилися пoстiйнi свapки мfu<aнapxiсTaми' есrpalмуIТa МеHIIIoBиKaми. AнapхiсT'4-cИ|1ДуIКaJIiсти,кoтpi BЗЯлvIcЯ
за сTBopенHя pa.Ци мiськoi кoмyни KaтеpинoслaBa Ta aктивiзaцiю пpoфспiлкoвoгo )киття мiстa, ТaKoХ Hе .II.oсягЛиBeликих yспixiв. Cкpiзь вiднрaлaся зaгpoзЛиBa вiлсрнiсть oiнтeлiгeнтсЬKих кaдpiв> - фaxiвuiв, вiдсщнiсть дoсвцy тa теopii
aнapxiстськoгo бy.Цiвництвa. AнapxicTсЬКy МoдеЛь yпpaвлiння
pеa.пiзyBaTиЛиrЦr хapЧoвиKи Тa 3aвиpoбництвoм спpoбрши
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paйoнp>, oстaннi сoцiшIiзyва,rичaсTКy
ЛlзниЧниКи <(BiЛЬtloгo
зaлiзницi oлeксarцpiвськ_MелiтoпoЛЬ.
Biйськoвo-pевoлюцiйнa paДa _ BPP (мaxнoвсьIсайПapЛaмент) нe сталaбyдiвничoюс}UIoюi лишreфopмшlьнoбyлaкepiвниKoм Пiвдeннoyкpaiнськoi щyдoвoi фeдеpaцii.Pеальнa влa.цa
y Мaхнa тa йoгo вiйськoвих кoмеrЦaнтiв i кoмaнЗI{axoДилaся
диpiв apмii. BPP, кyди Bхo.циJIo
близькo 30.roлoвiк, BикoнyBaJIa
opгaнy пpи Мaxфaкгиvнo функцiю дopa.цчo-.цeKllapaтиBнoгo
нoвi, xova Йбopoлacя зa Пpaвo бщи вищoю зaKoнoДaBчoюBлa.цoю ДДя Федеpaцii тa це}rTpaJIЬнимвiйcькoBиМ opгaнoМ для
пoвстaнцЬ. Ha цьoмy фyнтi y xoвтнi-листoпa.цi 1919poкy BiйсЬкoBo-pеBoЛюцiйнy
paдy ПIMaTyваJIи
iнщиги, a спpaBaopгaнiзaсyспiльствa,>
булaвiлсyнщa нa Дpyгийгшaн.У <,MaхЦii <<ц93gгo
нoвii> йшrлaбopoтьбaзa poзпoдiл вЛaДи.
З мoменry yгBrpДКrн}ш Boлiнa гoЛoBoюBiйськoвo-peBollЮцiйнoi paди вiн нaмaгaвсяiдеoлoгivнooчoЛиTимaхнoвськийpщ,
a нe B.цoBoЛЬHЯBcЯ
ЛиIxepoJUIюBJIa.цниКa
пpи <.бaтькoвi>.
Boлiн,
сIIиpaючисьнa пpи.fuq)киxaнapxiстiв'пpaгFryвпepeTBopиTи
Мulxнoвський pyx y пiдсoб}ryсЕIry Koнфедеpaцii <.Haбaт>.
Poзхo.lкення мb< Biйськoвo-pевoлюцiйнoюpa.цoюTa мaхнoвсьKиМЯ.цpoм
IIa|{a|аuIИcЯ
викopисTaTи бiльrшoвиIс,Iз КopисTю ДJя ceбe.
Biйськoвo -pевoлюцiйнa paдa ПoчaJIa BуIМaг:
aTvIBикoнaння
свolх зaкoнiв y Пoвстaнськiй apмii тa нa всй <<вiльнiй>
тepитopii.,яIry кol{TpoлюBaлaПoвстaнськa apмiя, a тaКoх KoнTpoлЮнaд
yсiмa мaхнoBсЬКиМифiнaнсaми тa кoнTppoзвiдкoю.fuie хo.цнaз
цих Bимoг не бyлa BиKoFIaнa.Мaxнo BистaBиBз Paди Boлiнa i
Тpоянa, кoщi в гpyДнi 1919-гoбyли вишщшeнiвижaти.цo Kpивoгo Pory, тодi зaхoгиeнoгo N,IirxнoBцяМи,
з Метoloaгiтaцii нaселення. 3aмiсть Boлiнa гoлoBoюpaди бyлo oбpaнo пoвстaнцяЛaщeнКa (пpaвypyкy Мaхнa), зaмiсть Tpoянa Hoвицькoгo.
o.цнaк незaбapoмгoЛoвapaди Лaщенкo -зaxвopiв нa тиф, i в
кiнцi гpyдrrя 1919poкy дiя:lьнiсть BPP poзвалWIacЯ,Бiльtшoвицькi елеменTи пpoниКzulидo Biйськoвo-peBoлюцiйнoi paДи тa
yсiмa зaсoбaМиI{aМaгzulися
лiквiдyвaти aбo poзкoлoти м.lxlloвський pц.
II]е 3 хoвтrrя 1919poкy мЕlхнoBськapaдa легшliзралa бiльrшoвицькi стpylffypи в M.lxнoBськoМyтилy. Koтvгyнiсти,xoчa й
КpиTиКyBаJIиМaхнa нa oлeксaндpiвськoмy з'iз.цi, iз з,iздy нe
пirrrли,a rlpийlнялипpoпoзицiю Мaxнa пpo стBopeння едиtloгo
<oliвoгoбЛoкy>,Дoмiгrпись вKJIIoчe}IH,I
свoix щьox пpe.цстaвникiв Дo МaxнoвсЬКoiBiйськoвo-pевoлIоцiйнoipaди. Цi пpедстaв.
ники зailняли в pадi знaчнi пoсa"ци:C. Hoвицьlо,Iй (кеpiвник
пpoфспiлки <.ГoлКa,>,
члeн пoвiтoвoгo кoмiтeтy KП(б)y), МaксиМoB 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 зzlЦиrrlaЛl4cЯЗ Maxнoм i в |920 poцi (нaпpиюtaд КoМa}rдиp Бoйкo). oл_
нaк <вipнi ленiнцЬ>MaсKyBaJIиЛeгzulЬниМ стaBЛеI{tIЯМдo Мaxнa i
Лrгaльнoю poбoтoю y <.вiльнoмy paйoнi'> свoю пiдpивну дiяльнiсть сyпpoTи мaxнoвсЬKoгo p}Dry' Boни ствopювzlЛи пiдпiльнi
мiсцевi ЧK тa prBкoми, бoйoвi Зaгoни пИ poзгшивчaсToЮ нaзBoю
<.Coюз мoлo.цi пo бopoтьбi з Kol1тppеBoлюцieю'>.Члени бшьtпoBицЬKoГo oлeксaндpiвсЬКoгo pеBKoМy нaвiть ЗaПpoПoHyBали
Maхнoвi poзпoдiлити пoлiтlтvну тa екoнoмiчнy elaДy B <.BiЛьнo.
мy paйoнi>>,зzuIиIIIaючийoмy лишrе влaду вiйськoвy. Пiсля тaкoi
poзлюTиBся, poзiгнaв pеBКoil,{тa зaбopoнив
пpoпoзицii <.бaTьКo,>
бiльrшoвикaN{сTвopювaти пoдiбнi оpгaнiзaцii пiд зaгpoзoю poз*
сщiлy' oДнaк пpeсa бiльшroвикiв (гaзетa <Звездa>)зДiйснювалa
пopядкiв,> тa pеквiзишiй. Бyлo
пoЪтiйнy кpI,ITикy <(МzIxFIoBсЬKиx
пiДнятo гzl,.IaсЗ ПpиBoдy кoнфiскaцii мztхHoBсЬKим Iптaбoм Ka_
тrpи}IoслaвсЬKoгo лoмбapДу. Бiльtпoвики ЗaяBЛяли, ll{o BЩ цЬoгo пoстpaхцали мaлoзaбезпеченi BеpсTви мiсTа, котpi зaюlaли
свoi oстaннi pеui y лoмбapД. Hевдoвзi зa нaкaзoм Maxнa були пoвеpнщi 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 винi;tс влaдa Дoбpoвольvoi apмii,
ЯBvIЛacЯбiльrш yпoря.цкoвaнoю,
,..ПopядoK'',
пoЧaBци з гpaбyнкiв тa
кoтpa пpийrшлa нaвo.цити
пoгpoмiB>, -.зaяBJtяв свiдoк пoдiй. ФальсифiкaЦiею r Пl,7сalнИнa Paкoвськoгo llpo Tе, щo <(ЗaKoFIсTиTyЦieю мaxнoвськоi apмiТ
.цBa.цнiнa мiсяць Boнa Мtшa зaКoнl{е пpaBo гpaбyвaти, utЛезвичaйнo мaхнoвцi цi двa днi пеpeтвoploBа,Tинa мiсяць,>.
У мaхнoвськiй apмii .цiлoвoДствo BеЛoся нa Bисoкoмy piвнi'
Koжнa ЧacТИНa мaлa свoi блaнки, iнкoли iз зoбpaxеннJIM чеpепa й кiсток, печaTKи. Усi нaкaзи пo apмii дpyкуBaЛися нa Мall]иl{цi й пiдписyвшIися Maxнoм aбo KимoсЬ iз виш{oгo KoMaнДyBaння.
еKсПpoпpiаuiям tIи ПpИсBoсH_
Щoб зaпобiгти сaмoвiлЬниr\,t
ню мaйнa ПoBсTaнцями' y ЛисToПaДi 1919 poКy Ko}l(ен ПoBсTaнrцЬ oTpиМaв нoвий.цoKyмент - <.3anиснyкнюкKy pевoлюЦioнеpa-Пapти3aнa yсiх вiйськ бaтькa Мaxнa'>. Boнa зaсвi.цtlyBzula
мaйнoвий сTaн ПoBсTaнця, сЛ}DKилa для oблiкy Ta KoнTpoЛю
Йoгo peней' гporшей,збpoТ' пpo uro бyли ЗaПИсИy вiлповi.Цних
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гpaфax <(кЕIи)KKи>.
Maхнoвсьюай rптaб, TaKиМ чинoM' мiг виЯBИT|7мapoдepiв, це бyлa свoсpi.Цнa<.Цеюlapaцiя
пpибщкiв>.
Koхeн МaхнoBецЬПoBиHeHбр зaвщцимaти пpц сoбi nЗiписнy
KHи)KKy)>
i пpeд'явrrятиПpи oдep]кaннiплaтнi, збpoi, oбмyгtди-

нЮвaBпoстaчaн}Ulapмii uepезсвoi зaкyпiвeльнi кoмiсii rпляхoм
зaкyпiвлi пpoлyкгiв y сrffIн зa poзцiнкaМи, BсTaнoBJIеHими
сaМиМи сеЛяFIaМи,
puдi.Пpaктикyвaвщo зaсiдaлиy МaхHoBсЬКiй
ся oбмiн тpoфейних пpoмтoвapiв нa селянськi пpoдyкти. I{я
poбoтaзДiЙснювшlaсявiД,Дiлoм
ПoстaчaнI{ятa oKpy,GиМи iнтен.цaHTсЬKиМиyпpaвлiнrrями. o.цнaк сиcтeМa вiльних зaгoтiвель
мoгЛа ПorднyBaTисяз pеквiзицiями y нaйбiльrп зaмoхHих сeлян, пoмiщикiв, нiмцiв-кoлoнiстiв' a TaKoх пoеднралaся iз
ДoбpoвiльниМипo)кеpTBaNIИсeЛЯIl'кoтpi пiдщимyваJIи Мaхнa.
Зa пoстiй тa хapчyBaння BлaсниKoвi бyдинкy, лЬ пеpeбрали
п-oвстaнцi,BиIUIaчyBaJIaся
КoмПeнсaцiя гpoшrИMa ЧИ ToвapoМ.
Heстaнy МeдикaМeнTiвпoпoвнloвали зaкyпiвлею ж y мiстaц щo
бyли зaxoплeнi бiлими чи чеpBoI{ими,vЪpезспецiальних йaх.
HoBсьKихaгентiвy пiдпi.lиi. Teгuripevi pеквiзралися нa Bopoхиx
сIga.цaх(нaпpиклraд25 000 кoмгulекгiв aнглiйськoгo oбмyrциpyвaння), зaKyпoByв:UI|пcЯ
Ha бaзapaх,знiмалися з ПoЛol{rнoгo
вopoгa. IнoДi мaхнoвський штaб poбив нaвiть ПЛaTнезaMoBлeння нa пoЦ]иB TеIIЛoгooц.яfУДJIЯapмii. BiйсьKoвo-pевoлЮцiйнoю paдoю бyлo виpoблeнo тaKoх<спецiальний paцioн пoвcTarrLIЯ,,
l(yди BхoДилol50 г бiлкiв, 1l0 г xиpiв, 510 г вyглeвoдiв
нa ДeI{Ь.

Знaчним не.цoлiкoмПoвстaнськoi apмii Ta МaхнoBсЬкoi<деpxaBи)>бyлa нeспpoмoжнiсть opгaнiзрaти виpoбництвo нaбoiв y
Гушй-Пoлi, oлексarцpiвськy' Kaтеpинoслaвi, бo .II/чJI
цЬoгo не
BисTaчaлoнi спeцiшlьнoi стaлi, нi хiмiчних кoмпoнентiB' TaK Щo
нaбoi y Пoвстaнськiй apмii викopистoвyBаJIисяЛиtrleтpoфeйнi'
Мiсьlс,tмиспpaвaMимшlи зaймaтисяoбpaнi нa мiсцях paДИTa
МaхнoBсЬKaBiйськoвo-pевoлюцiйнapадa. oднaк леценTpirЛЬ[Ia
якi кoмerцarrпa мiст iгнopршlи нaкaз i BTpу{аJIисяy мiсцeвi спpa.
ви' кoнфлiкгyючиз мiсцевиМиpадaМи.Мaxнoвськi KoМеtЦaнTи:
Kaтеpинoслaпa- .[opoшr,oлексaндpiвсЬКa - Pибшtкo, пoтiм
Kaртникoв, Беp.Цянськa- ХмapсьIоtй, Mелiтoпoля - Carцoмиpсьrий - чaсTo-ryсToкoнфлiкграли з мiсцевими paцaМи.
Maxнoвськa iнстpyкцiя пiдкpеслювaлa' щo вiйськoвi Maють
ПolцтoBxв opгaнiзaцii екo.цoпoМaгaTив opгaнiзaцii paд, <!цaTи
poбoти>,
apмii з нaсeлeнняМ.
ЗB'язoК
з.цiйснювaти
номiчнoi
Meтoю Мaxнa бyлo пiдrштoBхнyгисyспiльствo дo твopнoстi бeзBiн вiдмoвrrявсянaв'язyвaти
Bлaд.цяTa зaxисTy<.вiльнoгoЛaДy)>.
пoвинeн нaвiть нaTяК
свoi нaкaзи, ЗaЯBIIЯюЧИ,
щo <.вi.цпaсTи
Пpo нaсиJIьницЬKенaсaдхенн'l кoмyнiзмy згopи>.o.цнaк тaкa
позицiя мaxнoвцiв TЯг.Лaзa сoбoю бeзДiяльнiсть, стихiю, щo
пiдpивалo lхнiй тил.
Maхнoвськa paдa ЗBepнуЛacЯ
Дo нaсeлeн}шKaтepинoслaвaiз
зaKпиKoМстBopЮBaтивiльнi opгaни сaМoвpядyBaнн'l- вiльний
pадянський Лa.ц'сисTeМyдoмoвих KoMytI'бачaчи yДoмoвих Koмiтeтaх пepвиннi oсеpе.цКимiськoгo сaМoBpяДyBaння.Зpaзкoм
.цлямaхнoвцiв слr;кивдoсBiДПapизькoi КoМytlи 1871poкy. У paзi
сTBopеннядiйoвoi cистеМисaмoBpядyвaннямiст i сiл Maхнo зaяBJUIB'щo вiн бyде лиtпе oxoporulTиpaйoн вiд вopoгiв i нe втpyЧTfvIсЯв xoДнi мiсцевi сПpaBи.
Але мafoке Bсe BпиpilлocЯ У KaДpИ- не бyло екoнoмiстiв,
взaгa.пiлюдrй з вифiнaнсистiв, irшtенеpiв' ПoсTaчzL'IЬниKiB,
щoю oсвiтoю, вiДцaних Мaxнoвськoмy pщoвi. Ti декiлькa сo.
тень aнapxiстiв-теopeтикiвтa пpoпaгaн.ц,истiв,
щo зaсiли y мaxбyли iдeалiстaми-ryмaнiтaplями,
}IoBсьКиxсTpyКTypaх'пepeBzDrGlo
poзМoBнoгoxaнpy>' a He пpaKTикaми-бy.пiвни<(пpaцiBниKaми
кaми. Boни мoгЛи пoвести зa сoбoю мaси свoiми poзМoBaМи'
aлe нe бiльrшe.
IПтaб Maxнa зBеp}Iyвсяiз зaюlикoм <.{oвсiх чeсних сoцiay нaJlalo.цxeнHr
гoслiстiв тa iнцrих oсiб>'пpoxaЮчи.цoпoМoГTи
Пoдiбнi зaкJIиKи
Пo.цapсьKoгoхитTя в мaxнoвськi1i <<[еp)кaBi>.
були tr нa a.цpeсyпpoфспiлкoвих лiдеpiв. oкpемий зaк.пикбyв
дo yкpaiнськoi iнтелiгенцii, щoб Ta дoпoМoгЛa пoбу.Цyвaтив
Укpaiнi нoвe вiльнe сyспiльствo. oднaк вся iнтeлiгенцiя бaчилa
в Мaхнoвi лиЦIrдrстpyKгивну cwry, щo pyйнyBаJIaЗвиt{HyстpyK-
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lIIеtIня.Цo слyхби в apмii, пеpебyвaння нa лiкyвaннi тa в
KopoTKoсTpoKoвихвiдпyсткax, гpotшoвiзaoхoчeнrя тoщo. IснyваJIay мaxновцiв iнстpyкцiя шrтaбy<.Пpoпoведiнкy пpи зaйняттi мiст,>,.цeвКaзyBаJIoся'щo мaхнoвськi KoМa}I.циpи
<(B
)(oднoмy
paзi не e пoлiтичнoю Bлa.цoюнaд FIaселеtl}UIМ>>.
(q1,4grшaнтaй

Typy }тIiTapнoiДеp)<aBи.
oдиrry пiдтpимкy Maхнoвi нщaли бopoтьбисти,yкpaiнськiлiвi eсepи-aктивiсти,poсiйськiлiвi есеpи.
Aле сеpедниx y <вiльнoмypaйoнi,,бyлbтiльки 15.20 спецiалiстiв. Боpoтьбистськi кaДPи ДoпoМaгzulиМaхHoBцяМнаЛaгoДИTи
BI,IДaнrIя
гaзеTи<.ШЛях.цo
вoлi" тa opгaнiзрaти yкpaiнсЬЦiс9к.
uiю в кyльтпpoсвiтвi/r,цiлi
мaхновськоiapмii.
B листoпаДi1919poкy чJTениN4axJtoBсЬKoгo
штaбувелиyспiпr_
нi пepегoвopиз лiдеpaмибopoтьбистiв- МеДвe.цевимlтa Гpуд}|ицЬKиМ'чЛенaМиBсещpaiнсьKoгopеBKoJ\,ty
бopoтьбистЬ;Лiсo.
BиКoMi Maтяпrем - КoМaнДиpaМипoBсTaFIоьlол<
бopoтьбистсьюо<
зaroнiв. Бyлo уrстадeнoBoсннo.Пoлiтичнийсoюз мiх МaхнoBцями тa бopотьбистaмиKaтеpинoслaBЩиI{и
TaПo,тгaвщинll'зa яКиМ
бopoтьбистиBизI{aB.uIи
pyхy
пoлiтичний}IaпpяМoкМaхнoвсЬKoгo
i бopотьбистськi зaгoни пiдпopялкoвУBull4cЯN{axl{oвсЬКoN,ty
KoМaнДyBal{нЮ.
Бyлo виpoбленoспiльнypезoлюцiloпpo oб'еднaнrrя
всiх повстaнцiв Укpaiни в нrЗaJIе)GryУкpaiнськy paцянсЬКyapпtiю,кощa стыlaб гapaнToмсaмoстйнoi Ущaши, yбеpеглaб Укpatну вщ зaзiхaньбiльпroвикЬ-ценща,riстiв'Maхнo визнaвaвсябopотьбистамипoвстaнськйMKoМaнДиpoM
яK нa лЬoплy,тaк i нa
ПpaBoмyбеpезi{нiпpa, i всi пoвстaнськi.ЗaгoниМаJIиBиКoнyвaти
Йoгo опеpaтивнi нaкaзи. oстaточне зaкpiгшeнняцЬoгo сoЮзy' a
гoлoвне' пoлi.ли.tнoiеднoстi мa,rо вiдбщися в гpyД}Ii1919-го,нa
з'iздi тpyдящшкПiв.цняУкpaiни, але iз-зa змiни вiйськoвoioбстaнoBкItцей з'iз.цтaк i нe вiдбyвся.
B 19l9 poцi в кyльтпpoсвiтBi'цдiлi
Пoвстaнськoi apмii Зaпpaвляли aнapхiсTиз <(нaбaTy,>
нa чoлi з Boлiним тa ГpyПaaнapxiстiв
з Iвaновo-BoзнесeнсЬKaнa чолi з Aprшинoвим.Мaxнoвський
кyльтпpoсвiтвiддiлпpи штaбi apмii мaв кiлькa пiдвiддiлiв:yснoi
IrpoПaгaнДИ(opгaнiзaцiямiтингiв, збopiв), .цепpaцюBaJIивiдoмi
aгiтaтоpи-aнapхiстиБapмalп, Уpaлoв2,Мoгилa, Гфенкo тa iншri;
теaтpальнийвiдлiл, дe бУли дyхoвi opKrстpи' xopи' ДpaМг}pтКи
(кеpiвник._ apTисTMикитa Koнoгшя); шкiльний пiлвi.Ц'цiл,
яким
KеpyBaлaГaлинa Kyзьменкo. У цьoмy Biд.цiЛiГалинa aKTиBt{o
ПpoпaryBaJlapoЗBиToKyкpaiнськoi'нaцioна,тьнoirшкoли.
Haйбurьrш Bil{оIиBиМ.цля oвiльнoгo paйoнy,>бyв пiлвiлпi.r
Пpеси' KoTpиM Кеpyвaв Петpo AptпЙнoв. Cюцaд пiдвiддiлy I Mеdвedсвe Л (Юpкo) -.у 1917poцi лiвий
сoЦiал-.цемoкpaт
у,r<paiнський
сTaвсoloз}lикoмбйьшroвикiвi обpaний гoлoвoюпpезилii цBK УсPP. Фaктичнo
пеptпийкеpiвникУCPP з 17.|2.|9|7пo -1903.1918poKy,
Дo вёсни 1919pокy.
Член KП(б)У' пoтiм пepOхoдитьдo бopoтьбистiв.
1 Баpмаш B. - aнapхiст з 1903poку,
г{aсниK peвoлloцii 1905-1907 poкiв,
катop)Iс]ик'щaсник XoвтнеBогo пеpeвopoтуl9l7 poкy. Член Мoскoвськoi pали,
iнiцiaтop Moскoвськoi федеpaцiiaнapхiстiв Tвopець aнa1iхiзмy-унiвеpсалiзмy.
УpаловC. _ Мaтpoс,aнapxiстськийпyблiuист, л!деp беpдянськихaнapxiстiв.
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КoTpaпo|5_I7 aнapхiстiвi пеpесрнa дpyKapHJI.<(aмepиKaнКD>'
Пpи
зaхoгшlеннi
Ta
гztзети.
листiвки
пpaцюBuula,
стiйнo
дpyКyючи
мiст y зaйнятих пoBстaнцями стaцioнapниx .цpyKapняхпiдвiддiл
.цpyKyBaB<(явoчниМпop8цKoм>великi тиpaжi гaзет. У МaхнoBoПyгь к сBoбoдe>(oфiцiйнa
цiв дpyкyвaлися гaЗeти: <.Haбaт'>,
дo вoлi'>(yкpaМaxIIoBсьKaгaзeтa Пoвстaнськoi apмii), <.TIIлпx
- yсi вoни
iнський aнaJloг <.Пщи к свoбo.цe>),<.ПoвстaнецЬ)>
бyли щoДeнниМи. BуlхoДуlлlцiнoдi й мiсцeвi мaxнoвськi гaзеTи
нaбaт'>,<.BoльньlйБеp(1-5 нoмеpiв): <Екaтepи}loсЛaBский
<.BoЛЬнЬIй,drексarцpoBсК>>,
<.BoльньIй
MeлитoпoлЬ'>,
дя}IсK>,
<.BoльньlйHиKoпoлЬ'>,<.Boльнoeopеxoвo,>,<<Гyляйпoльский
Haбaт'>,<.BoльнoеГyrrяй-Пoле>.3aв.ц,якисвoбoдi cЛoвa B Мaхпoлiтич|aзeT'Ipiзниx <.лiвиx,>
нoвсЬKoМypaйoнi Дpy'qrBаJIисЯ
(opгaн
бopoтьбиотiв), <.Hapодo<.Бopoтьбa,>
пapтii
них пapтiй:
Bлaстие>(opгaн псP - eоеpи),<.3нaмябopьбьI>тa <.CвoбoДньtй
KpeсTЬяниtlи paбovий>(opгaни пapтii лiвиx eсеpiв).
Bеликi KoIlITи Maхнo витpaчaв FIa пpoпaгaнДy тa Bидaння
листiвoк, нeлrгЕUlьllихгaзeт в тwry бlлw<'Maхнoвцi oблa.цншIи
пiдпiльнi дpyкapнi y Cевaстoпoлi, Ciмфepoпoлi, Хapкoвi, Boвчaн9ЬКy;Kpeмeнчyцi, €лисaвeтгpaдi, Миpгopoдi, Пoлтaвi' Kиeвi, Хepсoнi, oдесi, Mикoлaeвi, Чepнiгoвi'
ПЬленнoyrкparнськaTpyдoвa федepaцiяпpoтягoм щьoх мiсяцЬ швepдIшlacЯъn Пiвднi Укpaiни. Pяд велиlсп<IlpoтиислoвIo(
цeкгpiв Ущpaiни, нaсaМпеpeд Kaтеpинoолaв тa oлeксarцpЬськ,
сoтнi сiл, мiльйorпl мerшкaнцiвстепoвoi Укpaiни )ю4лvIзa зaкoнaМи нoвoгo бeзшla.цнoгoсyспiльствa пiц кrpiвниLtTBoМ <.бaTьKa,>,
яоrй мaв чoтиpи клaси oсвiти, зa вiдсyпroстi бyдь-якoгo адмiнiстpaтиfiнoгo aпapaTyia пoзaекoнoмiчнoгo пpиMyсy. Мaхнo пoкilзЕlB'
щo мoxе oбiЙгися бeз гpollroвoi систeми, без вiйськoвoi пpo.
зaгoнiв.
Ta кapаJIЬHID(
мислoвoстi, бeз пoлiцii, бeз пpoдpoзКлaДIОI
свoе вi.lънесyспiльствoбyлoпpшaмaнне ylФaсгвopшп,r
Пpaгнеrпrя
.lIщям
пЬДеннlж стrпiв, i це.цoвелaiстopiя МaхIIoBсьKoгoTa гpипoвстaнь, кoщi
гop'еBсЬкoгo ПoBстaнЬ,сoт€ltь iнrших сe,UIЕIсЬKIД(
бyли спpямoвaнi пpoти мoскoBсЬкI,D(<<пpизнaнeнцЬ'>.
Maхнoвськy ПiвдeннoylФaiнськy TpyДoByфедepaцiю тpебa
poзгляДaтияк opигiншlьнy фopмy yкpaiнськoi деpxaвнoстi мiлiтapнo-безBлa"цIrицьKy
дeмoкpaтiю' Кoц)a зa свoiм .цyxoМтa
тpaдицieю нaгaдyBaJlaте сyспiльсTBo' яKе стBopиЛoся Tyг зa
400 poкiв .цoМaxнa, _ Зaпopiзьке вiйськo. У 1920poцi гeнepa,r
apмii УHP Миxaйлo oмелянoвич-Пaвлeнкo IIИcaB:<Укpaiнськe
сeлo opгaнiзyeTься' сaмe свoiм poзyN{oмpoзIToчинa€ сПpaвxнr
гpoMaдсЬКeбyДiвниr{гвo...>
Мaхновськa фелepauiяпepедбauалaяIоaйlпиpпrу y"uчl ч1сeлeнн,l y виprПIeн}floснoвних пиTaнЬ' B yпpaвЛlннrсyспUIЬсT-
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BoМ, iнiцiaтИBУ Ta сaМoopгaнiзaцiю тpyдящих' eКol{oМiкy,Щo
ф}нкцioнyе нa oснoвi вiльнихдoговipнlлкЗaсa.цTaTpyДoвoiвлaснoстi. oДнaK усr це пеpeдбavaлoнaявнiсть нoвoi людини, з нoвoю свiдoмiсTlo,Миp i стaбiльнiсть.trсaме цьoгo y Мaхнa не бyлo
i нe мoглo бщи. Иoгo дii з мeтoю сTBopеHHя<.iдеaльнoгo
сyсpoзбивалисяoб мyp вopoxoстi, неpoзр,tiння,poзчapyпiЛЬсTвa'>
Baнн,I.Bоpoги з yсiх бoкiв нaМaгuulися
ЗtIиЩиTиМaхнoBсЬKy<<ДеpхaBy>' a лicля Тi зниЩенrrяЗнищиTи й сaмy пaМ'яTьпpo неi.

Глава 22

. <ЗAMиPЕI{IIя> BIJIЬIIOгO
сTЕIIУ
(ciuень1920)
У гpyднi 1919poкy Чepвoнa apмlя вибилa бiлoгвapдiйцiв з
Чеpнiгiвськoi' Kиiвськoi, Пoлтaвськoi' Хapкiвськoi ryбеpнiй.Пiд
yдapaми чеpBoних' чи\ сили в бaгaтopaзiв пepeвaха.lIиДенiкiнськi, та пpи пoстiйнiй зaгpoзi з бoкy чисЛенних пoBстaнських
зaгoнiв бiлi пoспiхoМ зZUIиIIIIIJIи
1кpaiнськi Trpени. 14-тaPaдянськa apмiя вiдpiзалaлiвофлaнгoвyгpyry Шшшiнгa вiд гoлoвниx
сил бiлoгвapДiйцiв,poзтaпIoBaHI/D(
нa !онy, ЗaйняBПIиПpи цьoMУ 5_7 сiчня 1920poкy МaplyпoЛь Ta Беp,ц'яноьк.
Пepeслiдyюuи 6iлих, чaсTи}IиЧеpвoнoi apмii стикалися з
ЛoBсTaнсЬКИМи
ЗaгoнaМИTa пiДкoнтpoльнимиiм ..BiЛЬниMи
paйoнaМи)>.
I{е викликалo зal{епoКorннябiльlшoвицьKoгoк,еpiвницTBa. <.Poзмoвипapтизaнiв, ЧepBo}IoapМiйцiвтa сeлян KpyTяTЬсянaBKoЛoiмeнi Maхнa... HeбезпеKaBеЛикa(...) oсoбливo 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,Дячи pa.ЩшrpoзпopoшIeншI BJIaди й звepхнiсть влa.ци мiсЦевoi, a нe цeнTpzlllЬI{oi, oтaмaнщинa, pyiнa й хaoс зaпaнyBiUIи тiеi зими в Укpaiнi. Чaстини Чepвoнoi apмii,,пpойtпoвшrи зa кiлькa T}DКнiBпoЛoBиtly 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: <....бeзкapнiстЬпapтиЗaнсTBa пpи
.{енiкiнi, a тeПep Пpи IIaс _ yсе це стBopюe aтмoсфеpy пoBtloгo
iгнopрaння бyдь-якoi влaДи i .цaс Mo){О.IиBiстьселянсTBy з нaплювальнoi ToчKи зopy.циBитися нa oKpиКи Ta пoгpoзи нoвиx
opгaнiв PaДянськoi BIIaДvI'a тaKox.цar peurлЬнувпевненiсть встa-
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нe вi,цчyвaеть}IoBиTипpи бaxaннi якy зaвгoднoвЛaду>'<(BЛa,ци
ся. Бopoтьбиcтиi МrHII]oвиKипi-цнiмaютьгoЛoBy(...) Paкoвсьюlй нaМaгarтЬся cПеpTися нa vyxi бaгнети i пaнувaти нaД
сеJIяIlсЬKoюУкpaТнoю>.<.Bfioнбaсi
poфivне (...) в pевКoМaхне,цoсвiдчeнi,
недoстoйнiлю.ци,чaстo
злoчинний елеМенT))(звe.ценняHKBс).
..Пpo oЦ,тaцiю Укpaiни пiвнiччю KD(yгЬ нaвiть нa пapтiйних кoнфepенцiяx,a нa безпapтiйниxвiдкpиToKpиTиКytoтьбiль<<opгaнiзyвaбез кoм1тriстiв,>'
rшoвикiвi висувaють гaслo <<Pa.ци
ти Pa.цянсьКyBЛa.цyв oлексarЦpiвськoмy пoвiтi HеМo)Ю'IиBo'
Цiлий pяд сiл не бaxaе opгaнiзовyвaTиpеBKoМи'poз'яснrння Ta
пoГpoЗи .цapемнi <...> сеЛяни нr хoчyгь збиpaтиcя нa схo.ци
i лpиtlмaти якe. небy.Цьyпpaвлiнъtя>.
зa
Пoвстaнськi oтaМaни' якi в бiльпroстi свoiй BиcTyTItt,'Iи
paДяHсЬKyBЛZ\llУ,
цi сiльaJIеПpoTи кoмунiстiв, KoHТpoЛЮBаJ]и
кoмyнiзм'>,BиMaгaськi paйoни. oтaмaни вiдкlщшlи <<Bo€HHИй
ли сaмoстiйнoi Pa.ц.янськoiУкpaiни Ta сTBopеHн'IaвтoнoмЁoi
Укpaiнськoi paдянськoi apмii нa oснoвi yкpaiнських ПoBсTaн.
ських фopмyвaнЬ.
УкpaiнсЬкoi paдянськoi
Лит aння Пpo сTBoprнн'Iнезaле)Кt{oi
apмii як гapaнTaнеЗaлeжнoстiPадянськoi Укpaiни сT.tJ]ooдниМ
з oсPloB}Iиx}raПoчaTКy1920poкy.
Tporрrсtй тa бiльuroвиrрке кepiвниЦгBoзaяBJIяJIипpo }rеПpигryстимiстьсТBopенrrяУкparнськoi paДянськoiapмii з ПoBсTaHсЬI(их
чaсTин.Хova y xoвтrri 1919poкy, KoЛиctaFloBlДцеЧepвorrихще бyлo
нeПlBниМ' бiльптoвицькекеpЬницгвo' зaгpaючиЗ ПoBcTaнцяМи,
пpШrycKaЛoмolсливigгь ствopенrrятaкoi apмii. B сiчнi 1920-гoбiльпroвшIьptй Цeнтpаltьний рвкoм в Ущaшri (Петpовсьrоrй,Зaтoн-

сЬlсtй, Мaнфьсьlоай) вилав зBepнrHнJt, зйнo З ЯKI4Мнaвiть спpoнa ПoвсTaнськi зaгoни як тaкi aбo
бa пoлiпrчн|D{ ъуIII<<сПеpTися
пoKIIaсTи ПoчaToK фopшryвaнrпо з нtл<oсoбливoi apмii tтoвиннi тaвpyвaTис'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 <.кapшtьнoipoботи,>,<.opгaнiзaцii,>.
бiльtпoвикiв, мали бщи
Bсi пapтизaнськi зaгoни ЗafI]IaFIaNrИ
'
poзфopмoвarri, a тi, хтo oпиpaTиМeTься' - зниЩенi. <Лiквiдaцiя
ПapTизaFIсTBa_ rIИTalяHЯхиTTя i смеpтi для Укpaiни)>' - зa'IBляли 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.цянськoiapмii вимaгшa бiльпriсть
вaтaxкiв ПoBсTaнсЬКoгopyxу: Мaхнo, Шyбa, Хpистoвий, KaцЮpa,Tyз, Фeсeнкo' Poмaнкo. oтaмaн Boлoх,якoгo бopoтьбис.TIlвисyBaJIи
нa ПoсaДyКoMaндapМa'зa Згo.цoюTpoцькoгo, вxе
зaTBеp.ЩKyBaвся
кеpiвниКoМ pa.цяHсЬкиxПoBсTaнцiв Пpaвoбepetкнoi Укpaiни. Iloб збеpeгти свoi зaгoни вiд poзгpoмy, зa
Укpaiнськy pаДяtIсЬIry
аpмiю BИсryПИлИнaвiть oтaМa}Iи-сaмoстiЙникll, TиМчaсoBoвiДiйшoвlпи вiд Пeтлюpи: Гyляй-Гулeьlкo' Ю. Tютюнник' Мелaшкo, Пeтpeнкo, Глa.цченкo.
oднaк дoЛю oTaмaнiв бyлo виpirпeнo y Мoсквi ще в гpyднi
1919poкy. Bсi вoни були пpиpечeнi.Чaстинa бopoтьбисTсЬKиx
пapтiйних лiдеpiв, Щoб ЗaЛиПIиT|4cЯ
Ha свoix мiсrlях y pевкoмi
тa здoбщи вЛaДyв Paдянськiй Укpaiнi, вiдстyпипaся вiд iдеi
poзгpoМПoBсTaнУкpaiнськoi apмii тa з бaЙцyхiстю спoгляДzrлa
сЬКих ЗaгoнlB.

7,pудn" 1919poкy з тpибyни VII з'iздy paд TpoцЬкий зaяBив' щo <.пiслязвiльненняУкpaiни мaxнoвцi сТa}IyгьсN{еpтoлЬнoю нeбeзпrKoю дJIяpoбiтниvo-сeлянськоi .цеpХaBи>.
MaxнoвyкpaiнсьKим чиpяKoM)>'
ський pщ вiн HaзBaB<(нaцiottаЛьHим
який мaв бyrи <виpiзaниЙpaзi нaзaвЖци,>.
Укpaiнське cелянсTвoTpoцький ввa)KaB<(лю.цсЬKиМ
мaтеpi:UIoМ>>'
кoщий BalЮ(oBтpиМaTипiд свoею BJIaдoю.Пеpед свoiми aгiтaтopaNI|4,
ЯKуIхвiн вiдпpaвив y гpyднi 1919-гoлo Укpaiни, Tpoцький пoстaвив pяд зaвДaнЬ,кoтpi бyли сфopмyльoвaнi
y сyмнoзвiснiй <Iнстpylсдii>.
Це бр спpaвдi пiдсцrпний, eзyiтсьlоrй гиaн бopoтьби пpoTи
yкpaiнськoгo нapo.щy.<.фшдoсягнeння нa]vlимети yсi зaсoби oД}IaКoBoдoбpЬ>'- МoBиJIoсяв <.Iнсщyrсдiii>.
TpoцьlоIй пpoпoнрaв
BиKopисTaTи<.oсoбливoстiхapaкгepy yкpaiнцiв - дoвipливiсть,
пoсЦrпливiстЬ'вiдсщнiсть е.цнoстЬз Мrтoю.жньoгoнoBoгoпoнeBoленн'I.Biн зaкликaв обдypювaтиyкpatноьlсо<сeлян i Kaзaтиiм,
<<Ujo
B Poсii кoшryни неМaе, i нa пеprших пoptlх }lе нaв,язyвaти
KoMytIинa Уцpaiнi>.ПpoпaгarЦисти-aгiтaтopипoвlдtнi бyли сгвep.
.щКyBaTи'щo Пeтлюpa yю'IaBсoюз iз pа.IIЯнсЬКoюBrla.цoю,a мil(нoвцi-пoвстaнцi е <бypхсyr,цpкyлi й дeнiкiнцi>. Bсi випaдrоl гpaбyнкiв з бoкy чepвoнoapMiйцiв пpoпol{yваJloсязвалюBaTинa
пoвстaнцiв. Щoдo BиBеЗен}UI
з Укparни xлiбa бiльпroвицькi aгiтaTopи МzUIиTBepДиTи'щo шiб BeзyгЬне в Poсiro, a вi.ц.цaютьйoгo
нaйбiцнilпим yкpaiнсьIс,tмceЛЯнav|тa poбiтникaм в Укpai.нi.
Ha пovaткy гPУдrrя 1919.poкyB дeяKих paдяHсЬких гaзeTax
З,ЯBИЛvIcЯ
зaмiтки пpo yспiх мaхнoвцiв, тaм нaвiть бpеxливo
сTBrpД)q/Biuloся'щo Мaхнo зaхoПиB Poстoв i Kpим. 7'pудn"
1919poкy Cеpгo opдxoнiкiдзe ПoстаBиBBиMory пpипиtlити B
пpесi пoпyляpизaЦiю <.бaTЬKa,>,
кoтpa збiльПIyBuUIa
симпaтiro .цo
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чеpвoнoapМiЙuiв.
Tpouький зaкликaвубезнЬoгo B сеpе.цoвищi
пeЧиТиЧеpвoну apмiю вlд зapaxенHяПapTизaншинoю,
цiсю

<(сMepTеЛьнoюнeбезпекoЮ .IIJ'Iя.цrpxaBи>, F{е ДOПyсTиTи <(poЗKЛa.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.цибtlpoтT;бипpoТи ПapTиЗilнI]д,I}IиTpoцький наKaЗyBaвкoмaндиpaм Чеpвoнoi 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 лoбpoвoльцiв лиIIIе ,цo Tилoвиx ЧacTИH, a <(yKpaiнськltй eлeмент>>нr
a
дoпyскaти дtl фpoнтових чaсTин. Ha йoгo ДyМКy, бy,Дь-який пapтизaнський зaгiн лишrе с <.матepiaлoMДЦЯПеpеpoбKи'>,KoTpa Пpo- poзсщi,тy <.небa;сaнихeЛеМенBoДklЛacЯ[UlяхoМ <(BилyчeнFUl,>
тiв,>.За бy.Ць-яке }IеB.цoBoЛенtI,ITa <(сМyTyDнаJlexaлa IreщaДнa
Kapa з poзсщiлoм заpщникiв тa BиКopисTaнн'lМ oсoбливих (кapaльниx) зaгoнiв. Haвiть нaйнaДiйнirпi uеpвoнi пapтизaнськi зaгoни pозфopМoвyBaJlися.
B ия вляюч и цiл кoвиry нeдoвipy .п.onукpaiнс ьки х елементi в',,
Tpoцький ЗaЯBЛЯB,'rlцoBoни' <(зalx сJIoBaМи, пaЛaюTь бaxaнням 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.пявбивсTBa пoвсTaнськltx oтaмaнiв.
Пpи.loмy лiквiдaцiя oтaмaнiв }Ie сTaBилaся y залежнiсть вц piвня ЛoяЛЬнoстi oстaннiх .цo pa.ця}rсЬКoiвлa.ци.
У гpуднi 1919 poкy пoчuulися пеprшi бoi чaстин Чepвoнoi apмii пpoти пoвстaнцiв, y To}ry числi й Tих' xтo бopoвся зa <.вiльнi
paДИ>>
ЧИ зa МaхноBсЬкy <<TpyДoвy
федrpaцiю>. Ha Kиiвщинi чaстlцни 45-i тa 58-i pадянсЬКих дивiзiЙ poзгpoМиЛи пoвстaнцiв, щo
НalИBi,aJIИ.
сeбе мaхнoвщями i BoювЕUIипpoти бiлих. Kiлькa мiсяцiв нa пiвнivнoмy сxoдi Укpaiни вiдб}ъалoся зaмиpeн}ш ПoBсTaнцiв ГщxiвщИL|уI Ta Hoвгopод-Ciвеpшини. Aнapxiстiв-пoвстaнЦiв
y цЬoМy paйoнi налi.rралoся кiлькa fl4aЯЧ. Щoб ypятуъaTи ПoBстaнцiв вiд poзпpaви нa.ц ниМи з бoкy Чеpвoнoi apмii, iхнiй кoMaндиp: oTaМaн IПyбa - пitшов з кеpiвництвa, poзyмiючи' щo
яК МaхнoBець-aнapхiст вiн викликaс нeнaBисTь y пiл.'Iеглих TpoцЬKoгo. IПyбa нaвiть зaкJIикaB свoж пapтизaнiв лoяльнo сTaBиTlllсЯ Дo Чеpвoнoi apмii.
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Ha свoемy з:iзДi в кiнцi гpyдня 1919poкy 250 сeлянськиx
пpoTи нaсиЛЬсTвбiльlшодeлегaтiЬПЬнoчi Укpaiни BpIcTуПkIЛИ
влa.цiне .цoвipяемo,
вицькoi .циКгaтypи'З€UIBиBIIIи,щo <(FloBiй
пpoдyкгiв нe ДaМo' пpизнaченцiв-кoмiсapiв тa чекiстiв пoвби.
вa€Мo)>..(о тpaвня 1920poкy пoвстaнцi-пryбiвцiбopoлися пpoTи чaсTин 12-i paлянськoi apмii. Бoi вiдбyвалиcя 6tstястaнцiй
Aпоrшa тa Мaчетнa й пoблизy Глщoвa. Apмiйськa гaЗeTaу сivнi
<(ПIyбiвщинy
буле нeщa.цнoпpидylЦe1920poкy Пoгpo)KyBaJla:
paйoн>>
Глyxiвщини .цo
нo>. I-[i ПoГpoзи збулиcя - <<вiльний
лiтa 1920poкy бyв пoтoгglенийy кpoвi.
3гo.цомНacTaЛaчеpгaПoBстaнцiвнебiльIlloвицькoгoнaПpяM11 .pyд* 1919poкy Пoлку нa ПoлтaвЩинi. Пiсля зaхoпЛeH}UI
TaвичеpBoниМичaсTинaМиспiЛЬнoЗ пoBсTaнцями-aнapxiстaми
пoвстaнцiв стшtи poззбpoЮвaTи'a,жнi кoмaнДиpиpoзсTplлЮBaлися aбo x безслi'цнoЗниКzulи.У Пoлтaвi бyли poзгpoмленiппaб
федеpaцii aнapхiстiв-пoвстaнцiв' шнiй юlуб, гaзeTa<АнapхiстTа ГaзeTaмaксималiстiв.
ПoBCTaHeI-\Ь>>
oтaмaн Kaшюpa oГoЛoсивсвoi пoвстaнськi зaгoни яJlpot!,I
Укpaiнcькoi paдянськoi apмii. oДнaк.цо Чигиpинщини пpибyли чекiсти Ta пpизнaченцi,щoб зaмiнити pеBKoМ.<Чигиpинськoi pеспyблiки'>тa <лiквiдрaти Kaцюpy>.Удap Чеpвoноi apмii пo пoвстaнсЬKихзaгoнax'зa6opqнaнa сTBopeнrшУкpaiнськoi
pa.Цянськoiapмii виюrиК'UIиЗBopoTнiдii пoвстaнцiв.
Ciчень 1920pокy бр vaсoм нaйбiльlпoгoBIrпиByoтaмaнiв нa
Укpaiнi' Бiлi вiдстyпIUIи'ЧеpBoнiв гонитвi зa ниMи lIе BсTигZUIи
зaгoни. З Boлинi
змiцнювaти тили i ЗнищyBaTиTaМIToBсTaнськi
нa Пpилнiпpoв'я пpийшrлa ЧacТуlНaapмii Укpaiнськoi Hapoднoi
Pесгryблiки,з.цiйснюючисвiй 1-й зимoвий пoхiд пiд KoMaнД,oю
генepaJlaМихaЙлa oмелянoвичa- Пaвлеlrкa. oтaмaн Mелaшкo
KaтеpинoслaсTaBгoспo.цapeмBеpхньoднiпpoвськai зaгpo>lqшaв
Bу' oТaмaнTyз зaвoлoдiв3венигopo.цкoю.oтaмaн Hесмiянoв бр
y Pxищевi, oTaМaнБopисoв ЗaхoПиBoлексaндpiвськ. Чaстини
apмii УHP пiд кoмaндoю Юpкa Tютюнникa взяли Чеpкaси' oTaмaни IIlепель тa Гoлyб - Умaнь, Kиpиненкo й Фесенкo - Kaнiв. oДнaк нeвдoвзiЧеpвoнaapмiя зyмiлaвiдбитизaхoгиенiyкpa.
мiстa Пo.цнiПpoB'я.
iнськими пoвстaнськиМИcИЛaNIИ
Чеpвoнoi apмii зaxoпиII]е 28-30 гpyдня 1919poкy ЧaсTИIIИ
rtи Kaтеpинoслaв'Cинeльникoве, Бaхмщ, HoвoмoскoBсЬK'нe
зyсщivaюvи нa сBorМy lrulяxy сеpйoзнoгo сПpoTиByнi з бoкy бiлих, нi з бoкy мaхнoвцiв. Пepед тим 28 гPУдня 1919-гo 45-тa Дивiзiя Чеpвoнoi apмii зyсщiлaся з М€lxнoBсЬКoЮ}IoBoМoсKoBсьKoЮ
бpигaдoю.Зa нaкaзoмKoМДиBaЯкipaмaхнoвцiбyли poззбpoенi,
a жнiЙ кoмбpиг - aнapхiст Maксев-[иявoл, який сaм пpишaв
.цoштaбy ЧepBo}lиx,- poзстpi.ltяний.
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1.-4 сiчllя 1920poкy vеpвoнi чaсТини' зaглибивrшисЬy Мaхнoвсьюдйpaйoн, пiдйrшлидo oлeксaццpiвськa.Ha пouaткyсivня
нe бyлo зaфiксoвaнoxoдHoгo BипaдКy'кoли б маxнoвськiзaгoни
стaваJTи
нa пI,'IяryЧеpBoHLD('
кoли тi Пpoс}ъaЛися
нa пЬДень.Мaxнoвцi, ПpoIтyсTиBIIIИ
ЧacTИIIИЧepвoнoi apмii vеpез свoi пoзицii,
ЗaJIИIIIaJI|4aЯ
бiля свotx сiл aбo poзхoдиЛисяпo.цoмiвкaх'BBaxaючи сBoю мiсito y бopотьбiпpoTи бiлoгвapлiйruiв
викoнaнoю.
4 ciчня 1920-гo KoМa}Iдyвa}Iня|4-i paДянськoi apмii oтpиМaлo сeKpеTнийнaкaз вiд Tpoцькoгo - ГoTyBaTисяДo ЗнищеHня <бaнДMaxнa'>'oпеpaцiю ПЛaнyвzulиpoзПoчaTиЗa TихlIrнЬ.
paйoн opiхiвЗ цiею МеToю4|-шaдивiзiя MаЛaКoнTpoЛюBaTи
Пoлoги-Гy:шй-Пoле, Лaтиськa дивiзiя - paйoн ПaвлoгpaДа.
Heзaбapoм (9 сiння 1920poкy) штя 6оpoтьби з Мaхнoм бyли
спpямoвaнi нoвi paдянськi сили: Естoнськa дивiзiя (в paйoн
oлексaндpiвськa),9-тa стpiлецькa.цивiзiя(в paйoн Kщейникoвoгo), 1l'тa кaвшеpiйськa Дивiзiя(дo Kaтеpинoслaвa).oДнaк
бiльцriсть сил ЧepBoних.цo ПoчaTKyaнTиМaхнoвськoioпepaцii
опiзнилaся,IToзaяKBoнa Пoч€ l ,'Iacянe 2 сiчня l920-г0' як ПЛaнyBЕuIoся,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.цoцьoгo бyв звiльнeний вiд бiлих чaстинaми 1-гo
тa 2-гo MЕlхнoBcЬKиx
пoвстaнсЬKиxкopгryсiв.IПтaб Пoвстaнськoi
apмii' як i сaм Maxнo' зH.txo.циBсЯ
в oлeксaндpiвськy в <Гpaндгoтелi>>,
кoмrrЦaнToм мiстa бр пpизнaveний кoмбpиг Ш{yсь.
Maхнoвцi, нe бaxaючи BoЮBaTиз Чеpвoнoю apмiею, ЁaпpaвиЛи .цoKoМaндиpa бpиraдlaЛeвенсoнa Делегaцii нa чoлi з
KapетнI,Iкoвимтa ГoликoМ для },KJIa.цaнrUI
вoсннoТщoди. Пoки
ЙrплипеpeгoBopи'спiльнi мiтинги, спiльнi piздвянiвeнepi,пoки
МaхнoBсЬКийтa неpвоний кoмеrЦaнти Дутилимiстo нa сфеpи
BIIIIиBy'ЧaсTИLl||
Чеpвoнoi apмii потихeнЬКyoToчиЛиoлe ксaндpiвськ, }lе BиПyсKaЮчиЗ нЬoгo мaxнoвськi Зaгoни.
Гaзетa <.KoммyнисT>>
ПИcaJIa,щo нa ПеpeгoBopaxмaхнoвr{i
ЗaЯBуII|И
Пpo свoЮ гoтoвнiсть Дo спiльних дiй пpoти бiлих нa
дiлянцi спiльнoгo фpoнту, пi.ц.пягaючиoПrpaTиBниМ нaKaЗaM
KoМaн.цyBaнrrя,пooбiЦяBПIи<(BесTи
себr пoвокнo,). ПoвсTaнцi
ЗaЯBЛЯЛvI'
щo vеpвoнi пoвиннi yюTасTиз Мaхнoм i пoлiтиvнy
yгoДy' якa б визнaвa,raвiльний мaxнoвський paйoн.
oднaк Tpoцький нaКaзaB)I(o.цl{их
пepeгoвopiвз Maхнoм нё
вeсти i гoTyBaTися.цopoзгpoМyпoвстaнцiв. Зa Дaнимиpoзвiдки
чrpвoних' в oлексaгЦpiвськy пiд кoмaн.цoюKapeтникoBa сKoFIцrнTpyBaJlocяДo 6 тисяч пiхoти тa 1600кiннoтникiв, лpиблизнo 13 тисяч мaxнoвцiв ЗHaXaДI4лvIcя
бlля Aпoстoловoгo. Hiкoпoля. МелiToпoЛ,l.
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8 сi.tня 1920poку PеввiйськpaДa|4-i apмii нa пpoпoЗицiю
Тpоцькoгo i Сталiнa HaKaзaЛaмaхнoвськiй apмii негaйнo BиpуlllиТи Е{aПольськиЙ фpoнт в paЙoн.Мoзиpя-Гoмe.пя .цлябopoтьби З пoЛЬсЬKиМвiйськoм. Maхнoвськa apмiя за циМ HaкapoзПopяДкенrrяPBP l2-i apмiЬ>'
<<У
зoN,IПеpr.цaBaJтaсЯ
14-i apмii, ЗaяBиBЯкipy, tцo цeй нaУбopевиu' KoМaHДyBaч
i що нa згодy Мaхнa тa йoго
полiтичний
il,{анеBp
KaЗ лr,lrше
штaбy з ци]vIнaкaЗoМ неМaс ]Ko.цtlиХспo.цiвaнь,зaTe вiн .цaсTЬ
лиrпе пoлiтичнllit пpивiд &Ця зBиI{}ъaчeнЬПpoTи Мaхнa Ta Д.ЛЯ
]
pозIpoМУпoвотaнцiв.
TaoтpиМaBшIи
Мaxнo,
Якip пoпepедивтo.цiУбopeви.ra,щo
oсоби з IJентpy,>,
кий нaкaз вiд 14-i apмii без <<aвтopитеTнoi
.цaстЬFIегaTивнyвi'цпoвi.ць,oпеpaцiя пpoти Maхнa бy.Цевaжкoю, i Кpaще BиKopистaтиМaxнoBсЬкyсилy нa фpoнтi. Bкaзyюoпеpaцii, Якip нaтякaB}Iaпoгaниil Зв,ячи нa нeпiдгoтoв.пeнiсть
чaстинaМи'
нa pyхливiсTЬчaсTиFtMaхнa.
зoк мix ЧеpBoниМи
Haкaз цeй стaв пpoвoкaцiйниМ' лиllll пpиBo.цoМДlUIпoxoДy
Ilpoти Maxнa. Пoвстaнськa apмiя нa цeй чaс FIеМаJIaЖo.цних
ДoмoвЛенoстейз Чеpвoнolo apмiсю i нe пepeбyвaлaв пiдпopядМaхнoвцiв,
кyвaннi PBP l4-i apмii. II]oб ще бiльtшеflpИlяllIЗИTИ
iм нaкaзyвaлoся в paйoнi Гoмеля-МoЗиpя Пеpeйти в пiдпopЯдКyBaнняl2-i apмii. flo тогo ж Мaхнo i бaгaтoйoгo кoмaн.цинaKaзи.
piв хвopiли нa тиф i бyли не в змoзi вiдl'цaвaти
Koли,цo rптaбумaхнoвцiвнaдiйrшoвнaкaз l4-i apМii,тaм сaме
Пpo ПoД'zulЬlxi
oбгoвopюва:loсяПиTaн}.Iя
дii. Зyсщiч з бiльrшoвикaми бyлaфaтальнoющlя мaхнoвцiв.Boни poзyмiли,щo не зМoглЙ зaявтlтипpo себe яК пpo силy, piвнy бiльrпoвикaм.
' MaхновсьKa гaзrTaзa кiлькa мiсяцЬ ПrpеДTиМ с.lryшrнoвiдЗнaчаJIa,щo cTaBлeнH'IбiльшroвикiвДo МaxнoBLIiвбуде з€UIе)taTи
вi.ц'тoгo, <.нaскiлькиМи яK вiйськoвa сиJIaпolrtиpиМoсяпo всiй
Укpaiнi i змoxемo спеpTисянa зaгаJlЬнoщpaiнськийopгaн, який
BизнaюTЬTpyД,Iщiвсiеi Ущaiни)>.сTBopиTиЗaгаJlЬ}toyKpaiнсьtсай
ypя.цМaх}Ioвцiне зМoгЛи'.цoToгo >rсrхнй КoЛись пrиpoкий paйoн скopoтиBся нa кiлькa повiтiв. Apмiя мaxнoвцiв г,I(егoTyBaЛaaЯ.цoпiДпiльнoi бopотьби.
oтpимaвши нaКaЗ' мaxнoBсЬКий шrтaбвiдпoвiв нa ньoгo
oфiцiйнoю пpoпoзицiсю пi,цписaтинa BищoМy piвнi вiйськoавтoнoмiю
вий сoюз Чеpвoнoi тa Пoвстaнськoi apмй, }taдaвшIи
мaхнoBсЬКoмypaйoнoвi (oкpeмi пoвiти KaтrpинoслaBщини тa
Хepсoнщини). Ультимaтyrичepвoних пpo пеpеxiДмaхнoвськoi
apмii нa пoльський фpoнт бyло виpiпreнo пoKи Щo нe BиKoнyBaTи' Пoзaяк iз ус-ьогoбyлo ви.цнo,щo вiдipвaнi вщ свoix сил
y ПaсTIryдo чepBoниx ще B еПIелoнaхHa
мaхнoвцi пOTpaIIЛJIтЬ
lllляxy.цo ПoЛЬсьKoгoфpoнry. Caм нaкaз чepBoниx МaхнoвсЬКr
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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 MoBиЛoся' 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 MaЮтЬпpaBo нa вi.Цпoнинoк, a
<<Пoвстaнськaapмiя зyмie.цaти вiДсiч yсiм спpoбaм зaзixнщи нa ii
)о{Tтя)>.oДним iз пoдальtшlл<вapiaнтЬ лiй бр poзIIyсK
незzlле){<rle
Пoвстaнськoi apмii пo свoж ceЛaх NIЯ мiсячнoгo вiДпoчинкy.
Maxнoвськi aгенти ,цoпoвi.цaли, щo Tpoцький видaв pяд
дoкyментiв, у ЯKLD(3aKIIиKaBЗниЩиTи М[lхнoвщинy, бo <(МaхнoвУ вiдпoвiдЬ нa це МaхЦi вxе oтoченi чrpBoIIиn,Iи IIaсТиFIaМи)>.
IIoBсЬКa paДa спшЬнo Зl IIITaOOMBИДaЛaЛисTlBKy_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 poкy з oлeксarцpiвськa yсiх vepвoних чaстин i oтoчeнrrя мiстa
45-ю тa 4l-ю дивiзiями. oфiцiйнo x бyлo oгoлoЦIенo' щo чaстинvr 45-i дивiзii йДytЬ з oлeксaндpiBсЬKa нa Пеpекoп - вoюBaти 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 BЗЯЛacЯтoдi зa мaхнoвцiв, Гpoмa.цянсЬKa вiйнa, нaпeвнo' зaкiнчилaся б нaбaгaтo paнiше. oДнaк
мdхнoвцi BуIЯBqUIуIсЯ
д.пя Tpoцькoгo стpaшIFIirпими зa бtлlцх.
Укpaiнськi paдянськi ypядoвцi BиМaгаJтIилиule пoвнoгo знищeн}Iя мaхнoвцiв. Kpивaвa poзпpaBa MzLЛa.цoBесTи нapo.Цoвi,
хтo нaспpaв'дi гoспoдap в Укpaiнi, i встaнoвити пopяДок, пoбyдoвaний нa зaгаJIЬtIoмy сщaхoвi пеpе.цчеpвoниМ Tepopoм. <.Toй,
xтo 3Мoжr BпopaTися 1з хвиJIею KypКyлЬсЬKo-МaхнoBсЬкoгo ви.
знaчaJIЬстBa' сКyвaTи зшliзним oбpуrем pевoлюцiйнoi .цисциплiни цей .пемopaлiзoвaниЙ тpиpiuнolo змiнolo влaд, недбaлiстю,
гoспoдapськoю pyiнoю Tи,I, Toй бyДе гoспo.цapеМ нa Укpaiнi>.
9 сiчrrя пoстaнoвoю Bсeyкppeвкoму Maxнo тa йoгo KoMaннaКaЗaМ,>'
диplцбУли oгoлoшrенi пoзa зaKoнoМ зa <(I.IeПiдКopенHя
<<зaкoлoт)>'
<(гpaбyнки>'<(poзкЛa.цeнн,lЧaсTин)) i зa тaкi пpиN,Iаpнi гpiхи, як <.дpyxбa з Гpигop,eвим> (yбитим, дo pеvi, сaМиМ
Мaхнoм), <(BЦкpиття фpoнтy .ценiкiнцям>, <<зЛoчиt{и
aнapхiстiв
y Moсквi>' Бyлo oгoлollleнo' щo МaхнoBцi <(ToЧaTЬнoxi, Щoб
BИITУII|4TиI
Укpaiнy B.цpyгeПoльзбpoйнoю силoю)>' <(пpo.цaЮTЬ
сьKиМ пaнaМ)>.УпepелжeнiстЬ цих Звинyвaчень тa неДoлyгiсть
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дiЙ для poзгpoМy мaxнoвцiв ЗaЗHaЧaЛцcЯ нaвiть paДянcьКиМи
вoeнaЧzшЬниKaМи.
oпеpaцiя з МеToю oToченtlя Ta ЗниЩеHн,I Пoвстaнськoi apмii
9-|4 сiчня 1920 poкy ПpoвoДиJlaсяДy,ке КBoЛo i не .цалaчepBo}IиМ
баxaнoгo peзyЛЬTaTy.Kiлькa пoлкiв вiДмoвlutися BисTyпиTи Пpoти
Maхнa, a 41-rшa дивiзiя взaгалi ПpoПyсTиJIavepeз свoi ПopядI<ll
мaхнoвцiв, кoтpi вiдхoдили з oлeксarЦpiвськa, вi.цмoвившrисьсщi
BoFIи зa спiльним сToЛoМ святкyвaли PiзЛЯТИB.цяДькЬ, З ЯшINII4
чaстиHи 4|,42,45,46-\ дивiзй зi
свo.tм
сKJIaцoМ
Cелянськi
зa
двo.
<(сЛaбкиМзаBзяTTяM)>'
як пoвЙoмлягlи нeкiсти, бopoлися пpoти
мaxнoвцЬ, кapальнi x фyrпqii BиKotryBaЛи Лaтиськa тa Естoнськa дивiзii, rсaтaйськi тa iнтepнаuioнaльнi бaтшьйoни.
Пiсля нaкaЗy, щo oгoлolllyвaB Мaхнa пoЗa ЗaкoнoМ' щoДo
мaхнoвцiв ЗaсToсoByвaлИcЯ ЛИ|nQкapа.ltьнi aкцii. Koмyнiсти,
кoщi пoбрiulи B М'lхнoBсЬKих чaсTинax' EaЯBЛЯл|4,Щo aПTaцUI
сеprд МaхHoвцiв - <(мapнеraЯHHЯ чaсyi>.3a гшaнaми чrpBotlих'
нr Лишe пoлoненi мaxнoвцi, ыle iт.ceляни, кoщi iм спiвvyвали'
пoвиннi були <.неЦa.ЦнoBиtlиII{yBaTИcЯ>>.
[ля тoгo щoб ныtaштуBaTИ чеpBol{oapMiйцiв нa pепpeсii,.iх пepекoнр€ U lи B тoМy'
xe КoнTppeвoлюцioнеp, як i flенiкiн,>. Зaщo Mахнo <<TaкИil
тoнський пoПеpeДхaB' щo MaхнoBцi <бiльru сеpйoзнa небезпекE
нix пoльоьке вiйськo>. Якoвлев (Епштейн) нaпoл'IгaB нa тoмy;
щo МaхнoBцi - <.злoДii>'<<aнapхo-.цeнiкiнськийеЛеМeнт)>,a сaМ
Мaхнo - <.пoмiчник.[енiкiнa'>.3 легкoi pyКи }IaKПeпникiвмaхнoвцiв ЗBинyBaTили нaвiть y евpeЙських пoгpoМaх.
Усi цi зBинyBaченHll пoсипzulися BсЬoгo неpeз 11 .цнiв пiсля
(Kaтеpинoслaв) нaписaToгo' яК бiльtшовицьKa гaзeTa <.3BeЗдa>>
Лa Пpo вeликi зacЛ}.ги МaхнoBсЬKoгo pyxy Пеpед pевoлЮцleю'
pевoлюцiйнy цiннiсть Ta ясКpaBo pеBoлЮпpo йoгo <<BеJIичеЗнy
пoxoдxенHll)>.
цiйне
Чaстини мaхнoвцiв, якi вийпlли з oлексarцpЬська (rптaб, кaвшlеpiя, чaстинa пixoти нa TaчaнKzlх), здiйснили TисK нa 41-цry
paдянськy дивiзiю i, скopистaвIlись нeПeBFIiстюв ii лaвax, вpaнцi
з oToченrш. Пpиvoмy цей пpopив бyв цiлкoм
9 сiчrrя BvIpBaJ:tИcЯ
неспo.цiвaниM .ц'Лячеpвoнvl< 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 <сгепЛенЬIaIМ у лilс<y,>,мaхнoвцi вxе зriaли пpo пaсTКy i як дiяги даrri.
oДнaк з oлeксarцpiвськa не змiт BИpBaTИсЯ oбoз з 200 кyлемeтaми 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 бeзперпекгивнiсть, незaбapом poзiйшuп,tсяпo,цoмiвкaх.

8 сiчня 1920poкy MaxнoBсЬKиЙ4-il Kpимcькиil кopпyс зaйrrяв Meлiтoпoль, вибивrпизвi.цтибiлoгвapлiйцiв.12 сivня vеpвoнi (l3-тa, 16-тa сщiлeцькi дивiзii, 8-мa тa 1.4-тaкaвдивiзii)
yвiйшtли.цoМeлiтoпoля i пoчали poззбpoюBaтиМaхнoвцiB,нe
зyпиняючись нaвiть пepeд зaсToсyBaнняМзбpоi. Бyли зниЩенi
15-йтa 16-йкiнний ПoлKиKpимськoгo Кopгryсyмaюtoвцiв.У цих
B€DKKихyN{oBax
Пaыloвський тa Boлoдiн виpitшилививести з-пiд
yДapy збeprженi чaстини 4-ro Kopпyсy i виiтти в Kpим, y тил
бiлoгвapдiйцiв.Для цьoгo 20 сiчня 1920-гoмaxнoвцi Kpимськoгo
Кopпyсy B.цap}UIи
нa Пepекoп. Але, oпинивl]IисЬнa Пеpекoпi,
мaхнoвцi oпИlнуIJIvIcЯ
пoмbк.цвoх вoгнiв: з пiвДгrя- бйi, з пiвнoчi _ vеpвoнi. З.пiд вopoxих yдapiв y.ца,'Ioся
виЙти ЛиЦIr Дe.
кiлькoм МaxнoBсЬKиMзaгoнaМ. oтaмaни Boлo.цiн тa Пpoтvaн
(100шaбель) зyмiли пpopвaTисядo Kpимy З мrToЮ вийти .цo
Kpимськиx гip. Пaвлoвський (800 ruaбель) пoдaвся .ЦoДнiпpoвсЬкихплaвнiв нa беpeзiCивalпy. Пiвтopи тисячi мaхнoвЦiв
Kpимськoгo Koptryсy oПvIНИЛYIсЯ
в чеpBoнoМyпoлoнi.
З чaстин 3-гo мaхнoвсЬKoгo Кopпyсy' щo стoяли в paйoнi
Hiкoпoля тa Алoстoлoвoro, 2f З oсoбoвoгo сюraдy бyли xвopi нa
тиф, vaсткoвopoзiйшлися пo.цoмiвкaх,vabткoвooпи}lилисяB
пoлoнi (близькo l0 тисяч пoвотaнцiв)'Чepвoним Tyг зaлиIlIилися великi тpoфei: apTсKJIa.ци'
10 гapМaт,5 пaнцеpних пoтягiв,
arpoплaн. B oднoмy З МulxнoBсЬКиxпoлкiв вiдбyвся пеpeвopoT,
B peзyЛьTaTiякoгo чaстинa мaхнoвцiв, пoвipивtши oбiцянкaм
бiльшroвикiв,BиIЯBl,uгдa
бaя<aннярiйти .цo скЛa.цyЧеpвoнoi ap.
мii. l50 пoвстaнцiв, кoтpi нe ПoгoДиЛисяз цим pilпeнням, були
нeгaЙнoзaapeштoвaнiнеpвoними.
10 сiчrrя 1920poкy яДpo тa rштaбПoвстaнськoi apмii з КiЛЬKoI\,{a
Tисячaми мaхнoBцiв пpибyли з oлексarцpiвськa .Цo ГуляЙ-Пoля, виpilшивrшибopoнити сBoЮ <(сToлицЮ>.
oднaK yxe
Ilaстyпнoгo.цHянa зaсi.цaннirптaбy бyлo виpiшrеHopoзПyсТити
apмiю y Bi.цпyстКyнa мiсяць, пoKи oстaToчнoне з'ясyrться ситyaцiЯ в Укpaiнi, a зa цей vaс спpoбyвaти Д,oМoBиTИcЯ
З pa.цянсьКoю BлaДoюпpo aвтoнoмiю.
.Цo зaвДaнь МaxнoBсьKиx кoМaндиpiв вxo.цилoзбеpеxення
штaбy тa фopшryвaння
нoBих ЧaсTин'якi бopoнилиб нeзалe;шiсть
paйoнy. Пoлки poзiйшлися пo.цoмiвкax. Штaб 1-гo кopпyсу тa
штaб apмii зашIИIIIIишIуIaЯ
в Гylrяй-Пoлi, ruтaб 2-го кopпyсy BиpyIIIиBнa Hoвoспaсiвкy. Мaхнo в тифoзнoмy мapeннi нa сrл'lнськiй пiдвoti y сyпpoвoдi п'ятнa.ццятиoхopoнцiв бр вивезениЙ
дo.Цiбpoвки i згo.цoмсхoвaний нa хщopi Бiлoмy зa 5 юl вiд цьoгo сeлa.Paдaтa кyльтпpoсвiтвiДдiлмaхнoвцiвpоз'txа-ltисяпo мiстах i сeлaх' Фaктичнo пpoтягoм ДecЯT|4
днiв, з 5пo 15 сiчня
1920poкy, BеличезнaПoвстaнськa apмiя зникJIa.

252

253

Чepвoнa кoнтppoзвiдкa пoвiдoмляЛa' щo в мzlхнoBсьКolt{y
чи ПoМrp>'a
rштaбi<.пoвнapoзryблeнiстЬ>>,
щo Мaxнo <(xBopий
в Гуляй-Пoлi залиrшилaся1 тисячa пoвстaнцiв пpи |2 гapмaтirx.
3a iнпrими дaниМи нepвoнoi poзвiдки, в Гyляй-Пoлi знaxoДиЛocя дo 5 чи нaвiть 15 тисяч пoвстaнцiв. Maбщь, poзвiдники
зapaхoByBаJIи
.цoМaxIIoBцiвyсix мешrкaн.цiвГyляй- Пoля.
Ha 20 сiчrrя 1920poкy vеpвoнi зulxoпилиHoвoспaсiвкy i poзГpoМилиurтaбтa стpyKTypи2-гo AзoвсьKoгo Кopпyсy мaxнoвЦiв.
знищeння Maxнa в oлeкI{iкaвo, щo пiсля пpoвtulyт-IJIaнy
сaндpiвськy тa poзпopoп]eнtrl Мaхнoвськoi apмii бiльшroBицЬтa пpo
кoмy кepiвниЦTByдoпoвiли, мaбщь, пpo сМrpтЬ <.бaтЬКa,>
пoвнy пеpемory нaД пoвсTaнцями' бo пoнa.цтиx.цeнь МaхнoBцiв y Гyляй-Пoлi не чiпaли. З.цaвалoся,Пpo }Iих зaбули,пoз:l,IK
rхня apмiя Bxе нe iснралa. Мaхнoвськi кoмaндиpи y ГyltяйПoлi ще IIa Щoсь спoдiвzrлися,хoчa пoвiдoMJIrнняз пoвiтiв пoкaзyBzrЛисПpaBхню вaю<aншtiюЧеpBoнoгo теpopy' poзстpiли
пoвстaнцiв,Мoжливo, vеpМaхнoBсЬкихкoмaндиpiв тa pя.цoB}D(
Bo}IeKoМa}ЦyвaннявBax.ulo' щo в Гyляй-Пoлi дoведетьсязiткFlyгисяiз сеpйoзниМсуПpoTивникoм'i тoмy тiльки КoнцeнтpyвaЛoвiйськa дoвКoлa селa.
- 25 ciuня) 1920pЬкy vеpвoнi
23 ciчня (зa iнrJlцyц ДaHИNI|4
BиKopис.
виpilшили Bсе-тaKи знищити МaхнoBсЬкy <<CToЛИЦЮ>>l
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 нaкaзaнo 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-

сI]poTиBy700_800 мaхнoвЦiвсеМи T'исячaМчеpBoHoapмiйuiв
у{I4}IиTи не змoгли'

i

i

хoчa бiй TpиBaB Ha ByЛицяx селa вiсiм гo.II'и}I.

B peзультaтiбoю близькo300мaxнoвЦiвзaгинyлиaбo пoтpaIIИЛуIУпoЛoн' пpичolиyiхнi пoлoненi кoмaндиpи6ули не1aйнo
poзстpiлянi.!o нepвoнихПoTpaПи]Iи
знaчнi щoфеi: мaхHoBсЬKa
скapбниця (гporшi,кiлькa пудiв зoлoтa Ta KoшIToBнoстeй),
лaзapeT,BrЛиКaкiлькiстьнaбoiв, 8 гapмaт,8 кyлемeтiв.
oднaк бiльшiстьзaхисникiвсeЛapoзПopoшиЛaсяпo цiлoмy

з пoвстaнцiв бр пеpекoнaцИtт,щo вiйнa зaкiнчилaсяi Ilto з нею
зaкiЁчилися й стpaцдaння мiсцeвoгo сeл'lнствa.Хвopoбa Maxнa
тa ДеяKихiнurиx BIlЛиBoBиxкoмaндиpiв ЗaJIII|IIИIIa
мaхнoвцiв бeз
кеpiвництвa.Tиф пpикyвaвДo'лixoк aбo звiв y Мoг}r]Тy
20-30 тllсяч ПoBстaнцiв,близькo l0 тисяч oлинwiиcя B pаДянсЬкиxКoнцтaбopaхaбo x бyли poзсщiлянi. Pештa пoBеpнyЛaсядo свoix кoлиtшнixМиpних зaняTЬ,pеТеЛЬнoпpиxoв}ToчИсBor MиI{yле.
З.цaвaлoся,Кpoв лЮДсЬКaвХe BДoсTaлЬзpocуIIIayкpaiнський
стеП.

Гл ава 23
ПoЛyN{'Я,Щo IIЕ ЗгAсAo
(люmuй_mtrlавень
1920)

нoвцiв, uepвoнi пirшлинa хищoшi. .ЦoГyляй-Пoля22 сiuня пpибyлaДeлeгaцiя,Щoб нiбитo З'ЯcуBaTИ,.rизбиpaетьсяMaхнo пi.цКopиTися нaкaзoвi l4-i apмii i чи бyдe вiн poззбpoювaTисвoю
apмiю, a яKщo бyДе,тo дo яKoгo тepмiнy.
Мaxнoвський пrтaб вiлrс,rгryвпpoпoзицiю poззбpoювaтися,
як гaнeбнy.Utя Пoвстaнськoi apмii, i BислoBив пpoтесTи пpoти
apeшrтiвтa poзстpiлiB пoBстaнцiв. Пpoпoзицiю чеpвoних l\{axi зaпевни.llи
пpиKpиx нeпopoзyмiнь>>
нoвцi нaзвшtи <(плo.цoМ
спiльчrpBoних,Щo Пoвстaнськaapмiя гoтoBaBoюBaти<<пpoти
нoгo Bopoгa)>.
fuie нeзвaжaюЧи,нaвсi xитpoшi чеpBoнихтa iхньoi poзвi.Цlс,t,
чepвoнихtшпигщriв,кoтpi зa
МaхнoBсЬKaкoнтppoзвiдKaBикpI,I,JIa
в Гyляй-Пoлi..Чеpвoне кoденЬдo нaПaДyчepвoних orIИF|уIIIуIcЯ
МaндyBa}I}ш
пpиГpoзилo apтoбстpiлoм сeлa' i шпигyнiв вцrryсTYIIIуI,
ЗaЯBИBIlIи'lцo пoвстaнцi бyлyгь бopoнити селo.цo oсTaнtlьoгo. Paнo-вpaнцi vepвoнi пiшrлиB HaсTyп' aле сеpйoзнoгo

Лютий l920 poку хapaKTepизyBaBся нoBиM tsиЗBoЛrнI{яМ
Укpaiни вiл бiлoгвapдiйськиx вiйськ. Бaгaтьoм I\,IеIIIкaнц,IМ
Укpaiни здaвалoоЯ' Щo вiйнy,зaкiнvенo i нaстaв oviкyвaний миp. Aле
нa зaхoдi щe бyлtl .tщнo rypкiт бoiв неpвoниx З пolUIKaми. Зpештoю, й в Укpaiнi <(визBoЛиTеЛi>
з пiвнoчi 3aПoвЗяЛися НaДfuГaТИ
нa yкpaiнський нapoд нoвe яpмo. B бiльlлoстi випaДкiв Pa,Ди в
Укpaiнi нe oбиpaлиcя' нaтoмiсть сTBopЮBaJIисЯpеBKoМи з Beличез[tиMи ПoвнoBuDКеHHЯNlИ,якi с юra.цaлися з бiльшtoвикiв -ooсiяrt
ни евpеiв. oднoчaснo ItoBеp}IyЛися
yсi <oзнaки>пoПеpеднЬoi,"чеpвoнoТвесни> l919 poкy 3 нaдзвинaйкaМи' ПpoдЗaгoнaми' MaсoBими poзсщiлaми. Haдii нa гpoМaДЯI{ський п4иp не сIlpatsДИлИcЯ'
Пц Ьepеск Пpoпaгallдистiв тa ста,чевi KpoКи нaкaзiв HaJraгo.DKyBaI|acЯ МaЦIиI.IaдepxaBнoгo нaсиЛьсTBa' яКa B yr\,{oBaхпoлiтичнoгo,Ta eкoнoмiчнoгo хaoсy Пoстyпoвo нaбиpaлa oбepти.
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Близькo 607o зaвoдiвтa кoП€tЛеtlЬ в Укpaiнi He пpaцюBitлo,
бeзpoбiтгяв мiстaх сягнyлo 50% сepel,poбiтникiв, мaйxe вдвiчi
сКopoтилисяпoсiвнi плoщi.
Пaм,ятaючи, яKy HeнaBисTЬBияBиЛиyкpaiнськi сeJIяни.цo
кoлгoспiв, дepxгoспiв, pa.Цioспiв,бiльrшoвицькиЙУpяд зMyIIIе
ний бyв пpипинити фopсoвaнy кoлeкгивiзaцiю i poзДaтичaстину ЗeMп Згa.цaHиxгoсПoДapсTBсrJUIнaМ.
з нaйбiльпr неспoкiйнoi KaтepиЗведенrrя,Щo на'цхo.циJIи
нoBoгo нapo.цнoслaBlцини' ПoKи Щo нe BlrrryBzulи.циKTaтopaМ
нoгo вибщy
paйoнp y сivнi-лютoBiднoсний спoкiй y сеЛax<(BiЛЬнoгo
мy 1920-гoпoясtIюBaBсЯTИ|,JI,
щo селJlHибyли знекpoвленiбopoтьбoю з бiлими i тифoм' щo BpaзивчaсTинyнaсrлення Пiвдня Укpaiни. Пoвстaнствoбyлo aбo poзгpoмлeне,aбo iзoльoвaне
й пoзбaвленeкеpiвництвa,aбo ж poзiЙшrлoсяпo Дoмiвкax.Бiльrшoвицькi)к пopядКи' нaсильсTBaй гpaбyнюt Пiд гaслaМи <<BoяBищeМ.
€ннoгo кoмyнiзмy> Ще }IeсT€UIи пoBсяI(Д,еlItIиIи
y
бopoтьбi,
пoBсTaнськiй
нe
бyв
пеpеПoчи}tKoм
[]еЙ пеpioл
a сKидaвся бiльшrенa зaПaмopoченнявiд великoi втpaти кpoвi
тa yсвИoмлення всiei пifiстщlнoстi неpвoних. I всe x сeлo вичiКyвzulo' KyДи зBepне Bсеyкppeвкoм - тимчaсoвий opгa}I' дo
бopoтьбистiв,сTBopиBlIlиBидиякoгo yвiйшли Пpе.цстaвники
мiсть блoкy лiвиx сил.
o.цнoчaснpнa ПoчaТKyЛюToгo 1920poкy нa ПЬднi УкpaiЪи
пoчЕUIисязбpoйнi BисTyписел,IнпpoTи pеквiзицiй Ta нaсиjIЬсТB'
Цi селянськi i
щo Тх чинили пpибyлi з Poсii .tеpвoнi ЧacTуIHИ.
poсiйських i лaтиських
пapтизaнськi BисTyIIипpoти paДя}rсЬKиx
чacTинПpизBeлидo пoчaтКylllиpoкиx pепprсiй з бoкy нoвoi влaнe ЛиПIeвiлiбpaти в щpaiнськoгo се.
Ди. БiльшroвиKиIIлaнyB:rли
JIянинa600 млн гlУдiвxлiбa вiдпoвiднo.цoпpoдpoзKJIадки.Boни
oдpaзy x нaКJIiUIисвoю ЛaПy нa сaмoстiйнi селянськi opгaнiзaсBoс ПaIIyBaння
стBop,циTи
цii, нaмaгaючисЬIlUшхoМнaсиJIЬсTBa
в yкpaiнськoмy селi.
Haпpиюtaд, Mapiyпoльський pевкoм .цoпoвiдaв:<.Усeлi неoбxiднo змiнити всi вoлpевкoMи'fioзaяK бiльrшiстьiз них склa,цa€тЬся з мaxновцiв'>.3вeдeннянKBC тa вiйоькoвoгoКoМaн'цyвaнrш пoвiдoмляли: <.Boлексaн.Цpiвськoмyпoвiтi opгaнiзрaти
Paдянськy влa.цyнeМoжлиBo' yМoBЛяHHясTвopювaтиpeBKoми
.цapемнi.БarЦитизмoМ зapa)Keнo90vo нaceлeHIIЯ'е ceЛa'З ЯЮ7ми взaгa.пiнeМar зв,язкy. Hapoд не збиpaстьсянa схoди i нe бaTpyдящихЗapiDKexaе тepпiти кеpiвництвo <...>знaчнa ЧacTvIHa
}IaМaxнoBIIIинoю(...) нaсeЛенн'lспiвvyвaе Мaxнoвi, сTaBиТЬся
Bopo)кедo Чеpвoнoi apмii тa кoмyнiстiв (...) стaBлeHHяpoбiтi т. .ц.
никiв oлeксaнДpiвськoгoпoвiry дo кoмyнiстiB нeгaтиBнe,>
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Haвiть poбiтники не бyли в зaxвaтi вiд щвеpдження ДиKTaTypи пpoлeTapiaту,i бiльtцoвицький вплив y шньoмy сepeдoвишi бр мiнiмальним.
B кiнцi сiчня - FIanoчaTl(yЛIoToгo1920poкy пpo Мaxнa тa
йoгo apмiю пpaКгичHoнe бyлo хo.цниx пoвiдoмлень.Пoвстaнцi
poзiйшlrисяпo.цoмiвкaх'пpихoпиBlllи iз сoбoю збpoю.Бiля Maхнa, кoщий бр пpи смepтi неpезтиф i ryбеpкyльoЗ,ЗaлИшIИЛИcЯ
кiлькa кoмarциpiв тa oсoбистa oхopoнZt:Чеpвoнi чaстиHи,щo
сFryвzrли
мaхнoBсЬKиIl,Iи
сeлaМи'I{Iдeне знaхoдиJIиПoBстaHсЬКиx
зaгoнiв. Cтвoptoвалoсявpaxен}ш, Щo щpaiнсЬкe сeЛo нapештi
скopиJloся' a Пoвстaнцl пеpеTBopиЛисянa Миp}IlD(гpе.lкoсiТв.
Мaхнoвськi oхopoнцi пeprхoByвaЛйваxкo хBopoгo <.бaTЬKa'>
пo селilх i хщopах.Як не нaмaгa,rисячекiсти,iм не вдaлoсялilоi
Maхнa, I{фBDкulючи
нa спpaB)<rle
пoлюBzlн}Iя
зa HиM,ЗникДyllaTИ
нeнHя Мa:*raнaдшнyлo Уlgaшrськy paдянськyiнфopмaцйнy aген<<вЦ
зaпaлeнHЯМo3К}>.
цiю пoвiдoмити пpo сМepть <.бaTЬKa'>
3,ЯBлялptcясepeд Iиaхнoвuiвi peнeгaти.Taк, вiдoмиЙ y Бep.цянсЬКyмaxHoвeць-МaтpoсУpа,тoв нa пpoхaння бiльшoвикiв
пi.цписaв IaKJIИК,y яKoМy зaсyДI(yBiUIaсябopoтьбa мaхнoвцiв
пpoTи Чеpвoнoi apмii. oлнaк цe йoмy нr .цoпoмoгЛo,i вiн бр
yсr x зaapeцrтoвaнийopгaнaMиЧK. Koлишlнi мaxнoвцi с. Hoвoгpигopiвки TaКo)квиHесли pезoлюцiю, щo зaсyДКyвaлaбopoтьбy Мaxнa пpoти кoмyнiстiв i зaкликaлa мaxнoвцiв сКлaсTи
збpoю.тa <(HaпrpПIy виMory BИсTУгIИтИ
пpoти бaндитизмy>.
B пеpп.tиxчисЛaх люToгo 1920poкy <.бaTьKo,>
нaperптi стaв
нa I{oги i зaхo.цивсявiдpoдxyвaти свoю бaгaтoтисячнy apмiю,
oДнaК оитyaцiя нa тoй нaс бyлa вxе зoвсiм iнпroю. Сeляни бa)KaJIиМиpy i не пoспirцaли.цoПoBсTaнсЬКих
зaгoнiв, винiкрaли. I{е сПpaBилoнa Мaxнa гнiтючe BpzDKення'iнoдi йoгo oxoплюBаJIa)кaюIиBaaпaтiя. Biн тoпить свoi мpii в гopiлцi, пpaгrrгIи
зaбуиcя i не бaчити тoгo' щo Дiсться .цoBКoЛa.
B цeй чaс з <(бaTЬKoМ>
зzuIиtrlzшoся
близькo TpиДцяTичoЛoвiк, пepевaxнo Koмaн.циpiв,якi бyли вiЛ'цaнiйoмy дo.кiнця.
Biдсyrнiсть y Мaxнa Знaчниx сиJI пopo.ЩКyBaЛaУ
сeЛ'IHнrBПeBненiсть y МoxJIиBoстiпpoдbвxення бopoтьби.
Aле Мaxнo нe BTpaчaBнaлii. Пеprшi ж бoi, пpовeденi йoгo
мzUIrнЬKиМ
зaгoнoМ,бyли блискyними.Bxe 2 лютoгo l920 poкy
бlля c. Успeнiвкa 20 мaxнoвцiв зaхoпилив ПoЛoн 100vеpвoнo.
apмiйцiв з .цBoМaKyЛeМrтaМи.
4 лютoгo Maжto нa кiлькaднiв зaхoпивpiдне Гyляй-Пoлe,якe

зaJIИrIIуl.IIИ
пеpeД TиМ oснoвI{l сиJIи чepBoHlок кapaтелiв. У пoлoн
ПoTpaпиJIи близькq 200 сю.тцaтiв 42-i дl,твiзi тa Bzulкa
дo <<бaтЬKa>>
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|4IЯзaПисyвaтися Дo МaxнoвсЬKLD(зaгo}liB. Kpивaвa бiйrш, нeза'цoвгo пеpе.цTиM BлalIIтoBaнa бiльuroвикaми' пopo.циЛaзaнeпoKoеtlll'l I{e ЛиIIIе зa себe, uтe Й зa свoi poдини, кoщi
МoгЛи oпиtIиTися зapг{ниKaМи y бiльrшoвиЦЬКиxЛaПaх.
Bлaштoвaний Мaхнoм мiтинг y Гyляй-Пoлi не мaв yспiхy,
FIa нЬoМy бyли пpисщнi одиницi' Poзгнiвaний <.бaTЬкo>>,
нaПивlxисЬ 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 1пеpшreзa кiлькa тиxнiв зaKJIиКaBсeJIяHдo
бopoтьби пpoTи бiльцroвикiв, зaяBиBlI]И, Щo <.ixнiй влa.цi не
пoвиннo бyги мiсuя нa Укpaiнi>. Cелянaм пpoпoнyвzuloся стBopюBaTи тaсмнi зaгoFIи B Ko)кнoмy сeлi i готрaTися дo зaгaJlЬнoгo ПoBстaнHя' ПpипиниBшrи будь.якy .цoпoMory BлaсTяМ.

6 лютoгo1920poкy Кoмaндyвaч
Пiвденнo-3aхiднoгo
фpoнry

€ г opoв, poзлюvений пеpIциМиyспiхaми Мaхнa, Bидaв HaKaз
Естoнськiй дивiзii в нaйкopoтпrийтepмiн пplцyll]ити мaxнoвцiв
<(.цo
ПoBнoгo знищeннJIi стepти нaсeлeнi гIyt{Kгиз лиlUI ЗOМЛi>.
8 лютoгo S22_Йкaвпoлк 42-i шlвiзti неспoдЬaнo нaсКoчиBнa
Гy.шй-Пoлe i oтoчив М:lхнoвсЬKийпrтaб.Мaхнo випадкoвoзyпtЬ
BИpBa^ГИcЯ
з oToченн,lpaзoМз Tpи.ццятЬМa
BеpIIIниKaМи,бiльшriсть
йoгo загoнy бyлa poзгpoМjleнa(21 пoвстaнецьзaгиFryв'близькo
30 пoщaпили в пoлoн). Гoлик тaК KoМeFrц/Baвцi пoдii: <.Kл.trгi
ryляiпiльui нe бaxaють BoюBaTи'бoячись зa свoi poдини)).
<.БaTЬKo,>
iз залиrшкaмизaгoнy рipвaвся дo I{apeвoкoстянтинiBKи,де poззбpoiBpory чepBoниx'ЗaхoпиBoбoз 373-гoпoлкy i poзстpiляв yсiх пoлoнениx кoмyнiстiв. Пpoтягoм нaсTyпнrл<l0 днiв мaxнoвцiryляли сTeпoм' ITyсKaючипЦ yKiс еlllеЛotlи'
3нищyючи пpo.цзaгorrи
i неpвoнихaгiтaтopiв..[iзнaвшrись,
Щo B
Пoлoгaх знaxo.ц,иTЬся
цr}ITp пoстaчaнFlя 42-\ дивiзii, мaxнoвцi
19 лютoгo НaПaJIИI{aцю стaнцiю, зulxoПиBIIJи
12 гapмaт i 10 кyлеметiв. А;tе, зaбapиBtllисьна стaнцii, BoHи пoTpaпIалипi.цвoгoнЬ пaнцеplloгo чеpвoltoгo пoтягa. Зipвaвши зaМKи з гapМaT
i зaxoпивrшиKyЛeмети' мaхнoвЦi пirrulи .цo Kiнських Poздopiв.
У цeй чaс гpyПaМипo 10-20 чoлoвiкдo Maxнa пoчаJIипpибyвaти йoгo кoлиtшнi пoвстaнцi пiд кoмaндoю .{epменжi тa
flaшrкoвa,a TaKox пoвстaнцiз opiхoвa тa Гyсapки. 3нoвy y Maхнa
нaбpaвся зaгiн близькo сoтнi людей пpи |2 КyлемеTax.
2l лютoгo 1920poкy мaхнoвцi Числoм,цoсoтнi шaбeль знoвy
Гyляй.Пoле, пoЛoниBlIIи300 неpвoнoapмiйцiв, сеpeд
}aхoПlиг;IИ
y Maхнa. Зaмiсть мaхнoвськoi
яких бaгaтoзгoлoсиJloсяcЛу)|<14T|4
скapбницi <.бaTьKo>
знaйшoв y селi ЛиПJrlloлКoвy скapбницю
чеpвoниx з.цBoМaмiльйoнами pyблiв, якi вiн oдpaзypoздaв пoBстaнIIяМ.400 vepвoнoapмiйцiв yгекпи дo сyсiдньoгo сeЛa' з.UIи'
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IIIивlllи МaхнoвцяМбaтapеютa вiйськове сПopяДКення.Bтiкaчi
KoМaH.ци.
ПoTpaпилидo pyK свoсi х Естoнськoi.цивiзii,пpичoI\4y
pи тa деякi сoЛдaTибyли oдpaзypoзстpiлянi зa бoяryзтвo.
B Гyляй-Пoлi Maхно ПoЧaBпoсиЛенoфopмувaТисBoЮap_
мiю y склa.цiщьoх пoлкiв пiхoти (Koхaнoвa, oгapкoвa, Клейнa)' пoлкy кaвалеpii(Щyся), КyлеМеTнoгoПoЛКy(Kоxt).
Але нeзaбаpol\{
нa ГyляЙ-Пoлe нeспoДiвaнoHaПaBПoсиJIений кaвполКчepBoFIихпiд кoмaнДoюPязaнoвa.Biн oпинився в
У пеprшixвилинИ
центpi селa' сипЬHoзбентexивtшиN4aхнoBцiв.
l бoю неpвoнi зaхoпlтtиМaxнoвсЬKИЙштaб y uентpi ceлai вбили
oбopoнy. Пiд чaс бoю
дeяKиx rштaбiстiв,lцo .цезopгaнiзyвалo
бyлo вбитo бpaтa Hестopa - Caвy Maxнa (нaнальникa ПoсTa.
чaнHя apмii) i Kopoстильoвa.Бaгaтo мaхнoвцiв зaгинyли i пoTpa[IWI|4
в ПoЛoн y цЬoМу бoю. Чepвoнi знoвy ЗaхoПиЛиBсЮ
мaxHoBсЬKyapтилepiютa канЦeляpiю.
B кiнцi ЛЮToгo1920poкy бiля Дiбpoвки Maхнo з,с.цнaвсяiз
зztгoнoМсвoгo KoлиlшнЬoгoKoмaIIДИpaПетpeнкa, кoщиЙ' poз_
збpoююvи дpiбнi vepвoнi Чactvl,LlИ'I<ypсyBaBбulя clл Koмap тa
Beликa Янiсoль. Tyди x пiдiйrпoв i зaгiн Зaбyлькa.flo пouaткy
беpезня 1920-гoMa:шo pейдрaв пo сrЛ€Iх Beликa Янiсoль-Cвя_
тoдщiвкa-Typкенiвкa- Boз.цBI,DI(eHKa'
Пpoвo.цяЧиB ЗaхoПЛених
сeлах мiтинги i вepбyюuидoбpoвoльцЬдo свoеi apмii. B цей чaс
махнoвцi Пepетвoplтtисяв paйoнний зaгiн i нe здiйснюBaЛиTpи_
pейшЬ,нaвiть}lеBиxoдlUIид.oсвoж гoЛoBFIt,D(
вaЛю(даJIeK}й
цеrггpiв
над AзoвсьtсаMMopеM'дiюvи виЮ'IючнoнaвКoлoГy.пяй-Пo.пя.
У б.epeзнi1920poкy, KoЛи пpoдpoбoтaбiльпrовикiвпiшлa
Bже пoBtIиМxoдoМ i кoли Пpo.цзaгoHиДicтaвыlиcяax дo вi.гt,la_
ЛеtIих степoBиx сiл, нaстpоi сelUIHсТBaзнoвy хиTHyлися в бiк
збpoйнoi бopoтьби пpoТи <.сoв.цеПii'>.
Цi нaстpoi ЗMалЬoB}ъaB
пo всiй Укpaiнi ЗaЯBЛЯЛ|l,
IнфopмвiлпiлЦK KП(б)У: <(...сeJUIни
lцo He пpизHaченцi,a вoни сaмi с PaД.янськaвлaдai Hе .ItoЗBoЛятьy себе кoмyнiстiв тa КoМyн...Дo paд кoмyнiстiв oбиpaтине
бyДeмo,'.З oлексaндpiвськoгo пoвiry пoвiдoмлялoся' ЩO<(aнap.
хoбaндитизМЗBиBсoбi тщ мiцнe гнiзДo'>i виявлястьсяв 33.х з
peBкoми пpaцЮЮтЬнaпiвлегaльнo
43-х вoлoстей,tЦo <(.цеяKi
внaслi-цoкпoстiйнoi ЗaгpoзимЕtхнoBщиHи)>.
У лютoмy 1920poкy Пoч€L'Iaоянoвa xBиля Trpopу в Укpaiнi
пpaвих есеpiв,MеHШoЛpoTилiвих есеpiв-iнтеpнauioнaлiстiв,
викiв. Бiльtпoвики виpilпили зaбopoнити будь-якi не бiльtпoвицькi зiбpaння.Taк, y Бiлiй l-{epквiбyлa poзiгнaнaкoнфepен_
цiя бopoтьбистiв, a в беpезнi 1920poкy бiльшroвикивзaгaлi
зaбopoнlrлидiя,rьнiстьпapтii бopoтьбистiвпo всiй Укpaiнi. Бiль_
llIoBицЬKaсисTeмa бyдyвалaсянезaлr)кнoвiд вoлi мaс. Бopoть_
биcти lк yсe бiльrпe пpиBеpTirлиспiвuyrтя нe Лиш]еceIIяН,aЛe
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й poбiтникiв. Cелянськi з,iзДи пpиймали ixнi }eзoлюЦii' киiвськa бeзпapтiйнapoбiтнинa кoнфepенцiя тaкoх булa <.нaстpoенa пo-бopoтьбистсьКи'>.
Bибopниx пpaв бyли пoзбaвленi близькo 607o clльcькихвvrбopuiв (yсi, хтo BиявJIявнелoяльнiстЬДo pa.цянськoiвлaди).
B мiстax близькo50vopo6tтникiв- oснoви pе)<иМy- нl З'яBи.
ЛИcЯlнaвибopи 1920poкy. нKBс мав нeoбмеxeнi пpaвai фaкTичнoДиpиryBaBвибopaмидo pa,Д.Иoгo спiвpoбiтникисЮIa.цaли.цoсь€ нaвiть Ha paдяHсЬKихпpaцiвникiв.
У щaвнi 1920poкy в Укpaiнi ПoЧzL.Iи
сTBopюBaTисякoмiтети
HeЗЕUIежниx
селян (кoмнезaми) - нoBa oснoвa дикгaтypи бiль.
rшoвикiвнa сeлi. Ha кiнeць 1920poкy KoМнезaМиiснyвалиB Koхнoмy тpeтЬoмyселi Укpaiни i в yсix BoЛoсниxцeнтpiж' Boни стaли фaктиннo opгa}IaМиBлaДинa мiсцях, oскiльки aбсoлютнa
бiльrшiстьмiсць y paДaхTa'шнiх викoнКoМzlxHaле)КaJIa
кoтvгyrriсTaМTa ч,'IeнaМкoмнезaмiв. Koмнезaми пoтpiбнi були бiльtшoви.
кaМ дJI,Iтoгo, щoб нapeштi poЗKoЛoTиyкpaiнське сrЛo' нaЦЬКyBaTисeЛ'lнськy бiднory нa бiльtl.tзaМo)GIихсlJUItl' poЗв'язaтив
селi спpaвxrrЮ гpoМaДянсЬKyвiйнy. Heзвaхaючи FIaTе' щo
в 1920poui селo <(oсеpе.Д.нЯчиЛOQfl>,
Г?CЛoпepелiлyстaлo тiсю
яКa дoзBoJlяJIa
лЮМпeнсЬKиМ'ЛeдaчиМелeмeнTaМселa
.цoBбнeЮ,
yгисKyBaTипpaцелюбних' хaЗяйнoвитиxсеJUIн'a гoлoBнe- Пrpeслiдрaти всix, хтo бyв невДoвoленийpадянсЬKoЮBлaдoю.'
Bнyгpilшня вiйнa в сeлi пpизвoдvшIa
Дo зниЩен}rяПpaцЬoBиToгo сеJI'IнсTBa'яКl Пpaгнyлoбщи зeмлевлaс}IиKaмиi не зшte>кaтивi.цпoлiтичних змiн. Д,rя ЦЬoгo lшeнaМ Кoмнезaмiв бyли
нaдaнi знaчнi пoлiтичнi тa екoнoмiчнi пpивiлеi. Boни звiльнялися вiд ПpoДpoЗКлaдки
i oщишlуъыlи |07oмaйнa poзKypl(yлених
сeлян aбo сеЛ,Iн- yпеpтиx aнTиpaДянщикiв.ЗaбезпеченийтaKиМ чиFIoМкoмнезaмiвeцЬ}Dкrне тypбрaвся Лpo пpoдyкгивнiсть
сBoгo гoсПoДapстBa'a ПpaгFIyBпoбiльlпе poзIrypKyлI,тTИ
Ta Нarpaбрaти. Koмнeзaми нaйчaстiшrеBДaBNl.ИcЯ.цo
BисилKиpoЗКypКyЛrних дo Cибipy, для тoгo Щoб не бoятиcя пoмсTи i скopистaтися зeМJIeю,бyдiвлями тa xуДoбoю poзIrypKyленoгo.Kepiвники
кoмнезaмiв тa peвкoмiв y селi дyxe ЧaсToзЛoB)(иBЕuIи
Bлa.цolo'
вiдч}ъaючисBoю ПoBнy бeзкapнiсть.B бiльrшoстiце бyли ЛюД|4,
пpизнavенi з мiсцевих кoмyнiстiв, кoщi знали пpo сTaнoвищeB
yкpaiнськoмy селi пеpeвzDкнo
З листiвoк тa aгiтaцiйних гшaкaтiв.
Чaстo тaкиx кеpiвникiв ПoсTaча.Jrи
пoлiткoми чaстиtl, Щo.цислoКyB{UIися
B цих сeлaх' i тoдi селo пepетвopювzuloся
в яКyсЬхимePУ, щo Пo€.цнyBaJIaв сoбi pиси вiйськoвoгo пoсeлeння ХIХ стoлiття тa KoнцеHTpaцiйнoгoтaбopy.
[V кoнфеpенцiяKП(б)У ПoяснIoB€UIaвитiснeння <<pаflянсЬKoi
paД ПoТpaПЛяютьвopoxi
фopми>з yкpaiнськиx сiл тим, щo <(,ц,o
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ПoЛlTиКy)>.
eлейенти, мaхнoвцi, кoтpi пpoвo.цяTЬaHтидеp)KaBнy
Але нaспpaвдi нaсильсTBaB сеЛaxПpизBo.циЛи
.цoToгo' llto нaвiть нa пoвiтoвoму тa paйoннoмy з'iз.цaхpевкoмiв y Мелiтoпoлi
пoлiтика бiльшoвий Bеликoму Toкмaкy piзкo кpитиKyBaЛaся
кiв нa селi. Haвiть нa KaтеpинoслaвськiйгубеpнськiйПapTKo}lфеpeнцii пеpeBaxaЛaKpиTиКaцiеi пoлiтики.
KП(б)У Звepнyлaся
дo члeнiвкoмнeзaмiвiз зaюrикoм:"KoмПoча-ltoся
нrЗaми - нa KypКyлЬсЬKoгoКoH'I ПpoTи бaн.цитiв!>.
oзбpoeнихKapiulЬниxзaгoнiвKHC (y кохнoмy повiсTBopенtl'{
тi - кaвaлepiйськoТсoтнi KHC). Усьoгo в Укpaiнi бyлo ствopенo 730TaКихзaгoнiв,.цoяких BхoДиJloблизькo 55 тисяч чoлoвiк. Bзaгшri iснyвiulo близькo 10 тисяч кoмнезaмiв (з ниx 670 нa Kaтepинoслaвшинi).БЙьшriстьзaгoнiв кoмнeзaмiвцiвбyлa
вiдпpaвленa нa бopoтьбy ПpoTи мaxнoвцiв. Aле в Kaтеpинoслaвськй ryбеpнii з 670 кoмнезaмiвцiвдo )кoвтня 1920poкy збеpегЛoсялиrшe165.B сеpе.цoвиЩi
Kнс пaHyвaJIиpoзryбленiсть
opгaнiKoМHeзaМи<.чекiстськoю
тa пaнiкa. Мaхнoвцi BвzDКzUIи
зaцiею,>i пеpеслiдyва.ltичленiв KHC.
Maхнoвський кoмaндиp..У.цoвиченкoу листiвцi Д'o .lленiв
KHC пoпеpeд)кaв:
якщo Boни нe пpипиняTЬсвoю дiяльнiсть'
o.цнaк
тo бyдyгьзнищенi <.якгoлoвнi пoмiчники бiльruoвикiв,>.
i
вepбумaхнoвцiв
пi.цпiлrrям
сTilJIи
тarмним
кoмнeзaМи
деякi
KoМtllBaЛИДJIЯМaxнa пpихильникiв. БiльIшoвицЬКa<(чисТKa,>
нe вiД,пoвi,цaзaмiв виявилa,щo 30% КHC KaтеpиHoслaBtциHи
Ли свorмy пpизнaченнюaбo бyли <oтpyснiмaxнoвЩинoЮ)).
Мaхнo oгoЛoсиBTеpop ПpoTи кoМнезaмiвтa ixнix зaгoнiв.
У paйoнi Дii Пoвстaнськoi apмii (!oн$aс, Пpиaзoв'я' KaтеpинoсЛaBщинa'Пiвнiчнa Taвpiя) KoМ}IезaMиПpaКTичнoзнulхo.циЛися
y пiдпiллi aбo x пpипиttиЛисвoс iснрaння. BнaслiдoKцЬoгo з
yсiеi Укpaiни нa Зaпopbrоt<я
бyлo вiдpядxенo 500 дoсвiдчениx
кoшгрriстiвДltявiднoвлeння.цiяльнoстiкoмнезaмiв.V кoнфеpенцiя KHC вi'цзнaчалa,Щo <(гoлoBtloю
уМoBoю лiквiдaцii бarЦитиЗIvtyнa Укpaiнi (...) с зaщд{eння.цoбopoтьби з бaндитизмом
нeзaмoх}Iихeлeментiвнa oснoвi rшaнoмipнoi експpoпpiaцii кypБiльrпoвики opгaнiзoвр€lли B сeлax зaгoни сaмooбopoни
КyJUI>.
iз члeнiвкoлгoспiвтa paД'гoспiв.
Cелa, кoтpi вiдмoвлялися сTBopЮвaTиpевКoми Ta Koмнeзaз yсiмa нaслiдкaми, щo виМи' poзгляДaJIуIсЯ
ЯK <,гнiздaМaхнa>>
вiйськoвoi блQкa.ци,apтoбсeлa
зaзнaBaЛи
IIIIИBaJIу|
звiдси. Taкi
сщiлiв, Bисeлeння.3a вбивствoкoп,гyriстay селi aбo нa oKoЛицях
l{ЬoГoC€ Л ?.
сeЛapoзстpiлювалoсяl0-20 чoлoвiк <(зap)Д{HиKiв>
Члени Kнс, peвкoмiв, мoбiлiзoвaнi нa селo poбiтники стaвaли пoмiчHиКaми пpoлпpaцiвникiв' кoтpi гpaбyвzulисеЛяH.
У |920 poцi з Укpaiни Пpo,цзaгoнaмибyлo нaсилЬницЬKиBиBе-
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ЗеI{o l90 MЛн гryДiBЗбb{oкЯ,6 млн пyдiв М'Ясa, 300тис. пyдiв
КapТoПЛl Тollto.

. l беpезrrя 1920poкy (зa iнпrими ДaтИ\t|4- 7 бepeзня) мaхновшi yкoтpе Bxе вибили з Гу,'rяй-ПoЛяЧepBoниЙлoлк 42-i
дивiзii i стали гoсПoДapямив сeлi. Maxнo зtloвyсTaBвiДнoвлю.
paД>y paйoнi. oднaк, HезBaхaючинa Tr'
.BaTисИсTeMy<<вiльних
хлiбoм-сiллю, пpиплив iх дo
Щo сеЛяни зyстpivaли <..бaTЬКa,>
ПoBсTaнсЬКoгo
вiйсЬKaбyв незнauний.У зaгoнi Maxнa зiбpалo_
ся близькo l,5 тисянi ПoвсTaнЦiB.Ha збopaх кoмaнлиpiв бyлo
виpilпенo ПpoBесТикiлькa piIлщиx нaпa.цiвнa чеpвoних .цЛя
ToГo, U{oбзДoбyтизбpoю тa нaбoi для apмii. Бyлo виpitпенo
MaхIloBсЬKиМ
KoMaнДиpaМ
BиДaBaTи
ПЛaTнюв 1,5тисяui pyблiв
нa мiсяць' pяДoBиMбiйцям - 1 тисяну.
4 беpезня 1920poкy vеpвoнi спpoбрали зaвoлoдiтиотaнцiею
Гy;rяй-Пoле, але ixнiй нaстyП бyв вiдбитий, пpиvoму кiлькa
пoлкiв Естoнськoi Дивiзii бyли poзГpoМЛенi.Koмaндyвaння Пiвнa МaxнoBцiвнaстиниЛaДeннo-ЗaxiДнoгoфpoнтyсПpяМyBzUIo
тиськоi тa 4L-i дивiзiЙ, oкpемий кaвалеpiйськийпoлк.
|2 бepeзнямaхнoвЦiвбулoвибvпo з Гyrшй-Пoля.Ейфopiя вiл
TpиBаJIoгo
пеpебрaння B piДнIo(xaTaхПpисПшraтypбory Пpo poзвцкT тa oбopoнy,Щo ПpИзBrЛoдo пopaЗKи.Мaxнo тa йoгo KoMaFIlx}кaTивтixи в сaмoгoнi' a Дpylalнa <.бaTЬкa'>
ДИpИI|oЧaJтИ
Галинa
Kyзьменкo poзBzuKaлa
пoвстaнцiвaМaTopсьKиМи
BисTaBaМи.
З Гy:rяй_Пoля Мaхнo пilпoв нa Успeнiвкy-fiiбpoвкy-Гaвpилiвкy-Koмap-Bеликy Янiсoль, Де.цoнЬolo ПpисДHzrЛися
нoвi
зaгoни, ствopенioгapкoвим, Baсилевським,Бyдaнoвим,TapaнoBсЬKиМ'Maхнoвськi KoМaн.циpивиpilлилlлнaKoПичyвaтi cили
Гуляй.Пoля. 15 бepeзнямaxнoвцi сПzUIиДJtянoBoгo ЗaхoI]Ленн'I
ли нiмeцькy колoнiю Mapiенталь ЗaTe,Щo нiмui oбсщiляли Мaxнoвський зaгiн i в6или кiлькox пoвстaнцiв. 30 кoлонiстiв були
МaxltoBцяМиpoзстpiлянi, i бiльlшесотнi кgней бyлo зaбpaнo.
16 беpезгшмaхнoвцi ЗaхoПI,UIи
й poзстpi,тялиI20 coлдaтiвpaдянсЬKoгo KapaJlЬнoгoЗaгoнy 22-гo пoлкy (цeй зaгiн poзстpi,rявпеpеДциM 44-х мaxнoвцiв i спалив 8 oсeль).Усix пoлoнeниx Kapaтeлiв пoвстaнцi й сeляни poзсщiляли чи ЗaKoЛoЛkI
BИЛaМ'I.
Haвeснi 1920pокy <<бaTЬкo>>
сiяв смеpть нa Зaпopi;окi, зниLцУюЧиB Ko)КнoМyселi пo 5-l0 чoлoвiK<.aгентiв,>
BJ]a.ци'
пpoДзaгoнiвцiв,кoмiсapiв' кoмунiстiв, мiлiцioнеpiв.
oсoбливo xopсToКo мaхнoвцi oбxoД}lлиcязкoлиlлнiми ПoBсTaнцяМи' кoтpi пepeйшЛи нa слyxбy .цo бiльruoвикiв. <Iнoдi
мaхнoвськийтеpopoбеpтaвсяi пpотикoлишнixпoвстaнuЬ,кoтpi
не бaxали Знoвy пpиrДНУв,UгуIcЯ
дo Мaхнa i poзгляДалиcЯH|4\4
яК ДеЗеpTиpи(тaких <.KoЛиП]нiх>
булo poзстpiлянo кiлькa.цесяTкiв). ..БaтькoopoзстpiлюBaB
ТaKoЖмaхновЦiв,кoтpi пpивлaс.
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нюв€uIи гpolшiпoBстal{cЬKoiскapбницi. Taк, 18 беpезнябyв poзстpiляний кoлипrнiй нaЧaльник KaтеpинoслaBсЬKoгoгapнiзoнy
pyблiв.
ЛarЦкeвиv,кoтpий po3TpинЬKaв5 млн <(KaЗeFIниx>
|7-|9 беpезня 1'920poкyмaхнoвцi пiсля бoiв BiДпoчиBаЛи
бilя cvl Бoгaтиp тa Bеликa Янiсoль, a 20 беpезня Мaxнo здiйсниB }IaПa.ц
нa Гyляй-Пoле. Алe чеprЗ .II.Ba
.цнi вiн бyв вибитий
звiДтиoсoбливoюKaB.циBiзirю(кoмaндиp Блинoв), спeцiaльнo
сTBoprнoЮдrя бopoтьби пpoTи мaхнoвцiв. Ця див\зlятa кiлькa
бpигaд 42-i дивiзii }ra.цoвгoзaкpirмлиcя в Гyляй-Пoлi тa нa сyсiднiх xyTopaх' зaблoкyвaвrшибaзoвиЙ МaхнoBсьKийpaйoн.
Ha пovaткy квiтня l920-гo в с. Федopiвцi мaхнoвцi ПpoвrЛи
10 вoлостейспiльнo з ПoBсTaнцяМи.
з'iзд селяноЬкиx.целrгaTiв
Пpипиняти бopoтьби пpoПpoхilJlиМaxнa <<не
Ha з,iздi сeЛ'IъIуt
знищyBaTиПpoдoвoЛЬчiтa кaтa гpaбixниКiB>>,
TvIHacИIIЬHИкiв
paльнi зaгoни. Бyлo oбpaнo нoвy МaхHoвсЬКyBiйськoвo.pевoлюцiйнy paДy Ha Чoлi з МaTpocoМЛaщенкoм. 3'iз.цпoстaнoвив
мoбiлiзyвaти сiльськy Мoлo.цЬ<.вiльнoгopaйoнy>.цo зaгoнiв
Мaхнa. Maхнoвський з,iз.цy Фeдopiвцi ПocтaнoBив'Iцo МaxнoBцi пoвиннi <.мoбiлiзрaти>i pеквiзyвaTикo)Gloгo TpеTЬoгoкoня
неBдoвoЛrнняз бoкy
в сеЛянсЬкo}tyгoспoдapствi.Це BиКJIиKuuIo
Зaмoжних ceлян i Tpoхи пoслaбилo сoцia,rьнy бaзy мaхнoвцiв.
Квiтневий oгля,ц.<.Пoлoxен}Ulв Укpaiнi> oсoбливoгo вi/ul.i.
елeмeнт>>
лy Пiвденнo-Зaxiднoгo фpoнry свiднив, Щo <(гoлoBниЙ
сеЛ'lllсЬKaМoЛo.цЬ'якiй Paapмii Мaхнa сKJIaдaе<...нaйбiднiшIa
.цянсьKaвЛaдaB Укpaiнi не зyмiлa нiчoгo дaти, кpiм фopмальнoгo ПpaBa}IaзeМЛю)>.
мaхнoвцiв y спoкoi i не
B цi днi неpвoнi чoМyсь ЗaЛИIIIИII|4
трбршrи Bхr зBиIIIIиМиoToченн,lMиTa нaпa'цaМи.Це.ца,чoмolt<ливiсть м€lх}loBцям' poзбившись нa кiлькa aгiтaцiйнo-тrpopистичних мoбiльних гpyп, фopмyBaти нoву apмiю, нoвi pегioна,rьнi зaгoни, з}rищyючи нaBKpyги <(aгlнтiв>vеpвoнoi BЛaДИ.
Мaхнo }IaJIaгoдив
зB'яЗки з цeнTpoм yкpaiнськoгo сaмoстiйницЬКoгo pyxy _ ПoвстaнKoМoм(гoлoвa - М. Пещенкo) для кoopлинaцii свoш pейдiв.
У квiтrri 1920poкy гoлoвний зaгiн Maxнa з.цiйснивpeйл У
[IaПpяМKy Hoвoмoскoвськ_ПaвлoгpaД' Знищ}Toчи нa ШIЛяхy
кapaльнi зaгoни 3-i дивiзii' 25 квiтня y с. Мapинiвцi мaxнoвцi
пoвнiстю ПoлoниJIиЗ77-il лoлк Укpaiнськoi тpyлoвoi apмii. [o
pyк пoBсTaнцiв пoтpaпшlo бaгaтo збpoi, aмyнiцii, xapuiв. Знaчнa кiлькiсть неpЁoноapмiйцiв пеpейIIшaнa бiк <бaтькa,>.
|vIi>К24 i 28 квiтня 1920poкy Мaхнo зaймaв Гyляй-Пoле,
вибивЦIизвiдти бyдьoнiвцiв 14-i дивiзii l-i Kiннoi apмii. B ГyлrяЙ-Пoлiмaxнoвцi вiддpyЦвaпИ pЯД листiвoк дJUl poзПoвсЮдя<еншIB сepедoвищiuеpвoнoapмiйцiв. 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 бpигaдal4-i kЬвдивiзii,oтo.rившr
и Гуляiт-

Пoлe, вибlt,raзвiдтимaxнoвцiв.Haсцпlнoгo д}t,IMaхHoвцi,oпинивIIIисЬy смyзi пepесyвaннJlмapшoвих poт бyдьoнiвцiв,витpимaлибiЙ з ЧaстинaМи4-iтa6-Т кaвдивiзiй бiля ciл HoвoпaвлiЬкa
тa Бoгaтиp. 3aгoни l-i Kiннoi peЙДwaЛИПo МaхнoBсЬKoмypaйoнy, poзстpiлюючи кoлиulнix мaхнoвцiв, кoтpi нaмaгы,иci ie peЙтидo миpнoгo сeJUIнсЬKoгo
>KуITTЯ.
oднaк l-шa Kiннa тaк i
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paйoн дiй Чеpвoнoi apмii i пo<.БaтЬкo>>
виpitшив зaJтИlJ]И.ГИ
Мopя' Мaючи пpи сoбi пoHa'ц
Aзoвськoгo
нa
пiвДень
Дo
дaBся
тисячy пoвотaнЦiвпpи 50 KyЛеМeтaхтa 3 гapмaтax. l-3 тpaвня
Гaйuyp, I-{apевoкoс1920-гoМaxнo зaxoпивсeлa Cвятo.цyхiBKy,
1500чеpвoнoap.
бoiв
близькo
в
xo.цi
пoлoI{иBIIrи
тянтинiвкy,
мiйцiв, З яKиx 300чoлoвiк пеpеЙrшлинa бiк пoвстaнцiв.
y paйoн Hoвoспaсiвки'Дl, Зa
Мaxнo TиМ чaсoм ПoПpяMyвaв
йoгo вiдoмoстяMи,aктивiзyвалaсяМaxHoвськaAзoвськa гpyпa
У.цoвичeнкa.I]я гpyпa paзoМ з нoвoспaсiвсЬKими aнapxiстами
пpoтягoМсiчня-квiтня 1920poкy пepебра,тay пiдпi,тлi,poзГryстиBll]и бiльrшyчaстинy бiйцiв пo дoмiвкax. Maxнoвськi.КoМaн.циpи' oсTеpiгaючись poзстpiлy, пrpexoвyB:Ull4cЯНa MихaйлiвсЬKиxхyгopa>r6lляaзoвсьKoгoлicництвa. B цеЙ чaс y вiдгryсткуз
Чеpвoнoi apмii в зв'я3кy З Пopaненнямпpиixaв B. Kypиленкo
(з лiтa l9l9 p. ЗнaхoДиBсяy ЧepвoнiЙ apмii як KoМaндиpпoлкy).
Biц poзпoвiв пiдпiльниKaМПpo стaнoBиЩeв кpaiнi, Пpo нaсиЛЬMaхнoвськi кoмaнДиpи B.цoотвa бiльtшoвикiвнa.цсеJUIнстBoМ.
BиченKo, .Цoмarпeнкo,Бiлatш, Бoндapeць, Миpонoв виpilllили
виЙтуlз пiдпirия i пpo.ЦoвxитибopoтьбypzвoМз ryляйпiльцями.
8 щaвrrя 1920por<yмaхнoвцi(1200чoлoвiк,50 кyлеметЬ,8 гap.
мaхнoвцiмaт) зaйняли с. Mикoлaiвкy, .цeдo Hих пpис.Ц'нaлися
нoвoспaсiвцi (200uoлoвiк).У Чеpнiгiвцi, Coфiiвцi' Kиpилiвцi,
Пeщoпaвлiвцi, Бaсaнi.цo МaxнoBцiвпpистали нoвi гpyпи дoбpoвoльцiв.II{e пiвтopи тисячi мaхнoвцiв пеpебрали в мiсцeвиx
зaгoнaх нa Kaтеpинoслaвщинi тa в Пiвнiчнiй TaмzlхtIoBсьKI,D(
вpii' Ha спiльнoмy зaсiдaннi MzжнoBсьKихкoмaндиpiв бyлo yклa.ценoнoвий сoюз мix aнapхiстaми ryляйпiльсьKoгoтa нoвoспaсiвськoгo paйoнiв. Maхнa oбpали KoМaHдyBaчемapмii, a Бiлaшra
_ HaчаJIЬникoмrштaбyapмii. Koмal{диpи виpiruили фopсyвaти
сTBoprннJIвеликoi .цirз.цaтнoiПoвстaнськoi apмii щlя бopoтьби
ПpoTибiльш.toвикiв.
|2тpaвня 1920poкy, poзгpoМиB[Iипiхoтний пoЛKчrpвol;их'
мaхнoвцi зaiIняли ст. Пoлoги i вxе yве.rеpiтoгo x лrrя й Гy.rrяйB ПoЛoн чaсTинy бpиraди 42-i дивiзii' Kiлькa
Пoле, .це BЗЯЛ14
сoтeltЬ бiйцiв з 800 пoлoне}lих чrpвoнoapмiйцiв виявили бaxaHн'I пеpейти дo Maхнa. 3a кiлькa .цнiв Пoвстaнськa apмiя
зpoсЛa.цoтpЬox TИcЯЧчoлoвiк.
У сеpединiTpaB}UI1920poкy мaxнoвцi бля c. Biкгopiвкa poзгpoМилинepвoнийoсoбливийзaгiн KoвалeнKa'зЕlхoпивши2 гapМaти Ta сTpaTиBIxикoптщriстiвнaвча:tьнoilIIKoли l25-i бpигaли.
B цей чaс iз Kaвкaзy нa Пoльський фpoнт пpoдoЫq/Biulи
l-i Kiннoi apмii, кoтpi ПpoсyBaПepeKI,ЦaTисяoкpемi Чac.IИ:нvI
лися МaхнoBсьКиМpaйoнoм. MaхнoвськиЙ штaб виpirшивздiйсниTи нaпa.цнa бyДьoнiвцiв' poзpaхoByючиЗulхoпиTибaгaтi щo-
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нoв). Kpiм вoeннoi мiсii, paлa cTaBIIЛaсвoiм гoлoвHиМ зaвДaнням oбeзвлaдне бyДiвниЦтBo xиTTя)>'opгaнiзaцiю спiлoк сeлян
ipoбiтникiв, всTaнoBJlеtlнямi.lк ниМи еKotloмiчних Зв'язкiв, ТoBзaeМoдoпoмoги.
вapooбмiну'
.
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'Iдo 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,'ЗДaBaлoся' зBo.циJIиЦaнtвець мaxнoвський pщ. Пiсля poЗгpoшtyв сiчнi
1920 poкy МaxнoBсЬKий pщ вiлpoлИBcЯ, aJтeсПoчaTKy лиllIе ДЛя

paйoну.B кiнцi квiтня 1920.го
зa*и.iy свoгoryляйпiльЪькoгo

пiдrpимкoro }IaсeЛeнн'l' яке нa ПoчaтKy poкy uiе сПo.цlBzUIoсянa
Кpaщe xиTтя пpи чepBoниx.

Гл ава 24
<МAхIIOBсЬКA кAPTA> BPAIIгE.iIя
TA.ц3ЕP)KиIIсЬKOгO
(6_30 неpшя1920)

23 щaвня мaхнoвцi нa кiлькa гo.цинзaхoпиJIиГyляй-Пoле.
3гoдoм'apмiя
Мaхнa знoвy poзпo poЦ]I4ЛacЯнa
кiлькa зaгoнiв по
300 rпaбeль i пo 10 кyлeмЬтiв, p.ййй-no
стeпax цiвнiчнirше
Гуляй-Пoля.
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вiЙськ'ЩoзHaУ щaвнi 1920poкyoснoвнaмaсapa.Ilянськиx
Пoльський
нa
фpoц1.шoб
хoд"nic'в Укpaiнi, бyлaпеpекинyгa

yкpaiнськo-ПoЛЬсЬКoloвiйськa в глиб УкpaiпpипиниTи нaоЦЛII
нй i дoмoггися пеpелЬмyy вiйнi. 26 тpaвня Пoчuulисяoпеpauii з
з Kиrвa сILтIиПoЛЬсЬкoiapмii. o.цнaк, незBa)кaЮ.
MеToю ъlцбvlтlц
чинaчиcrЛЬlryПеprвary'пpoTягoМпepПIиxтюKIIlBKorrTpHaсT}Цl
чepBo}Iиxбр yкpat нeeфекгивниiт. Лшe 12 vеpвrrя 1920poкy
вiйськo зa.
неpвoнi зairнялиKиiЪ. 16чеpBняyкpaiнськo-пoЛЬсЬКе
лиlшиJIoBiнницю тa Хмepинкy, a в сеpпнi 1920-гoЧеpвoнaapмiя опинI,utaсяBXe пiД Львoвoм тa Bapuraвoю.
Пepexo.ЦoмoснoBtlих сил Чеpвoнoi apмii нa Пoльський
\з
фpoнт.ёкopИcTaJlacЯPyськa apмiя BpaнIеля, яКa виpэытaся
Kpимy нa Ъпеpaтивний пpoстip степoвoi Укpaiни y Пiвнiuнiй

"
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Taвpii. Bpaнгeль poзpaxoByвaB, зМoХe
щo
Мaти тyг пщтpимкy в
oсoбi Maхнa тa iнrшиxпoBсTaнсЬKих
oTaМaнlв'щo ЙoMyB.цaсTЬся
пl.цнятикoзaкiв нa flolry и кyоaнl.нal-roвиli
пoxiд нa Мoсквy,
a TаKoж ПoПoBниTи ПpoДoBoлЬчiзaпaси
.йoд""i
Ciльське
"uoы
"ri"ii.ПoвнrсTЮ
.гo"пoдupс'"o кpи"ylе й;;
ЗaДoBoЛЬtlи

Йськоiapмiiтi дeсяткiв,,"i-д*Ъ"i"
Iii ]:]3::i.9T:::1p"i
цrpTЬзaпоBI{иЛи
КpиМськi мiстa'
lJIигoлo.цTa ПpaгHeнrшpeвaH[Iy.
iiлoi спpaви>aнглiйцi
"iдмoви,"
) HaсТyпy.

.ЦянськoiУкpaiЬи. Пеpeд ти.м7.
нaсцiT' вpaнгелiвськoгoвiйськa vЬpeз
нoнф;c;;.
Bpaнгeля, щo BeЛo

Ы;;;;

.Ъо.,
o.iuй;;;;":i;ffi
;ffiiЁТ#3#"ii
ffiffiж;ЬH1

Ли )(aх нa бiЙцiв l3-i apмii, i вoни
панiчнo втiкaли.Чеpвoних
щo Boни BB€DкаJIиTaвpiйський
фpoнт дpyгopядний,
.;

Y

бP oгoлorшений
ПЬльський6poн',

ъй;."

Двa Днi пiсля пoчaтКy сBoгo нa:ю Пiвнivнy Taвpiю, a 2З uepвня
ylaхнoвсьKoгo<.BiЛьнoгo
paйoнy>
фpoнтТиМчaсoBoстaбiлiiрaвся.
'oних пiд кoМarЦoю Убopeвиva

)K|4BсЯ.нaкoHTpнaсry*п..ЧеpвoнЁ"h'ъ'ffi
;;l}JBi:"J.ж3гpyпиnp9p":l
Ф.дo*u_(iдивlзli,u

:"_.:]
5 api,iil,
:!щy нa
яKa
нaстyпаJla
з oлeксaндpiвськa
МёлiтoпoЛь,Ta кiннy фlпy_(apмiю)
Жлoби--(8
тисй
*o
лщiЙтидoМелiтoпoЛя зi сxoдy. Чеpвoнiй ''.абeлii
"-u
кlннoтi,й"oП'IтIясg
гnпn.ua h^пr

y пp.opивi'Boнa ма,тaвиЙти в
тl
29 яepвня 1920poкy гpyгIaх
вoкoсTянTинiвкинa 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 зaБiлi пoчaли нaстyп нa.МapiyBсЬK' y TиЛyчepвoнихбyв виapoвa.
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Пoлiтикa, що i] пpoвoдиBlенеpaл Bpaнгель, булa oхapaктеpизoBaнa Пeтpoм Cтpуве, яK <.лiвaпoлiтикa ПpaBиМиpyKaми)>.
ПpaПopa3aзнaвrшикpaxy пiд мoнapxivниMи, КoHсеpBaTиBF{иМи
ми, лiдеpибiлoгвapдйцiввиpiшили спpoбyвaтисПеpTисЯнa yвесЬ
бiльrшoвикaМи'y ToМyчислi й
спrкТp пpoшapкiв, нrвДoвoЛrнI,D(
нa сеpe.цHrсeJUIнсTBo.
Пpaвi звинyвaтилиBpaнгeля в нaдмipнoМy ДeМoKpaTизмiтa симпaтiяx дo eсepiв. 3 метoю ПpиBеpнеHrUI
нa свiй бiк селян гrнrpaл Bpaнгель нaМaгaвсяBиKopисTaTиесrpiвськi гaслa.Йoгo нaкaз Ns 3z07 мaв нaзву i.Hapo.цoвi- зeм;rяi
BoJUIB yсщoi Деp)Kaви)>.
3aкoн пpo зeМЛЮ'щo йoгo ПpoгoЛoll]yвaв Bpaнгель,пepeДбaнав
пoдiл BеЛиKиxпoмiuIицькихмaсткiв
чеpeзBиКyпнa KopисTЬсeЛ'ItI.Bo.цнoчaсбopoнилoсяПpaBoBJIaсБyлo oбiцянo свoбo.Цy
нoстi сеpeднiхтa лpiбних зeI!0IeB.IIaсникiв.
тopгiв.гriTa ЦIиpoКуoблaсну aвтoнoмiю нa oснoвi ЗеМсTBa- <(нapoдHе ЗeМeлЬ}tе
сaМoBpядyвaння>.
oкpiм тoго, пoлiтиuний pe_
жиМ нa пiдкoнщoльних Bpaнгелевiтеpенaхбр.Цoсить-тaки лia
бepальним.Koлиtпнi paДянськiслгxбoвцi нe пеpеслiдyBaJIИcЯ,
з чеpBoHихвiйськoвoпoЛoнеHихфopмралися вxe бiлi вiйськoвi
чaсTини.Зa пoлiтичнi злoчини бyлo poзпoвсЮДКeнoтaюlй зaсiб
ПoKapaнtш'яК BисI{JIКa
з Kpимy дo Paдянськoi Poсii.
У сepeдинi ТpaBня 1920poкy Bpaнгeль BиДaBTaсMниЙ нaкaз
Пpo Koop.цинaцiюдiй бiлoгвapдiйцiвiз aИЛa|vIИ
Петлюpи, Мaxнa
тa iншrихпoвсTaнсЬKихyкpaiнських oтaмaнiв.Biн виpirшив<(...дoМoBиTисяхoч з Ди,IBoЛoМ,zUIепpoти бiльшroвикiв'>.
Haчальник
Гeнepальнoгoштaбy Pyськoi apмii гeнеpал[IIатилiн зBеpнyBсяЗ
ЛистoМ.ДoMaxнa, ПpопoHyЮчиспiльнi дii пpoти кoмyнiстiв.
Мaхнoвi бyлo oбiцянo геHеpa.IIЬськi
пoгoни Ta Пoсa.цyKoМдиBa'
пoB[IeпocTaчaнH'lМaхнoBсЬKoгoвiйськa як пrтaтноi дивiзii Pyськoi apмii. Maxнoвцям бyлoзaпpoпoнoвaнoЦIиpoКypаЙoннyaвтoнoмiю, пrpеpoЗПo.цiлзeмлi мix селянaми F{ayМoBaх,виpoблених з'iзДaмисеJUIнB ryбepнiях.Пiс,rя pозгpoмyбiльtшoвикiвбyли
oбiцянi ПepегoBopиЗ мaxнoBцяMипpo мaйбщнс Poсii.
<Бaтькiвщинaй наpoд(...) бaтькoвiй нaм дopoxнi Зa Bсе' мoвиЛoсяв листi, - a Bopo)шrчa - лип.tеплiд непopoзyмiння й
нфнaння o.цнeoДнoгo>.МaхнoвцяМ ПpoПoнyB&Toся
вДapиTиПo
чеpBoних тиЛaх Ta зaЙняти Boлнoвaxy-Mapiyпoль. Aле незвaнi йoгo кo)I(aюЧинa тaKе звepне}Iняй oбiцянки, нi <.бaтЬКo'>,
мaндиpи нe пpигryсКалинaвiть ДyмIс{Пpo сoЮзз 6ulими. Caмopoзпo.цiлзeмлi, свoбо.цaтopгiвлi - yсe Tе, Зa Щo
вpя.цyвaн}IJI,
бopoлися мaхнoвцi i пIo мoглo зблизити,iх з блими, не Мoглo
змiнити псиxoлoгii Гpoмa.цянськoiвiйни, Дr Bopoг' Щo пoryбив
BopoгoМ.Укpaiнськe сeл,Il{_
дpyзiв тa piдних, Myсив ЗaJIИI]JИTуI:Я
сTBo не спpиЙнялo oбiцянoк гeнepaлaBpaнге,rя,Bopo)КеПoсTay сTapихзoЛoTихПoгoнaх.
вивllIисЬдo нoвих <(визвoлиTеЛlB>
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Мix iнrшим,спpoби BpaнгeлянaBесTИМoсTиз Maxнoм
мали
М1сцеЦe в квiтнi 1920poкy,
Пop}д{ник€pмaкoв oyв
-КoЛи
"адlчaуиЙдo rптaбyМaхнa, а;lебyЁ п"peioплениliЧк. Д""iтЪ",i
цi Bpaнгеля - ПoлКoBниктa кaпiй, кoтpi пpиoyлйЪ й*"u
u
неpвнi1920poкy з ЛисToМз пpoпoЗицUlмисoюзy,.були, piшeнзa
}IяMмaхнoBськoi pa.ци,пoвiшeнi. Ha лoбi oднoгo
. noui,uЫй*
цBяхoMбyлo пpибитo вiдпoвi.цьгeнеpa,тoвiвpu'й,o, noй oЪ
paз i знyщань. oднaк Bpaнгeль, нeзЬaxaюч,
нa тaKy вi.цпoвi.ць,
нe пoЛиIIIaвспoДiвaньнa сoloз з Мaхнoм iDК
дo.xoвTrr,Iмiсяця
|920-гo.Biн poзрliв, щo Лиlllе aвтopитeтМaй;;.pед;;;;>KecхИл|4TИ.vaпrу
тepезiвtзыrуити yкpaiнсьюrх сeJUIrIFIaбiк бiлoгвapдiйцiв.У цьoмy генepалвбaчiвЪапopyкy свoеi
пеpеМoги.
З цiсю МeToюсТBopЮBаJlися
oкpeмi чaс,инй ii сeлян, pЬ.й.
Л|4cЯЗ лiтaкiв листiвки з вpaнгелiвсЬKиМЗaKoнoМ
пpo зеМJIю'
всjляко aфirпyвaвсявигaдaний сoюз iз Мaхнoм.
Мiстифiкаulя бlлих Пpo Bxe уклaдeниЙсoюз iз <.бaтЬKoм,>
BиКopИстoBУBaJ|aсЯ
вpaнгeлiвсьKoЮ
ПpoпaгarЦoюзa&.UtвиПpaвд1.yY Пoxoдy_B.
Укpaiнy Ta ДлязшlщЬнrrя сеJUIHДo Pyськoi.aoМIl. y сКлaДtbшoi apмii з'явилИcЯ||oЛI<уL
iменi бaтька МaxнЪ,
сфopмoвaнi пoЛoнeниN{иМaxнoвцяМи Boлoдiним,
Caв.lенкoМ,
Пpoтvанoм тa бiлoгвapдiйськимpoтмiсщЬ Г.,Яценкoм.
io;;диpи цих пoлкiв BИДaJШI
листiвки iз зaкrtикaмидo пoBсTaнцЬ тa
gеlUl}r'y яKих вiд iменi сaМoгo <.бaTЬKa,>
ЗaKJwIKaЛvI
BсЦ/ПaTиДo
Бiлoi apмii, спiльнo бopoтися пpoTи безбЬxникi"
*o"йi"'I"..
I{i зaяви бyли дoсить нЪзгpaбнимихoчa б тoмy, 'u
щo Maxнo нiкoЛи нe КopистyB-aвся
peлiгiйнoю тepмiнoлoгielo,щo м.UIaмiсцe в
цих Зaявax.У бiлoгвapдiйськiйпрсi з'явlulИcЯ BИr:aДKИ
пpo тe,
.-,
Щo М;lхнoBцiвxе зaxопили Хapкiв, Kaтеpинoслu", й,i*.y.
ПpoвoкaшiйнимичyгKaМи'щo ж poзпoвсюлхqвалибЙoгвaoлiйui. скopиcTaЛacЯi paдянськa nponu.iйu. d,;;;Д.ъ;;;з l1aсysвoг9 пpизFlaченн,lнaчzulЬниKoМ
т}Lтгy
пiвiЁннoja?Y"у
ШДнoгoФpoнTy (5 TpaBч. 1920poкy) poзПoBсюджyBaB
чyгки IIpo
т9' uч Maхнo сщDKиTЬбшим ioфимyе вш них йaбoi
ia aмфцiю. Я. Якoвлсв вiд iменi рядyvёгг,.o.pд*1.'u",
Щo ypaдянськoi влaДи€ ДoKylиeнталiнiпiдтвеpДкeHHJI
<.слyxбиMaхнa v
DpaHГeЛ;I>>.
/leсяTKи ГaзeтHихстaтей, тисячi листiвoк нa всi зaсTaBKиpoЗПисyвtшисoюз бiлюt i <сop-них,>.
З,,явllялиsЯстaтгiтипy
<.Maxно- цapський ПpисщDкItиKo.
bсь .цeЮлЬKa
пpикrraдiвнaзв
листiвoк, BIIДaIЦ4х
зa вкaзiвкoю *.-i,"o.o oЪ,i*".u"' .&o',',
Мaхнoв€цЬ' геHеpал>,<Зa ЦapЯчvIзa Paдянськy вЛa.цy).
Уз"еpi

У щaвнi-липнi 1920.гo.[зepхоlнський,нa'Цiслaнийпo Укpa1ни ДJlянaBe.цeнrшзалiзнoгo ПopядIry'ПpaKТичHoстaB гoсПo.цa-

мiсяць свoгo пepебyвaння в Укpaiнi в листi .цoсвoеi Дpyхини
.[зеpxинський писaв: <Укpaiнa.цoсi не r pa.цяHсЬКoюopгaнiннo. Я б не xoтiв ПoBrpнyгися Дo Moскви paнirше,нilс ми знellIKoJIиМoMaхнa. Mенi вaжкo з }IиМ бopoтися, бo вiн дiс пpи
Дoпoмoзi кiннoти, a B меIlе кaва,теpiiнlМaе>.
Biдсyпriсть кaвалеpii.{зеpxинський нaмaгaвсяKoмпеIlсyBaTи BелиKoюкiлькiстю aгентiв ЧK, сeксoтiв тa piзнoгo poДy пpoвoкaтopiв. Бyлo виpirшенoбyДь-яlоtми зaсoбaми в6итlцMaxнa.
Зaхoплeнoмy в пoлoн MaхнoBсЬKoМyкoМaн.циpoвiЧyбенкoвi
бyлo зaпpoпoнoвaнoвбити Мaxнa в oбмiн нa BЛaснежvrrTЯ'aJIe
Чyбенкo вiдмoвився i бр вiдпpaвлeнийдo Бщиpськoi тюpми.
У свoeмy звеpненнi дo сeлян Kатеpинoслaвськoi ryбepнii
<(чeсниxтa мyxнiх
.{зepжинськиЙ тa Paкoвський ЗaKлИKш.IИ
peвoлюцioнеpiы iз селян вбити Мaxнa, oбiцяloчи величезнy
нaгopoДy3a гoЛoBy <.бaTЬKa'>.
У vepвнi зa спpaвyBзялaсягpyпaнeкiстaФ. Mapтинoвa.Пpo

дo ст. Typкeнiвки, дe пepебyвaв rштaбMaxнa. futе тoгo )к дня

УCPP,Щoбyлoнaписaнe-!..p,i.'.'Ъйil,
i:::]^l1yull*y
luitхнa oyЛo нaЗBa}Io aгенToМ пoльськoi

I Mанцeв BаcuльMuкoлайoвuu(|889_|939) _ член бiльtшoвицькoiпapтii з
yпpaшriнняЧK Укpaiни, vлен
1906poкy. B 1920poцi _ нavальникI{ентp:UrЬнoгo
кoленi ЁЧK. нa\Ььник oсoбливoгo вiдцi.ry Пiвденвo-Зaxiднoгo фpoнry' кaт
Укpaiни.

LIЦ'IXГИтa Dpaнгеля, ..в
тисячy paзiв злovиннilпим тa пiдлitпим, нix
Bpaнгел;"' ;йь;:
лoся' Щo Maхнo )киве B poзКoIIIaх вщ нaгpaбoЪu,'o.o
u'..,ii.--
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Глyщeнкo пpибрдo rптaбy,ПoBинивсяi видaв свoгo спiльникa,
ЗaяBивlIIи'щo нaвМиснo зaПpoпol{yвaвсебе 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 виДaсТЬKoЛиll]t{ЬoгoМaхHoBIUl,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 peссТpyBaЛи ся, нeгaйнo вiдпpaв.rrялися .цo кoнцTaбopiв.
Bo.цнoчaс КoМaн.цyвaння {еpвoнoi apмii тa Paдa Hapoдниx
KoмiсapЬ УCPP нaкaзyBaЛи вiйськoвим чaсTиHaМ спа.пювaтИaбo
з}rиЩyвaти apтшrеpiйсьKим вoгFIеМпoвста.lli селa. Ceлa, кoтpi вiдМoBJIяJIисяпpиЙмaти бiльrпoвицьKих <(Пpизt{aueнцiв,>
i ствopюBaTи pеBкoМи' poзгЛЯ.цzшИcЯЯK <.бaнДитськiгнiз.цa Мaхнa> з yсiМa Мo)<лIиBиминaслiдкaми. Бiльrпoвики poзПoBсЮДKyвaли TaKox
вiдoзви.фaльuIиBKи' B яКих мaхнoвцiв зaKJIикzuIи <.зiзбpoею в
pyкaх пepeйпw нa бiк paдянськoi apмii'>,a всiм мaхнoвсЬКиМ Ko-

ний Фeлiксl> З€lCToCoBУBaB yсе нoвi кapи щoдo yкpaiнсЬКих селян. Caме тoДi вiн писaв Ленф тaкe: <B дiлянцi мoе.ttпeцiа-ltьнoстi
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в бopoтьбi - вiдсщтут бaгaтиiт'уpoxaй' BеличeзнaПеprПIKo.цa
нiсть чекiстiв.yкpaiнцiв. З Maхнoм менi не ЩaсTиTЬ...)>
Пoлiтичнa <cпецiалiзaцiя>
!зеprсинсЬKoгo Koсoю смеpтi збиpaЛaB Укpaiнi нaйбaгaпший<<BpoХaй>>
цiеi вiйни. Мaсoвi apепI_
З llpo.цpoбoти,з бopoтьTи Пo сrЛaхзДiйснювалися..vетвipкaп,{и>
би з кypкyлем тa бaндиTиЗмoМ.Бyлo пiДцaнo apеПITaмпoвiтoвi
B тoмy, Щo TaM
тa вoлoснi peBKoMинa гpyнтi ЗBИHувaчеHHЯ
бyли кoлиrпнi мaхнoвцi. B цей пepioд пo Укpaiнi бiльlпoвикaми бyлo стBopeнo 18 кoнцтaбopiв, y якi бyлo Kинyгo близькo
30 тисяч сrЛJI}r.З мaxнoвськoгo paйoнy Ty.циПoTpaIUIяличoЛoвiки вiкoм вiд 19дo 45 poкiв.
Ha знaк пpoTeсTyпpoTитaкoi влa.цнoiпoлiтиtс,tcQJ|ЯHуlвiдмoвбpaти щaсть y вибopax y pa.ци.Сeляни пoвсЮ.цнoнa збoЛЯЛуIcЯ
txнi peзoлюцii.
pax, opгaнiзoBa}IlD(
бiльlшoвикaми,ПpoBzulЮвшtи
Але цe вxe нiкoгo не цiкaвшto, бo вибopи вщбулиcяй бeз вибopЬ. Бiльrпoвиlol'були спpaвхнiми мaйсщaми пoлiтиvню<фшtьнa Kaтеpинoслaвсифiкaцiй.Зa.цaнимиAнтoнoвa-CapaтoвсьКoгo'
щинi з 226 вoлocтеЙлиlпe 3 Мaли Bиpaзний paдянсьIс,tйнaсщй.
У тpaвнi-vepвнi 1920poKy нa Tеprнaхyкpaiнськoгo ПpиaзoМaсoBиякий сyпpoвo.ц)q/Baвся
в'я пoчaBсязбip пpoлpoЗКJla.цКИ'
ми poзсщiлaМи сеJI,Iн.Il'е виклика,roПoBсЮ.цнrMaxнoвсЬКеПoBсTaнruly бaгaтьoхпiв.цeнниxпoвiтaх. Сeляни oлeксarцpiвсЬKoгo
пoвiry тa лiвoбеpеxних пoвiтiв KaтеpинoслaBщинивЙмoвилися
i vинили збpoйний oпip пpo.Цзaгoнaм.
BиКoнyBaTипpo.цpoзкJlaДкy
У I{rнтp пoвiдoмлялoся пpo пiдтpимкy Мaхнa селянaми всiei
KaтеpинoслaвЩини'юзiвськo-гpиlllинсЬKoгoтa мapiщoлЬсЬкoгo paйoнiв [oнбaсy, де ПoBсTzUIи
.цесяTKивoлoстей.Cимпaтii дo
Maхцa бyли нaстiльКltсиJIЬt{иМи,
Щo йbгo aгeнTипpoбpaлисянaвiть в oлексarЦpiвсьIоrйбiльшroвицькийpевкoм тa нa телефoннi стaнцii Пiвдня Укpaiни, пoвiдoмляюvиy rптaбпoвстaнцiв.цaнi
IIpo ПrpесyBaнн'lчaсTин Чеpвoнoi apмii"
Bo.цнoчaснoвr сеЛянсЬKеПoBсTa}IняoхoпиЛo пiвдень Пpaвoбеpеxнoi Укpaiни. Мiстечкa o.цеш{иниCaвpaнь' Aнaньeв,
Бaлтy зaХoпиЛипoвстaнцi oтaмaнiв Зaбoлoтнoгo, ПlшlниКa,
Tютюнникa. Пoвстaння oхoпиJlo Tиpaспoльський' Бaлтський,
TaКo)(,l5 вoAнaньeвський тa Boзнесeнський пoвiти, пoвсTil,IIи
лoстей Хеpсoнськoго й Mикoлaiвськoгo пoвiтiв. Пoвстaнцi с. БiсBoЮ сoлiдapнiсть з
ЛoЗеpKt{,щo ПЦ Хеpсoнoм, BисЛoвJIЮBzL'Iи
apмiею Мaхнa. ЗвaxaючиHa BеЛиKУкiлькiстьoKpеМИхHeBeЛизaгoнiв,Ha ПoчaTКyлiтa 1920poкy
Kих ПoвсTaнсЬIс4х
МzLчнoBсЬKlfi
шrтaбМaxнa МaBy poзПopяДxrннi близькo \2 тиcяч бaгнетiв тa
cИryauiяв yкpaiнськoмy селi,
rшaбeль.Bлiтку, KoЛиЗaГoсTpИЛacЯ
KapaлЬHихдiй пpиTa }Ia.цЗBичaЙних
внaслi.цoкпpoдрoЗKЛaдIо{
гutив дoбpoвoльцiв .цoMaхнa пoсLUlиBся.
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.rеpезПaвлoгpa.Ц6 vеpвня l920 poкy мaxнoвцi,пpoйrшoвшlи
ський тa HoвoмoскoвськиЙпoвiти, пoBеptlуЛисянa ГуляйпiльIЦи[ry.Koли вoни ПpoхoДилипoвз KaтеpинoсЛаB'y мiстi пovaлася пaнiкa. Гoлoвa KатеpинoслaBсЬKoгoгyбpевкoмy стaв
BИМaгaTивiд Центpy дй вiдсiчi MaхнoвtlяМтepмiнoвoнадiслaти пixoтнy дивiзiю' кaва.,lеpiйськyбpигaДУTa <(КpyгoгoKoМaнУ мiстi бyли мoбiлiзoвaнiвсi члeни бiль.циpaTиПy,Ц'ибенкa,>.
rповицькoi пapтii. CтвopeниЙЗ rtих KoМунiстичнийбaтальЙoн
бр нaпpaвленийпpoти Мaxнa, але Дaлi пеpeдмiстьKaтepинoсЛaвaнe пiпroв.
Хoчa в пoвiтax KaтеpинoслaBlциF{ибyлo oгoлoшrенoвoeнниЙ стан, мaxнoвцiДoсиTЬЛeгкoПpoсyBiulисяПo степoвихpaйoнaх ryбеpнii, poзгpoмиЛ|4РIacT, Зaйцевеvеpвoний бaтальйoнi
зaхoпиЛи30 тисяч нaбoiв тa 2 кyлемети.Maxнoвськa apмiя виTpиМaЛaбiй з двомa чepвoниМи ПaнцrpниМи пoтягaми бiля
с. Успенiвкa.
l1 vеpвня l920.гoМaхнo ЗaХoПивГyляй-Пoлei poзпoвсюдив
свoЮ BЛaДyHa .Il'oBкoЛиruнi
сeлa Й хщopи. Мiсцем .цислoкaцii
apмii бyлo обpaнo Beликy Михaйлiвку. flля yпpaвлiння вiднoвpaйoнoМDбyлo вiДтвopeнopaДypевoлюцiйниx
ЛеHИM<(вiЛЬниil4
пoвстaнцiвУкpaiни' Щo сKrla.цаJIaся
з 8 членiв.Boнa пpийшrлaнa
змiну BiйсьKoBo-prвoЛюцiйнiйpaдi мaхнoвцiв,дo склa,Цyякoi
BхoдиЛиpaнirше30 чoлoвiк. Цю новoствopeнypа'цyoчoлив MaxpаJIистaв!митpo Пoпoвl.
нo' сeKpеTаpеМ
Ha зaсiдaннi мaхнoвськиХKoМaндиpiвбулo виpirпeнopoзгopH}TI{спpaBy сTBopення Пoвстaнськoi apмii Ta poзпoчaTи
вoеннi дiТ, щoб силoЮ ЗМyсиTибiльtпoвикiв пiти нa yгoДy З
paйМaхнoм i визнaтинеза-ltежнiсть
ryляйпiльсЬKoгo<.вiльнoгo
oнy>>'
лaTи свoбoдyaнapхiстськiйпpoпaгalЦi в Укpaiнi. Емiсa.
pи Мaхнa бyли нaдiслaнiДo piзниx кiнцiв Укpaiни, щoб oб'е.цHaТиpoЗПopoшенiпoвстaнськiзaгoни пiд кеpiвництвoМ<(бaTЬKD>.
Мaхнoвськi КoмalЦиpизaПpoПol{yBaJIи
чepвoнимвoенний сoюз
ПpoTибiлих т.aсBoЮllolloМory B poзгpoмi ти;ryBpaнгeляв oбpaйoну'>'
мiн нa aвтoнoмiю <(BiЛЬHoгo
Ha сepединyчepвнЯ l920 poкy мaхнoвцi КorгГpoЛЮBаJlи
З}Iaчнy ЧaсTиttyЗaпopbкхя, BИДaBaJIИ
у Гyляй-Пoлi гaзеry-<ПoвсTaнlllь)>.15 нepвня 4тисячi чеpвoниxпpи 4.х гapМaTaxтa пaнцеpttoмy пoтязi oтoЧиJIиГyляй-Пoле З MеToЮЗнищиTи Мaxнa. .Цo,
| Лonoв ,[f,uumpo
lванoвuч(l893_1920) _ Мaтpoс,лiдep мoскoвських лiвих
есеpiвy 1918poui Члeн BЦBK paд PPФсP' член кoлегii BЧK i кoмarциp загoну
BЧK' opганiзaтopпoBстaнHяЛЬиx есеpiвy Мoсквi 6 vеpвня 1918poкy' за щo бyв
зaсу.Qкeнийбiльшoвйкaми дo poзстpiлy,oДl.lакзyмiв щекти. З лiтa 1919poкy кoмarщиpTepнoBcьKoгoпoлIryв apмii Maхнa. Poзстpi,rяниЙбiльпroвикaмив кiнui 1920poку.
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Гyшй-Пoля TaKox pY{uIИсЯ 6тисяч бiйцiв 42-i paлянcькoi дивiзii, 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 мoлo.цi в ryляйпiльськoмy paйoнi.
3аxoпlшrши B Пoлoн чaсTинУ бiйцiв Чaгшl+tськoiтa Гaйчvpськoi

гp1п, Мaxнo }aюанрся нa 421ryдивiзiю i oбеpнр ii дo вйЪl.
l дpyгiй пoлoвинi чrpBн'I 1920-гoмaхнoвцi 6илиcя зa <<вiлЬний paЙoн>пpoTи 42-iтa 96.i дивiзiй, Пepruoгoкiннoгo KopПyсy чеpBoниx. PoздiлившИсЬ Нa тpи вeликi гpyпи, Пoвстaнська
apмiя здiйснилa нaпa.цинa Юзiвкy, Гpиtшине,станцii Зaйцеве
тa Письменнy.
ЗaвДaнням42-i дивiзii тa кiннoi бpитaд'ибyлo не.цoГryсTиTи
мaхнoвцiвy paйoн !oнбaсy. Чaстини 42-i дllвiзii мaли пoгaниЙ
зB'яЗoк,не,цoстaтнiйвишrкiл,слaбкихкoмarциpiв i vaстo-ryстo
pЯTуBaлИcЯвiд мaхнoвцiв втечею. Близькo тисячi бiйцiв дивiзii
пepейrшли.цo сKJIa.цyПoвстaнськoi apмii пiсrш кiлькox лeкцiй
aнapхiстiв-aгiтaтopiвПеpr.цПoлoHeниМи-чepвoHoapмiйцями.
Бaгaтo бpaнцiв вЦпyска.ltисяМaxнoвцЯМи<(нaвсi нoтиpи стopotlи>>'
i, пoвеpтaючисЬ.Цoсвoш чaстин, цi бiйцi poзпoвiдали
пpo пpинaди МzlхtloBськoгoПoЛoнy'poб;иvи BисtIoBoК'IЦoKpaще пoTpaПиTиB пoЛoн' нb< бщи пopубaними пoвстaнцяМи.
Як пoвiдoмляють paдянськi дxеpелa, бaгaтo бiйцiв Чеpвoнoi apмii <,бУлинaлalлтoвaнi}raKopисTЬМaхнa,>.Taк, y пoBнoмy склaдi.цoМaхнa пepейшoв522-Йloлк46-i дивiзii,Щo сToяB
y с. Bеликa Янiсoль, ПеprTвopиBrписьпiзнitпe в сaмoотiйний
зaгiн махнoвськoiapмii.
B бoях бiя gr. Дoля тa ст. БoгoявлеFlсЬКa42-ra дvrвiзlябулa
BЩrнт poзбитa МlжнoBtlями.15 нepвня l920-гo вiдбyвсянoвиЙ
6fiI бnIя с. Bеликa Mихaйлiвкa. oбстpiл чepвoниМи сeлa з гapмaт FIезлякaBмaхнoвЦiв.Boни кoнщaTaКyвzulичrpBotlих' зaхoпиBllIи у нw<2гapМaти'l кyлемет,50 пoлoнених.Kiннoтa Мaхнa
BдapиJIa
зTИлУтa флaнгiвПo ЧaстиHaxЧеpBotiих'пiхoтa l\4zlxнoBцiв - y лoб. Ciм бaтшrьйoнiв vepвoниx були poзбитi i втiкали
ax дo ст. Гaйvyp.
|6-2I чеpBrUI1920poкy Мaxнo pейдyвaвпo свoемy paйoнoвi, нaвiдyючисЬдo сiл Koмap, Bеликa Янiсoль, Kpeменuик,
Typкeнiвкa, Carrxapiвкa.B xoдi бoiв iз 46-roдивiзiею мaхнoвцi
Зaхoпилиapтдивiзioнiз 1500гapмaтHиМинaбoями.
2l vepвня l920-ro <.бaTЬKo'>
ЗнoByЗaBoЛoдiвГyлrяй-Пoлем,дe
зztxoпиBy ПoЛoн Tисячy чеpBoнoapМiйцiв,a ТaKoХ 30 кyлемeтiв
тa 40 вoзiв (зapaдянськимисвiДчeннями,24вoзи) з нaбoямидo
ниx з oбoзy 13-i apмii. Aлe нa.цoвгoзaкpiпитися y Гyляй-Пoлi
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Maхнo нe змiг. Cелo бyлo oToченез yсiх бoкiв бpигaдoю ЧеpBo1920-гoмaхнoвцi
них KypсaнTiвтa 20-ю кaв.цивiзiею.24яepвня
нa Bеликy Mихaйлiвкy.BеликУ Янiсoль, Де зzlxoПиBиp},lIIиЛи
Ли B пoлo}l бaтa,rьйoнBoxP i пoлк |74-i 6pиralи. Haсцтtногo
Дня МaхнoBцipoзгpoмили .цвaбaтa,rьйoниBoХPy.
Koмap-Пiлгipнe-oлeксiiвМaхнoвЦi pyll]ИЛиB }IaПpяМI(y
Кa' oTpиМaв[IиTиМчaсoвийвi,цпoчинoк.[еякий чaс мaxнoвцi
ПpoBеЛив лiсaх мix HовoмoсKoBсЬKoМтa Пaвлoгpa,Цoм.

Г л а ва 2 5
ПOI{ЕBIPяння B ПOIIIУкAх TЕРиToPIi
(1 лunня_ 27 веpeaш1920)
apмiяпoвеpнyлacя
Ha пbvaткyлиrlняl920 poкy МaxнoBсЬKa
Мaхнoвцi,скopiдниx
Гyляй-Поле.
xo.цy
зaxol]иЛa
мiсць
i
з
Дo

нoвий aнapхivний лaд. Ha Paлi бyлo пеpеoбpaне кеpiвництвo
pщy. Maхнo знoв бр oбpaний гoлoBoЮpa.циTa Кoмaн,цapМoм'
Бiлaшr- зaсЦ/IIниKoМгoЛoBиTa нaчaЛЬникoмштaбу.
Знaчний BПлиBнa сиryauiю B MaхнoBсЬKoмypyсi в цей чaс
МaJIoTe' щo y TpaBнi-vеpвнi 1920poкy Дo Пoвстaнськoi apмii
<дляaнapхiстськoi poбoти> лpибули..uлен Ceкpетapiaту Гpyпи
<Hабaо A. Бapoн' З дp1окинoю,<.нaбaтiвцi,>
Я. Aлиtl2,I. Тeпеp
(Гopлeев), П. Aptпинoв i щe декiлькa .цeсяткiвaнapxiстiв. <Haбaтiвцi,>
шIarryBаJIи
зiбpaти всi aнapхiстськiсили тa мaxнoвцiв i з
.цoпoмoгoЮПoвстaнськoi apмii ЗaxoПиTиpaйoн .ЩtязДiйснення
тaм aнapxiсTсЬКoгoеKспеpиМeнry.Boни пoМиЛKoBopoЗpaхoByB.uIиПoсTaBитиМaхнaтa йoгo кoмaгщиpiв пiд конщoль <.Haбa*
ry> i oсoбистo Apoнa Бapoнa, який мiг би спpямoврaти пoлiтиKy МaхнoвсЬкoгopyхy y неoбxiднoмy aнapхiстaмнaпpямKy.
Бapoн i сaм пнyвся y вeликi сTpaTeгитa нapoднi вoxдi. Biн
ПoчaB збиpaтинaBKoЛoсeбe aнapхiстiв,невдoвoЛrниx<(BсеBлa,цy
sapgн ПoчaB BTp}^IaTися
дям Мaхнa'>,йoгo <(диКTaTopсTBoМ>>.
спpaви Koмaн.ц}ъaнняПoвстaнсьКoЮapмiею, бo йoгo не BлaПI_
ToByBаЛo
сKpoМHемiсце в кyльтпpoсвiтвi,п'цiлi,
ПoЗaяквiн прaг.
нyB сTaTиTеopeTиKoMi ..кgn',o,.poм,> МaxнoвЦини.
Зблизивtписьiз кoмaн.цИpaМИ
iз Hoвoспaсiвки' кoтpi стoя.
Ли.цrщo oсiбнo вiд Maxнa тa були <.лiвilпими'>
зa ryляйпiльцiв,
Бapoн Пoчaв кaмпaнiю ПpoTи МaхнoвсЬКoi кoнщpoзвiдки як
<<ЗIIap
ЯДДЯTеpop}>'HeзaбapoмМaхнoврЬКyкoнщpoзвiдКy с IТpaB
дi бyлo позбaвлeнo кapальних фyнкцiй, i вoнa сTzUIaЛиЦIеBoсннo-pозвiдyBtUIЬHиМ
opгaнoМ Пoвстaнськoi apмii. Koнтppoзвiдцi тa oKpеМиMПoBсТaнсьKиMKoМaнДиpaмбyлo 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 МaхнoBсЬKихКoМarЦиpiв 3yбvенKa, BaсиЛeнКa,

pисTaвШ]исЬTиМчaсoBиМ ЗaTиlllкoМ, ПpиBoдиЛи cBolo apмlЮ .цo
- пoвiДoмляЛa МaхнoBсЬкa poзвiдкa.
лaдy. <Чеpвoниx нe ЧУTИ,>,
Чеpвoнi спpaвдi нiби зaбyли пpo Мaхнa, зoсеpеДиBш]ивсi свoi
ЗУсИЛЛЯнa спpoтивi нaстyпoвi Bpaнгеля нa Kaтеpинoслaвiцинi.
Мaxнoвцi TиМ Чaсoм нzшaIoДиJIи BидaBницTBo гaзеTи Ta ЛисTl.fИЛ вpaнгелiвськoi apмii.
BoK' чaсlltнa З яKих ПеpеПpaBЛЯЛacЯ У
Бoi з бiлoгвapДiЙЦями B)Kr ToЧиЛися пoблизy Гy.ltяй-Пoля,
opiхoвa. Близькiсть фpoнry пpиЗBeЛa .цo сKyПчеtIHя пiв.ценнiruе
знaчнoi кiлькoстi чеpBoних вiйськ тa
МaxнoвсЬKoi <<CToЛИ{i>>
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, пoсTzl,.IoПиTaнн,I Пpo IlеprДисЛoКaцiю apмii дo iншroгo, бiльпr спoкiйнoгo paйoну. Питaння llpo Пepе.цислoкaцiю виниклo ще й
пoлiтиннoмy
ЧеpеЗ Tе' lцo МaХHoBцi oпинилися B сЮIla.цHoмy
стaнoвищi. Boни не бa>кaлиЗaхolшeнlш свoгo paйoну, бiлими,
а,rе poзyмiли, Щo Дii Пoвстaнськoi apмii B TиJIy чepBo}Iих Мolgть пiдipвaти бoез.цaтнiсть oстaннix. Мaxнo ви.цaв листiвки iз
зaKJIиКoM .цo чеpBo}Ioapмiйцiв TpиМaTи фpoнт ПpoTи бiлиx, неЗBaхaючи нa всi недoлiки бiльruoвицькoi влa.ци. Caм <.бaтькo,>
HaMaгавсЯТиМЧaсoBo },TpиМyBaтисявiд yдapiв Пo TиЛax чеpBo.
ниx' Пo вiйськoвих чaсTинax Чеpвoнoi apмii...
Paдa мaхнoBсЬких кoмarшиpiв тa анаpхiстiB зaпpoПoнyBaлa
пpифpoнтoвиЙ paiт,oнi пo.цaтися втил бiлих aбo нepзaJ|Иl]]И.IИ
BoнИx' Щoб зaхoпиTи TaМ теpитopiю i пoчaти бУдУвaти нa нiй

| Баpoн Аpoн (Пoлевoil) _
уraсник pевoлroцii 1905-1907poкiв, aнapхiст,
opгaнiзaтopaнapxiстськoiгpyпи y Kиевi. Bтiк iз зaслaння в Cибipy лo CIПA, дe
бpaвщaсть y poбiтIrиvoмypyсi тa peдaryвaвгaЗеTy((Alaгm'>.
B 1917poui пoвеpнрся лo Poсii, де дiяв y Kиiвськiй пpoфспйui пекapiв, вiд якoi бyв висyнyп,rйдo
Kиiвськoi pa'Ци.Уvaсник пiдпiлля зa гетЬМaнa'денiкiнцiв, opгaнiзaтopгpщи
<Haбaт,>.
У 1919p. дiяв y Мoсtоi тa oдесi, pедактop<o.цесскoгo
нaбaтa>.З 1920пo
1937piк (piк смеpтi) пеpебрaв в р'язненнi тa нa зaслaннi. Йoгo дpyло,rнa-aмеpикaнкa Фaннi poзстpiлянaЧK в 1921poui як aнapхiсткa-пiдniльниця.
2АлuйЯкiв (CщoвoльськиЙ) _
1nraсникpевoлloцii 1905-1907 poкiв' дpщap.
Iз зaслaння yгtкДo сlI]A, в l9l7 poui пoверн}ъсянa БaтькiвЩинy.opгaнiзaтop
aнapхiстiв€ л исaветIpaДa' oДи}lз opгaнiзaтopiв<.Ha6атy>.
B мaхновськoмypyсi з
1919poкy' член кyльтпpoсвiтньofoвi,ццiлyПoвстaнськoi apмii. Зa oДними свi.ц_
ченItяМи poзсщiляний ЧK y листoп aДI|920 poKy, 3a iнulими _ емiгpрaв дo
Пoльщi Ha пoчaтку l920-xpoкiв.
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Чaйкoвськoгo. Ця кoмiсiя МoгЛa зaсyдХyвaTи до смrpтi <.без
poЗгЛядyсПpaBи>ПoЛoнеHиxнекiстiв, пpодзaгoнiвцiв,кеpiвникiв кoлгoспiвтa paдгoспiв,кoмiсapiв,кoмyнiстiв' якi висryпали
ПpoTи Maхнa. БiльtшiстьПoЛoнrниx' ПеpеBaxнopя.цoBихчеpвoнoapмiйuiв, vастiшевiлпyскалaся.
Бapoн тa АлиЙ ПrpеKot{yBaJlиMaхнa в неoбxiднoстi зiбpaти
пpopвaтися
ТисЯЧуTaчaнoKз пixoтoютa.кiлькaТисячкaBzLIlеpii,
y тил BpaнгeЛЯДДЯтoгo' щoб poЗГpoМиTийoгo зсеpe.цини,увipBaruIcЯДo бiлoгo Kpиму i зaснyвaти тaM безклaсoвеaнapхivне
aнapхiстоькiмpii нa ПpaКтисyспiльствo,здiйснивruинapеш-tтi
зaпевняrи Мaxнa, щo Kpим зa свoiми ПpиpoДцi. <Haбaтiвцi'>
ниМи yМoBaмие iдeaльниммiсцем .цЛяTaKoгoеКспеpиMенTy'
<.БaTЬKoвi>
спpaвxнiм <pa€ M ЗеMHиМ>.
Дoвo.цили'щo Пеpекoп
Мoжнa бopoнити незHaчHиМиcklЛaNwl,
щo з Kpимy Moхнa Кoн_
TpoЛЮBaTи
пpиaзовськiсTеПиTa Гyляй-Пoле.!o тoгo x Maхнa
ПrpеКoнyвaлЦ,щo в Kpимy Bхе poзгop}tyЛaсЬшIиpoKaПapTиaнapхiстiв.
зaHсЬKaбopoтьбaпiл кеpiвниЦТBoM
y
пiдпiллi були дoKpиMсЬKoмy
aнapxiстiв
пoзицii
fliйснo,
сить Ьильними. Taм дiяли Пiвдeннa гpyПa aнapхiстiв-кoмyнiс.
У кepiвTa гpyПa aнapхiстiв-синДикaлiстiв.
тiв, гpyпa <.Haбaт'>
ництвi Kpимськoго пiдпiльнoгopeBKoМyспiльнo З чoТИpМa
бiльrшoвикaмипеpебyвaлИTpИaнapхiсти- Л. Лyгoвик (гoлoвa
бoйoвих lpytl peBкоМy),Г. Cтoляpов (кoлиlшнiймaхнoвець'член
pевкомy),o. УлaнoвгoЛoBaСeвaстoпольсЬKoгo
гpyпи <Haбaт'>'
ський (Бyлaнoв)(vлен pевкoмy Феoдoсii' KoМaЕЦиpпiдpивнoi
KoМaнДиpевкoмy). Пoзa тим, y Kpимських гopax Дiялo кiлькa
дpiбних ПapTиЗaнсЬкихзaгoнiв aнapхiстськolo сПpяМyBaння.
Haйбiльrпий з них пiд KoМaндoЮ C. ЗaxapненKa нapaхoвyвaB
близькo l00 чоловiк.
IДеяaнapхiсTсЬKoгoПoBсTaнн'lв Kpимy кiлькa мiсяцiв зzlxoП<.нaбaтiвцiв'>,
i, мo)Ю'IиBo'у зB'язKy з неЮ BapTopo3гJUIЛЮBzUIa
apмii>Мoкpoyсoвa.
.цaтиД'iяльнiстьзaгoнy BoлoДiнaтa <<ЗелeнoТ
якrсь нaдii нa сBoгo
Boсени 1920poкy aнapхiстиПoюIa.ца,Tи
oДнo.цyМця- aнapхiстa Мoкpoyсовa, цoтpий пpибр дo Kpиму
з МaндaToМPaДянськoгo ypяДy F{aКoмatЦyBaHr{'lKpимськoю
apмiею' Moкpoyсoв пpибyв дo Kpиму з KoМПaпapTиЗaнсЬKoю
Aдoльф,
нiею мaтpoсiв-aнapхiстiв'сеpe.цяких бyв i <нaбaтiвець>
кoтpий ДeякиЙ uaс бyв y Maxнa. Цей Aдoльф зaпpoвaдив y
Kpимськiй пapтизaнськiйapмii aнapхiстськiгaслai не визнaвaв
бiльtпoвицькoгoпapтйнoгo кеpiвнИцтBa'Bтiм, цим йoгo aнapхiстськi дii й oбмеxИЛl,lcЯ,
Уvеpвнi 1920poкy, пoвipившrиB KaяTTяМaхнoBця'Bpaнгель
звiльнив iз в'язниЦi MaxнoвсЬKoгoкoмбpигa Boлo.цiнa'кoщий
тoДi зaявив,Iцo спoЦ/Ty€ ПpoBиrryпеpeд бaтькiBЩиHoютa Рyсь-

лoся нa yДap пo Мaхнoвi, яruЙ pвaвcя нищиTи бurогвapдiйськi
тили. Мoхливo' Tyt зiгpaлa пeBнy poЛЬ сПoКyсa чrpBoних o.цниМ I\{aхoMпoкiнчити 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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кoю apмiею i сфopмyeзaгiн мaxнoвцiвдля бopoтьбиЗ чеpBoни'
ми. Хoчa ще мiсяць тoмy зaгiн BoлoДiнa(1 тисянaбiйцiв)' пеpехoB}ToчисЬy IIлaBнJIх
flнiпpa, з.цiйснювaвl{aПa.цина бiлi Тa чrp.
вoнi тили пiд vopним ПpaПopoМ,}raяKoмy бyлo виrпите<Смеpть
yсiм гадaм!,>
iз.цезеpтиpiвз Бшoi тa ЧеpвоЗaгiн цeй сКJIa.цaвся
нoi apмiй. oт>се,зa poзпopядxеHняМBpангeля'зв'язниць бyло
BиПyщенoдo 500 мaxнoвцiв,кoтpi пoбaxа,rи вoЮBaTИПpoTиЧepBoниx пiд кеpiвництBoМoTaMaнaBoлоДiнa.Зa нaкaзом шtтaбy
Pyськoi apмii в Kpимy TaKoж poзПoчutЛoся
фopмрaнrrя Д'екillькoх дpiбнiшl,о<
зaгoнiв iз пoлoнениx мaхнoвцiв пiд кеpiвницт.вoм
oтaмaнiвCaвveнкa,.ПpoTчaнa,
Яценкa' Гpиrш.инa,
Чшoro.
y якiй сTBrpд)kT_
oтaмaн Яценкo BипyстиBвiдoзвy.I1oсe.lIяIн,
вaв: <.flенiкiнaнlMae' e poсiйськa apмiя, кoтpiй ПoДaМop}кy Й
згypтyeмoлaви' стaнеМoлюбити o.цнeoДнoгoтa звiльнимo сBOIО
зaмop.цoвaнyPyсь святy вiд кoмiсapськoгo цapсTвa...,>
oтaмaн
Caвченкo зaкJIиKaв:<..Cклa.цiть
збpoю.цo нiг Tих' хTo й.цезa нapo.ЦнУBoЛю'зeМJlюЙ спpaвхню, не кoмунiсTичHyсвoбoду' Iдiть
IIIвидrПе.цoпoBстaHсЬKихлaв, .цoлaB Poсiйськoi apмii,>.
HeзaбapoмBoлoДiн з чaсTиtloюпiдлeглихoПиниBсяy Сiмфеpoпoлi, .цeфopМ}ъaвсяйoгo пoлк. Boлoдiн зв'язaвся З arlapхiстським пiдпiллям Ta пoBсTaнLlямисiмфepoпoльськоrо paЙorry,Дo яIс.1хзBrprryвсяiз зaюtикoмдo спiльнoгo пoBсTaI{шI
пpoTи
бiлих. Пpo якeсь <МaхнoBсЬКeПoBсTa}Iня>в Kpиму в сepпнi
1920poкy пoвiдoмляють oкpемi дxеpeЛa' BИoмo, щo ЛишIr
12xoвтrrя l920-гo зa нaКaзoММaxнa BoлoДiн BисTyпиBПpoTи
Bpaнгеля, ГpoМlrlчи тllлибiлvlх в paйoнi Hiкoпoля. oднaк цей
вистyп бyв скopo Пp}IД}ЦIeний,
Boлo.цiнТa.цBaйoгo кoмaндиpи
бyли пoвiпreнi' 70 чoлoвiк з йoгo зaГoнy- кинщi .цoв'язницi'
11 липня 1920poкy мaхнoвцi Bиpylш}UIи
цo лiнii <.бiлo-чеpвoнoгo>фpoнт}^зI,IеToIo
пpopBaTисяв тил бiлoгвapдiйцям.Пеpпra
гpyпa пiд KoМaн.цoюШlуcя il Koxi (200 rшaбель)Пpopвiulaсячrpeз чepBoниirтaбlлиil фpoнти бiля opiхoвa. flpyгa, oсновна гpу_
пa Мaхнa (1 тися.la rпaбель)спpoбршIa пpopвaтисяв ти.пбiлltx
бLlя c. Успенiвкa. Пpo ueй Мa}IеBpмaхнoвцiв чеp]]oнекoN'a}{дуBaI{н'I.цiзналoсяvepeзсвolx aгентiв y Мzrх}roBсЬКoмy
вiйськy. Пirt
Чaс пpopиBy фpoнтy нa MaxнoBцiвнaкинyлися.цBaкaвzшеpiйськi
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-

пoпyляpнoстi мaхнoвЦiв, бo спpoсToByвaBсямiф пpo <Дp}Dкбy
Tак vи iнaкtше,а,rенеpвoнiпеpеlПKo.циЛи
Мaxнa з Bpaнгeлeм'>.
МaхrtoBцяМз.цiйснитисвoi нaмipи. oфiцiйнi )к Пpoxaнн,lMaxнoвськoi paди тa штaбу Дo paдянсЬкoгo KoмaндyBa}rшI- ПpoПyсTиTипoвстaнцiв дrя бopoтьби з бiлими .lеpeз лiнiю фpoнбез вiдпoвiдi.I{я пoми.пкoвaпoзицiя чеpвoних
Ty - зaJIиllIИЛИcЯ
Toгo, щo ПpoTягoМще .цBoxз ПoлoвинoюМlcяцlB
ПpизBеЛa.цo
мaxнoвськiзaгoни гpoМилине бiлi, a vеpвoнi Tили' пocлaбЛЮ*
ючI4cИЛу|Чepвoнoi apмii.
12 лиrня 1920poкy пoчaBсяpейд Мaxнa нa Cхiд Укpaiни дo
iзюмcьких лiсiв тa .{oнбaсу. B йoгo apмii в цей чaс бyлo дo
6 тисяч пoвстaнцiвпpи l0 гapМaTaхтa 165Кyлrмeтax.Зa пеpеБiлarпa, apмiя Maхнa нapaхoвyBшa 15 тибiльшеними ДaНИNIII
сяч бaгнетiв тa tшaбeль,600 кyлeметiв, 16 гapмaт. Haпeвне, тщ
BpaxoвyBirлисяyсi мiсцeвi зaгoни пo всiй Укpaiнi. Як пoвiдoмrrяв Kaтеpи}toсЛaBcЬKийryбкoм, 13-тapaдянськa apмiя нe Мoглa впopaтисяз Мaxнoм.
3 мeтoю не ДoПyсTиTиМaхнa в Дoнбaс бyлo ствopенooсoбЛиByгpytlу (4бaтaльiloни,3 oсoбливi мoбiльнi зaгoни, apтбaтaprя' Пaнцеpнийпoтяг). З бoкy ст. Гpипrине пpoти пoвстaнцiв
дlяли |7З-тятa 82-гapaдянськiбpигaди.3 бoкy BoлнoвaхиПpoTи
мaxнoвцiв BисTyпали42-ra дивiзtд 9-й oсoбливийзaгiн, 375-й
67-мa,
пoлк, l64-тa бpигaдa. Iз зaxoлy зa Мaхнoм K|4I|УЛуIсЯ
|27-мa' l85-тa бpигaдитa oсoбливiгpyПи Kyлинeнкaй CтеслицЬкoгo. Усi цi сиJIи нaМaгzutисяoToчиTиTa знищити Пoвстaнськy apмiя в paйoнi Гpиtшине_CлoB'янсЬк.
|6 липня 1920poкy бlля с' Мaксимiвкa вiдбyвся бiй, внaслi
.цoКяКoгo Мaхнo BиpBaBся3 oToчrнн'I нa oпеpaTиBнийпpoстip.
МilxнoвсЬКaгpyПa пi'ц кoмaнД,oюKлейнa
oднaк нaсЦ/ТIнoгo.цFUI
(3 тисяvi пoвстaнцiв, 5 гapмaт, 100кyлемeтiв) бyлa aтaкoвaнaй
oтoчeнa бiля Юзiвки. !o Мaxнa Пpopвaлoсялишlе 500 Brp[Iникiв тa 30 TaчaнoKз KyлeмeтaМи.Близькo .цвoхтис,ГI ПoЛo[Iених
мaхнoвцiв vеpвoнi нeгaйнo poзстpiляли бilя cт. Kypaхiвкa.'Цю
BapвapсЬКyaюIiю здiйснилa ЧaIIЛинсЬKaгpyпa paДянськихвiйськ,
щo булa сTвopенaшlя бopoтьбипpoTи 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 НaПuтИнa мiстечкo Гpиrпинe i нa.знaк
ПoМсти Зa poзсTplЛянихBиpyotUIиBсlх мlсцевиx кoМyнrсTrB.
Пopaзкa гpyПи Клeйнa poзбиpалaсяМaxгIoBсЬкoюкoмiсiсю,
КoTpa Bинеслa Kлейнoвi смеpтний BиpoK зa безтypбoтнiсть тa
Пoгaнy poзвiдкy. oднaк Мaхнo вi.цxиливBиpoК i oбмexився дoгaнoю тa пoниlлсeннямKлeйнa пo слyxбi.
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I,I лилtlя 1920poкy apмiя Maхнa зaxoпиЛaIзюм, знищивtши
тaм усiх кoмyнiстiв Ta BзяBllIиB пoлoн близько.цBoxTисячсoлдaтiв гapнiзoHy'чaсTиt{aЗЯKИхpaзoМiз звiльнениMиB'яЗHЯМи
з мiсцевoi ТюpМисталa пiд ПpaпopиПoвстaнськoi apмii. MaхнoвцяM Дicтaлиcя8 вoзiв з нaбoями, l0 тисяч пrинелейтa 50 тисяч сoЛДaтсЬKиxПIapoвapiв'Зa деI]Ьдo нaПaдyнa Iзюм мaхнoвцi нaмaГu|ИcЯЗaХoПиTиCлoв'янськ' oднaК штaб oбopoни
Cлoв'янськaвиKopистaвзaгiн ЧrpBoнихкypсaнтiв,з дoПoМoГoЮяKих вiдбив Тpи aтaKи пoвстaнцiв.

B кiнцi ЛИПHя1920poкy мaхнoвцi,Дiючи пoблизyХapкoвa,
зДiйlcнилиНaПaДИнa Bалки, Лoзoвy, Меpефy, Лихavoвe, Kapлiвкy.
Чaплинськa гpyпa Ta iншi uepвoнi Чacтини, пpизнaveнi щIя
бopoтьби 3 МaхнoМ, ЗaсTуП:ишIуI
йoмy шlлях нa Гyляй-Пoле.
Мaхнo виpiшrивнe Йти peйдoм нa ГyляйпiлЬЩИHУ,Щoб TaМ нe
зJIaМaTичepBot{yoбopoнy пpoTи вiйськ Bpaнгеля'
Пoвepтaюvись з pейдy нa .[oнбaс i ХapкiвшиHу' <<бaтькo>>,
вийrпoв нa p. opeль.цo мiстечкa Koбеляки i тaм oгoлoсивпpo
пoчaToкFroBoгopейдyПoвстaнськoi apмii ПorпaBщинoЮ.28 лилня Мaхнo неспo.цiвaнoBиpyпIиBнa пiвденний зaxiд Дo Мaгдoлинiвки (нa пiвнiv вiд Kaтepинoслaвa)'yниKHyBllIиvepгoвoi
пaсTKичrpBoHих.
Ha Пoлтaвщинi влiткy 1920poкy дiялo дo 150пoвстaноЬКиx
сeл,ltlсьKиxзaгoнiв, Щo зpoбилo ii uенщoм Пoвстaнськoгopyxy.
33% лoвcтaнсЬKихзaгoнiв Пoлтaвщини oПepyвaJloy viткo визнaч€ниx лoвiтax' Дo 40% зaгoнiв пеprсyBaJloсяпo всiй ryбеpнii. !o 25% зaroнiв N,tzUIи,aнapхiчне
aбo <(MaхнoBсЬКе
зaбapвлеi-
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ЧисrЛЬнiсTЬyсix гIoBстaнсЬКиxзaгoнiв нa Пoлтaв.
Hя))'3aГfu'lЬнa
70тиcяч бiйцiв пpи l50 kyлемeтaxтa |2rapщинi булa ПOнa/ц
l!1aTaХ.

III'еy лютoму |920 poкy мiсuевi пoвстaнцi зa)ФПилий декiлькa дiб утp,мув-" мiстo Гaдяч. У uepвнi 1920-гoпoвстaнськi
зaгoни.Ф. БyхoвешЬКoгoтa Л. Хpистoвoгol oблoxили |aДяч

тpи пoлKи чеpBoдoбу зaхoпили ГaдЯt, poзбивш-tи
-пpи цЬoМy
FIихтa ЗaхonиBш]исклa.ций скapбницю'

зaгoнy Koлесникa з Хapкiвщини.
B paйонi Гaдяч-Зiнькiв Дo Мaхнa Пpис.цнiulисяз}iaчнlпoBНa чoлi з oТaМaHaмиaнapxiстськoi opiентauiТ
станськi 'сv|ЛI]I
Хpистoвим, Бщовецьким, Чopним (yсьoгo 3 тисячi voлoвiк).
I{i aнapxiстськi oтaмaни BиЗнzUIизвepxнiсть Мaxнa i кoнтpo,юв-й кiлькa пoвiтiв Пoлтaвщини. Boни Пpoвrли мoбiлiзaцiю
нa ПoлтaвЩинiчoлoвiкiвy вiцi 20-27 poкiв' сTBopюючитеpи.
тopiа:rьнipoTи ПoBстaнцiв.ФaкгиЧнo B сеpП}Ii|920 poкy Зiнъ.
кiвський ia Гaдяцький пoвiти oПиниЛися у pyKaх пoвстaнцiв.
З Чигиpинськoгoпoвiry Kиiвщини Дo Maхнa пpибyлo кiльпpo сBoe пiдпopяЦlgBoни зaЯBИЛVI
oтaN,IaHiв.
Ka ПotsсТaнсЬKиx
Baнrrl Пoвстaнськiй apмii Ta ПoпpoxaJlиДoПoМoгиy Maхнa.
<.БaTЬKo,>
пiдтpимaв шнi зaгoни гpitшмитa збpoeю.
9-15 сеpпня l920 poкy мaxнoвцiвiдпoчившlиB зaхollленoмy
ними мiстiЗiнькoвi (|2тиcяu мепrкaнцiв).Tyг y мiсцевiй дpyнoМеpи гaзет <.Пyгь.ксвoбo.це'>
кapнi Maхнo BсTиг Bи,цpylryBaти
пpoвiв кiлькa мiтингiв y мiстi тa пoпoBтa <,ГoлoсМaхHoBцai>'
нItB сBoЮ apмito .цoбpoвoльцями,пiсля чoгo Boнa BиpoсЛaдo
8 тиояч бiицiв. Maючи Зiнькiв зa сBoю бaзy,мaхнoрQькiзaгoни
_
IXouctltoвuй
Леoнmiй(ls95_1922) _ сeЛяНИHс. Лютеньlоl, y 1918poцi
стaprпliнaapмii УHP, з лiтa 1919poкy _ селянсью,tйoтaмaн 3iнькЬськoгo, Миp.
гojoдськoгo та Гa.цяцькoгопoвiтiв. Загинр y бoю y беpезнi |922poку.
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зДiЙcнили НaПaДИ нa oхтиpкy тa ЛебеДин i нa мiсцевi цyкpoвi
ЗaBoДИ. Caме paйoн Зiнькoвa Бapoн тa Деякi махнoвськi кoMaн.циpипpoПoнyBаJIияк paЙон дrя aнapхiсTсЬКoгo бyдiвництвa 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,Tивiд Mаrxнa
збpoю. I{i oтaмaни Taкox ЗaПpoПorЦ,ъaJlиМaхнoвi ЗaJтИLIIИTИэЯ
B
3iнькoвi' Бapон пiД чaс пеpегoвopiв З циMи oTaМaнaми ПеpеКoнyвaв 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 ГyляйпiллЯpBaJШrcЯдo 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 ЗaKЛИKaЛИсеЛЯ}lДo HеПoKopи бiльшoвицькiй влaдi, Дo
aкцiй пpoтесTy' Пpи цЬoМy мaxнoвцi poз.цaBаJIисrЛянaм мaйнo,
щo бyлo y Зax,oПЛениX paДЯI]cЬКИх сKЛa.цax.Увесь пpoйдений
М ax н o BЦЯ М иш ЛЯ х сyП p oBoДЖy вaвсЯ
дiяльнiстю спецiaльниx
aгiтaцiйних зaгoнiв, щo сКЛa.цаJlИcЯ,ЯK ПpaвиЛo, з aГlTaTopa'
50 веprшникiв тa 2-х кyлеметникiв. IJi зaгони pyйнyвали бiльrпoвицькi 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
м axнo вськi зaIoHи.
Дiяльнoстi мaxнoвЦiв B14I7ИKaЛИ
14 сеpпня l920 pокy нepвoнi oToЧ,L-Iи3iнькiв 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}UIипoвiтовий Миpгopoд (15 Tисяч нaс9Лення), Ha цей Чaс МaхI{oBськaapмiя ЗHaчнo
ЗpoсЛa чисеЛЬнo I cTaJIaМеI{ш]p),)О'IиBoЮ'yсе BzП(чепoBсTaHцяМ
B|4pИBaTИс,я
з oToЧeнЬ ни вiДpивaтися вiд пеpеслi.цoBoД.ИJIoся
.цyBaHЬ' yскJlaД.нИЛoсяПoсTaчaння нaбoями Ta ПpoДoBoЛЬсTBoM.
Bлiткy 1920 poкy Пoвстaнськa apмiя мatixе нa TpeTину сКJIaДaЛacЯз кoлиrпнiх чеpBoнoapмiйцiв' Зa МaхнoBсЬКиМи ДaниMи,
зa 80 днiв безпеpеpвниx бoiв (з 20 тpaвня пo 9 сepпня 1920 poкy)
ЧaсTини Чеpвoнoi apмii тa BoХPy BTpaTИлИПoЛoнениМи ПoнaД
l3 тисяч бiйцiв (пoвнiстю lДaJIИсЯ429-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 ЗaгaJчЬtloЮчисельнiстю 26 тиcяч бlЙцiв: ЧaплинсЬКa !pyпa' 520-Й, 52|-й' лoлки; 5, 6,8_Й Bиниrцy_
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вaлЬI{iзaгorrи;Лaтиський, opлoвськиrl' Iзroмськийбaтaльйoни' 2З3-tт'бaтальйoн BoХPy, дpiбнi ЗaГo}Iиuеpвонoapмiйцiв.
Maхнoвцяiмибyлo зaxoПЛeнo15 гapмaт' блйзькo 100кyлеметiв.
PейД ПoлтaBщи}toЮбр кpивaвиМTa BиснDKЛивим.З бoя.
Ми МaхнoBцiпpoйtшли700 вepст.
З 17пo 23 сepлня 1920poкy Пoвстaнськaapйiя дiялa в poзпopolllенoМустaнi, ЗниЩyЮчи.rеpвoнiTиЛиHa пiвДнi Пoлтaв(в paйoнi Hoвoмoскoвськaта ПaвщиHи Ta KaтеpинoслaBщи}lи
лoгpaдa).oснoвнi Зaгoни Maxнa, Iвaнoвa,Живoдepa,Мapyсi'
oгapкoвa, Хмapи (кoxен нapaХoB}tsaв|-2тvтcячi пoвстaнцiв)
pейIДyвaЛи
нa Пoлтaвщинi тa Kaтеpинoслaвщинi. BихoДячи з
Полтaвщинив20'хчисЛaх сеpПня 1920pокy, Мaхнo poЗПyсTиB
чaсTинy свoiх бiйцiв' ПеpeBaЖнoПoлTaBчaн'Пo .цoМlвKaхнa
пoльoвi poбoти.
Kiлькa Днiв мaxнoвцi вiдпoчивalм в СaмapсЬКoМyлiсi бiля
.цo себe
HoвoмoскoBсЬKa нa свoiй oонoвнiЙ бaзi Ta ЗaКJIиKztЛи
теpитopiяx.Бiля
мiсцевi зaгoни' щo збеpеглисянa.ЦoBKoЛип.Iнix
с. KovepиxKи мaхнoBЦi вищимали бiй з неpвoними i вi'цiйшrли
до ст. Лoзoвoi. B цьoмy бою нa бoцi мaхнoвцiв вoювaв зaгiн
(700 бiйцiв) ЯKИNIКep}ъаJlapa.Д'aсеМи aнapхiстiв Ca<.Ciмки,>
'
мapськoi opгaнiзaцiТaнapхiстiв Пaвлoгpa.Цськoгoпoвiry.
oснoвний зaгiн Мaхнa тo.цiнaлiчувaвблизько 6 тисяч чoлoвiк: пixoтнi пoЛКи Kлейнa, Biктоpoвa, Kлеpфманa, KaBILIIеpiЙськi Пoлки oтaмaнiв Щуся й ГapкyIлi, кyлеметнийпoлк Koxi
(60 кyЛеметiв),8 гаpмaт, <(ЧoPHa
сoTня))'rптaб, кoнщpoзвiдкa,
У Зiнькoвi Maхнo ЗzulиlllивХpистoвoгo (.Цo3 тисяv voЛaЗapеT.
лoBiк,40 кyлеметiв,4 гapмaти)
Pщaюvись y бiкДонy, мaхнoвцiЗaхoпиЛиKoстянтинiBгpaД,
a 27 сepлня 1920-гoBoни зHoBy нaлетiли нa Iзюм. У бoях зa
Iзюм iх пiдтpимрали мiсцeвi Зaгoни Caвoнoвa i lПaпoва,ra.
Paзoм бyлo poзгpoМЛeнo20-тy бpигaлyчеpвoних.У свoемypyсi
нa flotr Мaxнo пеpеслiлyвaвДекiлькa ЗaBДaнЬ:
l) здbбщи нaбoi нa мiсцевих зaBoДaхi ск.пa'цaх
Дoнбaсy;
2) pозгpoмиTи ценTpи BЛaДИi llе дoпyстиTи BиBезeHrrяByгi.lшятa xлiбa з floнбaсу в Poсiю;
З) спpoбувaти пiДняти нa ПoBсTa}tняй пpисдцaти .цo себе
кoзaкiв loнy тa poбiтникiв Дoнбaсy;
4) пеpекpитИ |JIJIЯхбiлoгвapдiйсьКoмy.цeсaнтoвiHaзapoвa,
якиiт' виcaДивcя 6lля Taгaнpoгa, i спpoбрaти залуrити бiлих
кoзaкiв нa свiй бiк.
У сepeдинi сepПrr{1920poкy у Мaхнa Bиник гoсщий кoнфлiделiкг з Apoнoм Бapонoм неpезвеликi aмбiцii <(HaбaтiвсьKoгo'>
pa. Мaхrro сyBopoзaбopoнивБapoновi BTpr{aTисяy сПpaBипrтaбy
y вiйськy. Цей кoнфлiкг ЗaBеpIIIиBся
apмii тa BесTисBoIoaгiтaцi-to

BTечеЮБapoнa пiс.lш тoгo' як вiн нa МахнoBсЬKiй paдi зaчитaв свiЙ
y ЯKoNfyзBиtI}tsaTиB<.бaTЬКa,>
МеМopa:rrДyN4,
y вiлxoлi вiд aнapхiзмy,
y <BЛa.Д}tиЦТBio,
aнпасeмiтизмi, теpopi, небaжаннi aнapxiстськotо
еKсП9pиМеI{ry.Пiсля цiei витЬки Бapoн ПеpеJUiKaBся,lI{o МaxнoBсЬKa KoнTppoзвi.цкa <(Пpибеpr)>
йoгo з .цopoги' ПoДaBся Д.opaдянсьKoГo Хapкoвa, щoб сxoвaтися ТaМ у пiдпi,rлi.
B лpщrЙ пoлoвинi сеpПtшi 1920poкy Мzlx}|oBсЬKе
кеpЬниuтво
вiдмoвlutoся вi.цггraнiв зaкpiп,тення певнoi теpитоpii дпя aнapxiст_
сЬKoгo бyдiвницгвa. oстaнньою спpoбoю заволoДiти теpитоpiсю
бyлo пpaгнеHHJtдеяKиx 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 гyшtЙпiшьсЬКoГo paйoнy oбгpyнтрaв немo>юrивiсть зaкpiгшеннЯ <(BiЛЬнoгo
paйoнy> нa Пoлтaвrцинi aбo Cлoбoxaнщинi тaками apГyМеHTaМи:
l) apмiя Maхнa не Мaс cИ'I| ДJIЯтoгo' щoб бopoниlпа вeлиюlй paйoн i сщимaти diЙськoвy блокaду Чepвoнoi apмii;2) Пoвстaнськa
apмiя не Mo)I(есTaTи ЗaМкIyгoЮ мiсцевoю oДиницеЮ i вiдipвaтися
вiд Усil пoвстaнцiв Лiвобepе;rшoi Укpaiни, B To]\,fyчислi i Bl.ц ry.
ляйпiльсьlсах пoвстaнцЬ; 3) мaхнoвцi пoвиннi зzlхищaTи iнтеpеси
селян всiеТУкpaiни. a Hе oKpеМoгo <вiльнoгopaйoнy". зHиtЦИTи
.циКгaTopсЬKyчepBoнy вJraДyв yсiх селaх Укpdiни; 4) apмiя пoвстaн*
BиKopисToByBaTисядtя бyдiвнинoi poбoти - пoбудoЦrB нr Мo>tсе
Bи нoвoгo aнapxivнoгo суспiльствa, TиМ Пaчl' щo чaс TaKoГo бyдiвниЦгBa ще }le }IaсTaB'ПoзzUIKHе зpуЙнoBa}IoсисTеМу Деp)KaBнoгo
нaс}l,'IЬсTBa;5) apмiя Мaхнa ПoBиннa ПpaгFI\JrГи
oб'еДнaти всi пoвстaнськi гpyпи Пo всiй Укpaiнi, y тoмy числi й 1кpaiнсьtсл< пoвстaнцЬ-сaмoстйникiв; 6) мaхнoвui пoвиннi пoдiлити з aнapxiста_
ми сфеpи BIIлиBy: МaхнoBцi пiднiмaють нa бopoтьбy сеЛяtIсT]o'
- МiсЬIanxpобiтникiв.
a <<нaбaтiвцi))
Мaхнoвцi Мti.JIиpoзхo.ЦКенн'I з <.нaбaтЬцями)>B ПиTaнFIЯх як
пpивaтнoi вraснoстi нa зеМJIЮ'тaк i мaйбутньoгo aнapxiсTсЬKolo
сyспiльствa. Бyли сyпеpечнoсTi мix <нaбaтiBсьКиМ,, KoсМoПoлiтизмoм Ta МaхIIoBсЬкою iдеaлiзaцiею yкpaiHсЬKoгo сеЛяHина'
Мaхнoвськa гaзrTa oПyгь к свoбoДе> ПИсaЛa..<<Maхнoвtцинartе r
aнapxiя. Maxнoвськa apмiя не скЛzЦa€ Т Ься з aнapшстiв i нe е aнapхiстськoю apмiею.
AнapхiстськиЙщeш..ЗaгaЛЬнoгo щaсTя й piвнoстi', не Мoxr
бщи дoсягнуиЙ зуcилlтями бyдь-якoi apмii, нaвiть якби вoнa
пoвнiотю cKлaДaJIaс,Яiз сaмиx aнapхiстiв. Pевoлtoцiйнa apмiя в
KpaщoМy paзi гoДиться ДJ|яpyйнyвaнгш сTаpoГo, а y спpaвi ж
бyдiвництвa, стBopен}lll Й твopvoстi бУДь_якa apмiя, lцo Пpиpoднo сПиpaеTЬся Ha cИЛУ й нaкaзи, цiлкoвитo бeзcилa тa шкiд_
ливa. Лише щyдiвники сaмi свiдoм|4'N1Изус,уIЛлямиМoХyTЬ BJIa[ITyBaTи сBoe ЩaсTя без влa.ци тa гoспoдapiв".
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Tpебa зaзFIaЧиTи,Щo Maхнo не бр яKиМсЬ <(aнapюсTсЬKиM
з HеoбMrХrниMи .циKTaTopсЬКиМиПoBнoB'DKеl{}UI.циКTaTopoМ)>
ми. Biн спpaвдi бyв селянсьКиМ Bo>KДrмз веЛиKиМ aBTopитеioМ, aЛе, paзoМ З TиМ' пi.цкopявся pirшенням Coюзy aнapxiстiв
гyляйпiльськoгo paйoнy - спpaв>кнЬoМyTaeМнoмy кaбiнетoвi,
пpo який з дoслiдникiв нixтo tIе зГaдy€ .
Coюз aнapхiстiв ryrrяйпiльськoгo paйoнy бyв тaемним. KoЛrгiшlьним кеpiвним opгaНoМ yсЬoгo Tогo p}xy' сиМBoЛoм яKoгo
стaв Hестop Maхнo. ЦеЙ сoюз oб'е.д'нувaвсеJUIHсЬКихлiдеpiв
нaсaМПеpе.цГyляйпiльськoi, Полoгiвcькoi, Hoвoспaсiвськoi тa
ДiбpoЬськoi aнapхiстських гpyП - цeнтpiв МaхнoBсьKoгo pyхy.
ГoлЪвнi свoi pitшення Мaxнo КoopдиllyBaв iз цим сoюзoм. <.БaTЬкo>бyB piвним сepед piвних у сoюзi, який вiн вB'l)KaBгoЛoBнoю oб'rДнaBчoю сиЛoю yкpaiнськoi се,rянськoi pевoлюцii. Дo
i лiдeToгo )( цей сoюз не BxoДиB y Koнфелеpaцiю <.Haбaт'>,
<(нaбaтiBcЬКих
зipoк>.
oКprмих
pи сoюЗy KpиTичнo сTaBИЛt4cЬДo
Зoвсiм не aнapxiсти зi стopoни, a чJIеHицЬoгo coюзy виpoблIяли iдeoлoгilo, стpaтегirо, тaKТиlry, oснoвнi гlpoПaгaндистськi гaслa
Maх}IoBсЬKoгopyxy. Paзoм з Мaхнoм y]$aЛЮBаJIиpilлення .uleни
цьoгo сoЮзy ryляйпiльцi Mapuенкo, ЛепетveнКo, KapеTниKoB,
Чyбeнкo, Гaвpи.пенкo; нoвoспaсЬцi Бiлaш, У.цoвиченкo, K}риЛенкo; Бorцapець, Чyпpинa; дiбpoвцi Щyсь, Пещeнкo. ЗгoДoм
Мaхнo З кшеМ TIИсaB'цo вiн зaнaдTo близькo.ц,oПyстиB.цoспpaB
aнapхiстiв, якi в пoвстaHсЬKoМу pyсi пoюпaдшИсЯн,a нЬoгo.
Бapoн, який нa ПoчaTКy Bеpесня l920-гo пpибр дo ХapкoBa, зaявиB свoiм оДнo.цyмцяМ'Щo Kpaще зaгинytи в paдянськiй
тюpмi, нix бщи в apмii Мaхнa.
3-8 веpесня 1920 poкy y pадяHсЬKoмy Хapкoвi пЙпiльнo зiбpulacя кoнфеpeнцiя aнapхiстiв_<.нaбaтiвцiв,>,нa якiй вцбyвся
poзKoЛ B pЯДax <Haбaryu в пoзицiях сToсoBнo Мaхнa тa йoгo apмii. Бapoн i Mpavний пpoПoll}ъiши кoнфеpeнцii винести piпrенн,I Пpo пoмlt,цкoвiсTЬ сTaвKи aнapxiстiв нa Мaхнoвцiв, зaявляючи, 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 apмtя Мaxнa нr Мoxе цiлкoм BBzDкaTисяapмiею aнapхiстiв, тa й
BстaнoBЛeння aнapхiзмy з .цoпoМoгoЮ ЛиПIe збpoйнoi cwtИ е
бeзпеpспекгиBниМ: Бapoн тa Мpavний BBaxaЛи' щo сaМ Мaхнo
i нe yЗгoДКyr тa й не бyдe yзгo.Dtсрaти
Зaнa.цтo <<ПpиМхlIИBий,>
свoж дiй з aнapхiстaми з <<Haбaтy>>.
<Haбaтiвцi> АлиЙ, Емiгpaнт, Caф'ян ЗaЯBIlЛИпpo свoю сoлiдapнiсть з Maxнoм Ta Пpo пpaвoмipнiсTЬ Мo)оIиBoгo пеpeмиp'я
Maxнa З pa"цяHсЬКoюBЛaдoю' .цlшlToгo щoб мaхнoвцi знoвy виtlutли нa <.iстopиvнy apену)).!ля внесен}Ul Дo Maxнoвськoi apмii

<.iдeалiвсвiДoмoстi> ПpoПoнуBil,laся Мaсoвa у{aсТЬ y нiй aнapхiстсЬKих ПpoПaгaндистiв з <.Haбary,>.
Ha кoнфеpенцii бyлo виpiшeHo пpaЦЮBaTив yсiх ПoвсTattсЬKихзaГoнaх' нaвiть 1,кpaiнськoгo
сaмoстiйниIlЬKoгo rraпpяI\,{Ky'бo yкpaiнсьKе сеЛяHсTtso' МotsляB'
пo срi свoiй е aнapxi.rним. BoДнoчaс бyлo пiдкpeсЛеHo' l11o' BизнaBши неoбхiднiсть poбoти aнapхiстiв y N,{aхнoBсЬKихнизax, Hе
Мo)Gla aTaBИTИcЯ.цoМaхнa iз зaйвим oптимiзмoм внaслiДoк втoМи' зaнеПa.цypевoлюцiйнoстi як у йoгo apмii, так i нa мiсцях.
Ha веpeсневiй кoнфеpенцii aнapxiсти ПpaгнyЛи виpoбити плaн
Пo.цoЛaнrrl вщчrхення вiД мaс Ta B.rlaс}IoГoЗaхoIUIеHЕIя
с,гихiйнiстю Й pyiнниЦтBoМ. Пеpедбavaлaся глибoкa TеoprTI{Чнapoбoтa й
ТpIBaJIa ПpoПaгalЦa' BlD(oBaHFUlсвцoмoстi B Мaсaх. Paзolvtз .гим
<нaбaтЬцЬ бiльш вopoxе, нix мaхнoвЦi, сTaBИJ|ИcЯДo диКTaT}pи
пpoлeтapiary i нaмaгшlися сTBopиТи сrЛ'lнсЬке тa poбiтниvе пiд.
пi.п,rянa КшT,uIT<(МoсКoBсЬKoгo
пiДпirшя aнapхiстiв зpaзКa l9l9 ркy,. Bщсyrнiсть сднoстi y стaвленнi Дo МzlхнoBсЬKoГopyxy' сyпеpevнoстi всеpелинiсaмlж aнapxiсТсЬKиxуГpyПoвaltЬпщpивали надii
нa фoprvryвaнIlяпoт}Dlo{oгopyxy <(сДиHoгoaнapxiзплy'>.
B нiч з 28 нa29 сepпн,t l920 poкy бiля Iзюмa Koлoнa пoBсTaнцiв нa чoлi з Maхнoм i Kypшeнкoм в ryманi нauJТoBхнyЛaсянa
бpигa,цyчеpBoних' oПинивlIIисЬ' ПpиЧoМy, пеpeд стiнoю I(yЛеМетiв. [I]ква,r КyлеМеTнoгo Boг}tю збив пepшi ЛaBи МaхHoвцiв. Ha
зeмлi залиrпvlI|ИcЯЛе)€ти Мaхнo з Kypилeнкoм з пеpебитими
I(yЛеМеTнoЮчеpгoЮ HoгaМи. oДнaк МaxнoвсЬКaкiннoтa Hе BТpa_
тиЛa сaМoBЛадaнгUI'зниЩиЛa кyлешtетний зaслiн з 20 кyлеметiв i
poЗгpoМI{Jla Чaгшинськy ГpyПy, KoTpa HaМaгzLTaсяoToчиТи Пoвстaнцiв. Лiлеpи pщy Мaxнo й Kypиленкo oПиниJlися B Дyхе Balккoмy стaнi й нaДoвгo вiдiйrшлй вщ кеpiвництвa apмiсю, щo зpуй.
нyBаJIoвсi задyшlиДoнсьКoгo peйДу мaхнoвцiв' Пoвстaнськa apмiя
пiсля <.Iзюмськoiбитви> TaKo)кпеpеxивfuTa не кpaщi uaси.
Hача.ltьник paДя}rсЬкoгo тилy f,oнецькoi ryбеpнii вкaзyвaв,
щo B сеpпневих бoях 1920 poкy мaхнoвцi BplTpaТИЛll|
всi нaбoi i
poзpaхoBy}oTЬЛиllIе нa шaблi. oДним з oснoBнип,Iзaв.цaньМax_
нa в floнбaсi бyлo Зaхol]ЛенH'lЛyгaнськa, щoб зaвoлoдiти пpoдYкцiсю мiсцeвoгo ПaTpoннoгo зaBoдy. o.п'нак vеpвoнi, poзгaДaвrши 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 виpylШIUIaнa flонбaс,
ЗaхoпиBlIIи ст. Мeлевaткa. 3 вepесня мaхнoвЦi зaЙнялtl Cтapoбiльськ. МiсцевиЙ бaтшьЙoн BoХPy пpи пoявi Пoвстaнськoi apмii склaв збpoю i чaстковo пepейtпoв нa бiк пoвстaнЦiв. У Cтapо-
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бiльськyбули зiбpaнi мiсцeвi лiкapi, кoщi зpoбили oпepaцii Мaх_
нoвi й Kypшlенкoвi, oднaк <.бaтькoвi,>
це дoпoМoгЛoмaлo, i вiн
.цoBгo}Iемiг хoДшги,a в сiд-тtiне мiл BoЮBaтидo кiнця Листoпa.цa
1920poкy. B Cтapoбiльськдo Maхнa пiдiйrrии зaгoни'БyдaHoBa
тa
Kaмeнюкa (yсьогo близькo 3тиcяr'lпoвстaнцiв,4 гapмaти),пiсля
чoгo спiльниMи зyсI,UUUIми
бр зaxогшенийБiлoвoДськ.
3-8 веpесня 1920poкy мaхнoвцi KoнтpoЛювaлиpaйoн мix
CтapoбiльсьKoМ
TaБiлoвoдськoМ'нaПадaЮчи
нa ЛисичaнcЬК'стaHцii Лимaн тa Kaм'янськe' ПoBсЮДyЗнишtyloчишaднi стpyКГypи.
Ceляни з HaBKoЛиIIIнiх
сiл киFryЛисЬ.
Мaхнoм мiсДo зaхoIUIенI.D(
TечoKнa вoз.lх'знaючи' щo МЕlxнoBцlpoЗДaютъМ1сЦевиМ
сeJUIHaМ
сюlaдiв,хлiбoггщrкгiв'цyKpoBихзaвo.цiв.
добpo з .цepxaBн}D(
Hезaбapoм зaгiн БyДaнoBaЗaхoпив мiстeчкo Cлoв,янo.
сepбськ,a вiйськo Мaхнa (3 тися.li бiйцiв, 6 гapмaт)пpoдoв>lсy.
Baлo кpyxJlяTи нaBKoлoЛyгaнськa B пoшyKax слaбкoгo мiсця в
oбopoнi чеpBo}Iиx.Пpoти Мaxнa бyлa спpямoвaнa чеpBoнa
Moбiльнa гpyпa Cтепaнoва(2 тиcячi бaгнетiвтa 2 пaнцеpнiпoтяrи), KoTpa p}хаJIaсявiд Гpиrпинoгo нa БiлoвoДськ, a Taкoж
.tеpвoнiзaгoни Лщaнськoгo paйoнy.
ll веpесня l920-гo мaхнoвцi poзпoчaJlи тpивaлi бoi бiля
ст. Мiллepoвe (стpaтeгiчнo BIDЮ'IиBий
залiзничний вyзoл [oнськoi oблaстi). Haстyпнoгo дня вoни yвipвшlися y Mi;шepoве'
нepвoний пoЛК' щo oбopoняв стaнцiю, кaпiryлювaв. Пoвстaнцi
эIINI|II|I4
в'язницЮ, пoпеpе.цtlьoзвiльнившrиз неi 300 apеЦITaнтiв, пеpевaxнo пoлiтичниx.!еякi з них рiйtшЛИДo cKJIaДy
МaхнoBсЬKoгoвiйськa. Ha стaнцii мaхнoвцi зaхoПиЛI,I
знavнi тpoфеi: l тися.ly гвинтiвoк, 20 кyлеметiв,пaнцepний пoтяг, нaбoi.
Зaщимкa Maxнa бiля ст. МirшеpoвеДаЛaМo)KJIивiсть
нepвoнoIvtyKoМaruryBaннюстягFIyги.цJlяoТoчeння Мaxнa .цo l0 тисяч
ЧеpвoнoapМiйцiв.oдн aК' нlЗBzDKaючинa пoTy'(ний apтoбстpiл,
мaхнoвцi ПpopвaJlикiльцe oтoченI{'Ii в бoях 13_15 вrpесня
1920poкy ЗaхoПиЛи.цo800чrpBoтIoapмiйцiв.<БaтьKo}>
KrpyBaB
бoями, втpaчaЮчисвiдoмiсть вiд бoлю B poзTpoЩенiйкyлями
нoзi. Бoi пiД ст. Мiллepoвe кo[ITyBЕLJIи
Пoвстaнськiй apмii
l500 бiйцiв. oднaк близькo 500пoлoнeниx чepвoнoapмiйшiв
BуI'|Bи|ЛИ
бaxaння BoюBaTиy склaлi МaхнoBсьKoгoвiйськa.
|9-2| вepeс}шl920 poкy мaxнoвцicToЯЛИнa от. ЧepниrшевсЬKa B сaМoМyценщi ЗемеЛькoЛиIlIнЬoгoBiйськa floнськoгo.
Hевeликi мaхнoвськiзaгoни poз,iха,rисяПo нaвKoлиtшнiхкoзa_
цьких стaHицЯх' спoдiвaючисьпИняти дoнчaкiв нa бopoтьбy
ПpoTичepBoних.Пpoтe мiтинги сepeДKoзaKiв,нa яких BисryпzlJIиМaxнoвськi aгiтaтopи' не Дuм бaжatlих prЗyЛЬтaTiв.Чеpвoнi звeденн'IBKaЗyB'rли
нa Te' щo Пpи пoявi Maxнa y.цoнсьKиx
сTепzlхнaстpiй кoзaкiв <<
oчiKyBаЛЬний'>.
!oнськи Й кpaЙбр зне288
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кpoвлений чepBoIIиМTepopoМl918-1920 poкiв, сyмнoзвiсним
poЗKoЗaчуBaнняМ.
Чoлoвiки, кoтpi зaлишИЛИcЯв xивих, бyли
aбo x y Bpaнгеля, aбo в Бy.Цьoннoгo.
ПoшapПaнaMaхнoBсЬKaapПpoтягoм .цвoxтиxнiв pейДyBаJIa
мiя дoнськими сTeпaМи.I якш.IoсrЛЯнсTBoДoнeцькoi ryбеpнii
Укpaiни спiвнувшtoМaxнoBцяМ(нaвiть зa зBr.цeннямHKBC),
<(хиTтo poсiяни - KoЗaКиДoнy - з недoвipoюПoсTaвиЛися.цo
poгo хoxЛa)>
- ЧyЯ(oгoiм Maхнa з йoгo aнapхiстськиMигaсЛaМи
B бopoтьбi пpoTи кoзaкiв [oбpотa кoлишrнiМи<(ЗaслyгaМи>
вoльчoi apмii. Пoxiд Мaxнa нa !oн не збiльrпивПoвстaнськoi
KoзaцЬKoгoПoBсTaHн'I.Ha бiк <.бaть_
apмii Й He сTaB.цeтoнaTopoм
Ka))пrprЙшлo Лиlllе кiлькa сoтенЬ кoзaкiв з бiлoгвapлiйськoгo
.цесaнтyHaзapoвa, якi, щoб yниKн}Tи poзгpoМy' блщали пo
.{oну. Ha loнy тaкoх бyлo пoвнo чepBoних чaстин. 3oкpeмa
ЧaотиHи2-i oсoбливoi pa.цянськoiapмii poзгop}ryлипoлЮBaн}tя
нa мaхнoвцiв.
2|_2з Bepесн.яl920poкy мaхнoвцi вели бoi з чеpBoHиМив
paЙoнi ст. Чoщкoве_ст. МopoзoвсьKa_ст. Kyгейникoве. Iм вДaлoся poзбI{гиaбo зaxoпитиB пoлoн пpoдзaгiн (200voлoвiк), vaотинvl2-i.Цoнськoi бpигaди(1300rшaбельтa бaгнrтiB), l-й зpaзкoвиЙ vеpвoнийпoлк. Як тpoфеiмaхнoвцяМибyлoвзятo7 кyлeмeтЬ
тa 65 тисяч нaбoiв.цotIих' 250 гapмaтниxнaбoiв,
25 веpесня1920-гo}Ia сT.ШeгrryxЬкa мaхнoвцiзulхoпилие[Ieлoн з неoзбpo€ними чepвoнoapМйrщми.З пoна-цl тисячi пoЛoнeниx 400ДoбpoвiльнoBIlШИcЯдo скJIaдyПoвстaнськoi apмii.
26вepecня 1920poкy мaхнoвцi lroBepнyЛисяз fioнy в Укpaiнy в Cтapoбiльський пoвiт, .цeПoTpaпиЛипiд oбстpiл пaнцеpвтiм, випyстиBЦ]иy пoвiтpя близькo .цвoхнoгo пoтягa, ЯКИй1,
сoT гapМaTнихнaбoiв, не зaпoдiяв ПoBсTaнцяМжo.цних BTpaт.
27 вepecня Mахнo знoвy рiйшoв дo БiлoвoдсЬKa,Де .цiзнaвся,
Щo ПoKи вiн peйдyвaвнa .{oнy, uеpвoнi сеpйoзнo пoшapПiulи
йoгo зaгoни пoблизу Лyгaнськa тa Cлoв'янoсеpбськa.Miсцевi
зaгoни в yсiй пiв.ценнo-сxiднiйУкpaiнi мa:rи Ще знaчний вiЙськoвий пoтенцiал.Зa.цaними Бiлarшa,в ниx бyлo.цo 15 тисяч
pеальнoмaхнoвцiвy мiсцeвиx
бiйцiв (дaнi дeщo пеpебiльtшенi,
зaгoнaxбyлo близько 6-8 тисяч.roлoвiк),a гoЛoBнеядpo Мax20 тlаcяч бiйцiв (pеа.ltьнo
нoвцiв, зa йoгo ж дaниМи' сКлa.Д,zrлo
pyх y 1920poui пol0-11тисяч бiйцiв). oднaк МaхнoBсЬKий
сTyпoBoBисFIDKyBaвся.
Miж iнurим, У Цeй чaс.цoJUIзilптoвхрaлa мaхнoвцiв з бaгaтьмa цiкaвими oсoбисtoстяМи,ЗoKpeМaз ПисЬМeнникaми,Цхo.
нoм Piдoм, Boлoдимиpoм Kopoлeнкoм, Миxaйлoм Шoлoxoвим. !o pеui, мoлo.ЦoМyпpoдаpмiйцю [Iloлохoвy тaкa зyстpiн
xиTгя. Biн був зaхoплeниЙмaхнoBцяМинa
Ле.цBeнe кoш]TyB:rлa
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з Пpo.цЗaгoнy'
яKиx кoмiоiя з aнTиМaхfloнy paзoм з KapaTeJUIМи
I{oBс'ЬKиx
спpaв yсix ЗacуДIIJIa
лo poзстpйy. Maхнo, пoбaчивtпи
пiдлiткa- мaйбщньoгo KJIасиKaлiтeparypи,сКaЗaB:<Biдгryстимo йoгo, неxaй пiдpoсTa€ тa yсвiдoмлюе'Щo чиниTь.A нi, iншиМ DaЗoМпoBlсиМo)>.

BaTиB чеpвoltl ЧaсTиHи B ПеpеlllкoДi пpopвaтисЯ B TI4Лбiлих тa
3ЛoЧиннoмy yдapl B сПинy lToBсTaнцяI,{.'
Ще oднa спpoбa мaхнoвцiв HaJIaгo.циTиKoFITaкT з BJIa.цoЮ
зaBеplшll,гIaсяl{есПo,цlBaним yспiхoм. 27 вepеcня 1920 poкy нaчzuIьниK rштaбy мaхнoвцiв Бiлaшr пo тeлефoнy дoMoBивсЯ З lяaчzUIЬниKoM oсoбливогo вщдiлy ПiвДеннoгo фpoнтy Мaнцевим
пpo ПoчaToк TarМHих пepегoвopiв мix кoмaнДyвaн}UlМ Чеpвoнoi apмii i пpедстaвнИKa|{vL Мaхнa. Taкa piшщa змiнa пoзицiй
чеpBoниx пoЯснюBzUIaсЯ pядoM пpичин.
B сеpединi Bеpесrrя 1920 poкy ЗДaB сПpaBи тa виixaв з ХapKoBa 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.цнoвiдстyпалa пЦ yдаpaми HеЧисЛlнних з'€ д нaнь apмii Bpaнгеля.
11 сеpпrrя 1920_гoПpoBаJIивсяКoнTpнaсЦ/ц чеpBo}lиХ бiля Ka_
хoBKи' a чеpeЗ мiсяць - 14 веpесня - ПoчaBся HaсTyI] бiлих пo
BсЬoIvtyфPo,..y. 15-22 Bеprсня 1920 poкy бiлi poзгpoмили uеpвoнi
чaсTинLl i зaхoпили oлексaшlpiвськ, Гyляй-Пoле' БеpД'янськ'
CинельникoBе' BITpиTуЛпiдiЙшли дo KaтеpинoсЛaBa, в яKoМу Ilo_
ЧulacЯ пaнiкa тa евaкyaцш. 28 веpесня $,ськoю apмiею бyли зaxoпленi MapiупoЛь Ta Boлнoвaxa. 13-тa apмiя чepBoних булa пoвнiс_
Tю poзГpoмЛенa. Бiлi IПИIIIIлИCЯзa 30 веpст вiд Taгaнpoгa, звi.цlоl
вiдкpивaвся lllJlЯх Ha !oн, нaблиЗLtЛИсЯнa 15 веpст Дo Юзiвки.
Здaва,roся, ще стpибoк, i бiлi, вийшroB[Iи нa !он, знoвy пцнilгyгь
KoзaЦгBo i зшtишaть pа.цяF{сЬKyьraдy 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€ T ЬсяДrЗopгaнlЗaцiею тилy. B сaмомy Хapкoвi y Менe нинi немaс xoДнoi нaДiйнoi чaстини. Biдчyвaю себе зi rштaбoм фpoнтy oToчеt{иМBopo_
хoю стихiеЮ>>.Як Tyt }Iе згa,цaTи ЗaяBи B aнapхiстськiй пpeсi
Пpo Tr' щo штaбний пoлк Фpутrзе y Хapкoвi звеpTaвся Дo aнapxiстiв з пpoпoзицiею oчoЛиTи BисryП ПpoTи бiльtпoвикiв. Сoтнi
ПoBсTaЕ{сЬKиxзaгoнlB ЗaхoпЛЮв€ L Tимiстеvкa, 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 KoнTpнaсTyП 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}ЛBaнrшЧqpвoнoi apмii пoсTyПиTиcя ПpинMaхнoМ'
циПaМи й poзпouaти пеprгoвopи 3 <(бaнДиToМ,>
з
Бiльrпoвики спo.цiвaлися BиКopисTaTи yгoДy З <.бaTЬKoм'>
МeTolo лiквiдyвaти aбo хoчa б пiдipвaти ПoBсTaнсЬKИй p}о<в
Укpaiнi тa змiцнити cвiЙ тил, Boни нaмaг ытиcя вивlлЬI1ИTИpa.цянськi чaсTиt{и.вiд бopотьби з MaxнoBtlяМи Ta BиКopИсTaTИ 1х
y бopoтьбi ПpoTи Bpaнгеля. fliйснo, цi paдянськi чaсTиHи, Щo
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IIOBиЙ CoIoз чЕPBOIIих I чoPних
(27веpeaш_ 16лacmonаОа
1920) i

I{iлкoвитoю неспo.цiвaнкoюДЛябiльrшoстiпoвстaнцiв-мaхнoвцiв тa чеpBoнoapмiйцiвбр пovaтoк пеpeгoвopiвпpo Bo€ н ний сoюз мix кoмaндyBaнFI'IМ
Чrpвoнoi apмii тa МахнoBсЬКиМи
BaтuDKKaМи.
У липнi-сеpпнi l920 poКy МaхнoвцiнaДiслaликiлькa тeлe.
ГpaМ.цOМoскви тa Хapкoвa дo штaбy Пiвденнoгo фpoнтy,пpoПoнyЮчиBorI{I{ийсoюЗ Пpoти Pyськoi apмii Bpaнгелrя.Biдпoвiдi нa цi TeЛеГpaМине нaдiйпrли. Toдi vеpeз <,нaбaтiвця'>
Мapкa
Мpaннoгo мiсiя з opгaнiзaцii пеpегoвopiв булa пoклaдeнa нa
чеpBoнoгo КoМa}IДиpa- aнapxiстa Хoмy-oлексiя Мoкpoyсoвa.
Moкpoусoв paзoм з BIUIиBoBиM
aнapхiстoмTa есеpoм зyстpiвся
З гoЛoBoюyp'Цy Pa.цянськoiУi<paТниPaкoвським i зaпpoПoнyвaв бiльп.toвикaМПpoПyсTиTиМaхнoBсЬKyapмiю неpез лiнiю
фpoнry в тил бiлoгвaPДiйцямi зaбeзпечитиiJ нaбoям|4ДДя Be.цення TaМ <(пapTизaнськoiбopoтьби, ДЛя ЗaхqшIення Kpимy
Зсеpедини>.Але й Ця ПpoПoзицiя бyлa вiдкинyra. 19 липня
1920poкryMaxнo нaдiслaв Paкoвськoму ЛИcTa,B яКoМу зBинy-

Ще y BеpесFli 1920-гo BoЮBIUIиз Мaхнoм' Bxе y xoBтнi пеpеЙtцли в КoliTpнaсryп irpoти бших в paйoнi CинeльникoBoIo Ta
Boлнoвахи. Пам'ЯТaЮчи минyлopivниЙ peЙ'д Maxнa пo TиЛax
бiлих, який фaктиvнo зpyйнрaB FIaсTyпaJIьнiмoж.пивoстi'Дeнiкiнa, vеpвoнi ввaжДли, Щo нинi зHoBy N,{o}Kнa
бую це пoBTopити. БiльlпoвI4К1I|{aлИ нaДiю, щo BисHaхЛивий, кpoвoПpoЛиTнwЙ 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, вбиBaJ|ИcЯзpaЗy дBa зaйцi. Kpiм тoгo, бiльшroвики ПЛaНУliaЛИBИкopисTaTи yгoдy з Мaxнoм з ПpoПaгarЦисTcЬKoю МrToЮ' poзПoвсЮдиBlllи мiф Пpo Tе, Щo Мaxнo пiu.Ioв нa сoЮЗ ToMy' щo'
МoBляB, poЗKaявся' щo <<IIoBсTaнцi
пpoзpiли i виpiшrили кpoв,ю
ЗlиИTИсBoЮ ПpoBиIly ПepеДpевoлюЦiсю''.

29 вepecня1920poкyПЛенyМ
piшeння
ЦK KI](б)Упiдтвepдив

BсТaHoBI,fги
КoнTaKТЗ Max}IoBtlяМиДля пiдписaнHЯ вo€ H Hoi щoли.
Бyлo виpirшенo МaКсим;LЛЬFIoBиKopИcтu|И сoюЗ з Мaxнoм .цля
opгaнiзaцii всеpeдинi йoгo apмii пiдпiльнoi бiльtпoвицькoi poбoти. I{iкaвo' Щo pirшeння Пpo }T{oBи Миpy з Maхнoм лiдеpи
KП(б)У виpiшrили lllиpoKo нe poзгoЛoulУBaTИ,нaПeBнo' сopoМЛЯч|4cЬ'пIo ЙДyrь нa yгoдy З <(KpoBoIIиBцеЮтpyдяЩoгo лIoдy)>'
ЯK Boни дoвгo Й }laПoЛегЛиBo зМаЛЬoвyвaлц <.бaтькa>>
сBolЮ
ПpoПaгaHдoю. Зaмiсть пoвИoмлeнHJI Пpo миp Ta сoюз з Maxнoм кepЬниЦrвo ленiнськoi пapтii нaпЬтaсмнo пoвiдoмluIo свoiм
ЛaHКaM' щo з Мaхнoм yК/IaДrнo Лиlllе BoсHHy щoДУ Пpo сПpиянrUI 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'янсЬKaBJIaдa yгpиМyBaJla B
тaсмницi, a Taкo)K З}ulТTЯyсiх минyлиx зBинyвaчeнь сToсoBHo
МaхHoBсьKoгo pyхy' Лиrпe зaгpoЗa вiдмoви мaxнoвцiв Bихo.циTи
нa фpoнтoвi пoзицii зМусиЛa бiльtпoвицький уpяд oгoЛoсиTи
Borннy часTиI{yУгoДи, пoлiтичнa ж чaсТинa булa oпpилю.цнrнa
Лишr oДHиМ BиДaHtUlМaЖ y ЛистoПaдi l920-гo.
Сopом'яulиBo пoсиJlaюЧисЬ чo]!fyсЬнa фpaнцyзЬ, нiби фpaнцyзькi гztзеTибули дoстyпнi yкpaiнськo]\,fyчитaчeвi, бiльпroвицькi
кеplBниKи T|I4QaJIИ'
BиПpaBдoByЮчисЬ Зa не.цaвнi нaKлeПи, тaKe:
<.Як вi.цoмo, фpанцyзькa Пpесa дy'(r бaгaтo гoBopI4JIaПpo сoЮз
Bpaнгеля з Мaхнoм. Paцянськa Пpесa свoгo чaсy TaКoж l{адpyК}ъаJIaДoКylv{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{aKaЗaнoнё чинити xoднoгo сПpoтиBy apмii Maxнa. Mахнo ви-
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ДaBнaKaзпo Пoвстaнськiйapмii - ПpиПиl]Итивopoxi дii пpoти
чepBotlихчaсTин тa a.Цмiнiстpaцii.Чepез ДвaДнi тaкиil xe нaKaз
BиДaBKoMaнДyBaччеpвoнoгo ПiвДеннoгo фpoнry Фpутrзе.
B CтapoбiльсЬКyMaxнoвцiвiдпoчивaлИTa пеpефopмoвyвaЛИсЯДo 5 xoвтня' a з 8 пo 13xoвтня 1920poкy вi,цпoчивaли
вxе в Iзюмi. B мaхнoвсьKoMyкеpiвництвiне 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
зzUIиllIитиapмiю i вимaта,'lиpoЗПусTиTиPaДУПoвстaнськoi apмiТзa ii ПриMиpенсTвoTa зpa.ilyiдеaлiвaнapхii.
Мaхнo сПoчaTКyзaйняв ви.тiкyва,rьнy'нeйщшlьнy пoзиЦiro'
зa'iBиBlllи,щo вiн TD|кo xвopий i не пpaЦюс в pаДi' IlepекJIaBши
всю вiдпoвiДальнiсть
зa сoюз Ha сBoгoзaсTyпHиKaBiктopa Бiлarшa,
яKIцo цeй сoюз з чеpBoниМи
з яKoгo вiн пoгpoxрaв <(сПиTaTи>,
ЧaсTИбyдe пaсткoю. Бiлarш,зi свoгo бoкy, пoстaвиByЛЬTиМaTyМ
нaм пoBсTaнцЬ,вимaгaюvи пiдкopенr paдi Пoвстaнськoi apмii,
якa виpirшlшtaйпи нa сoюз, i ПoгpoХ}ъaBзaсToсyBaнrшмвiйськозaгoнiв, xтo Hе
вoi сили ПpoТиTI,D(кoмaндиpiв Ta ПoвсTaнсьlсо<
ПpoTиKoнтppевoЛЮцioнepЬo.
пiДкoprrъся pirпeнню paДИ'<<ЯK
нa сьoгoД.нiстоpoннiм
Мaхнo тoДi зaявив:<(...зzlЛишIaЮчисЬ
yкpaiнськiпoвстaнцi.цoПoМoгЛи
б щвеpлхeнню в УщaгЛЯ.цaчrM,
iнi aбo iстopиvнoгo Bopoгa- пoЛЬсЬКoгoпaFIa'aбo знoву )KTaKи
Мaхнoвцi виpitшилиTиМЧaсoBo,Дo poзГpoМу
цapськoi BЛaДИ>>.
вopoгiвpевoлюцii,пiти нa сoюз iз Чеpвoнoюapмiею i з Дoпoмo_
poзв'язaтиpяД свorх пpoблем:}IaсaмПеpеД
гolo yгo.циНaМaгаIIИcЯ
ДoМoгтися aвтoномii <.вiльнoгopztйoну>,свoбo.циaнapхiстоькoi
pесгryблiкaх,aмнiстii aнapxiстaмTa МaxПpoпaгarЦиB pa.ця}JсЬКI,D(
нoBцяМ. Мaxнo мpiяв oщимaTи МoжЛиBiстьвi,цпoчинку,пoзбуTися пеprсЛiдyвaнrrяз бoкy Чеpвoнoi apмii тa oTpиМaTивiд vеpBoних нaбoi, збpoю, вiйcькoве сIlopядxrнrш.
Мaхнoвськa apмlя булa чиMzuloЮсиЛoЮ'здaTнoЮBIIлин}'Tи
нa бopoтьбy з BpaнгелеМ, - y веpеснi I920-тo Boнa сКЛaдzula
близькo 10 тисяч кaва.пepiiй пixoти нa тaчaнкaх пpи 200 кyлемеTaхТa l0 гapмaтaх.
oднaк у мaхнoвськiй apмii вiдбyвсяpoзКoЛ' 3-4 тисячi мax.
нoвцiв нa чoлi зi свoiми l(oМarЦиp4МитaсМнo зaлиlпили ПoвсTaнсьКyapмiю, нeзвzl)кaючи
нa пoгpoзи poзстpi.ryзa ДезepTиpсТвo. Цr бylpr.цoнськiКoзaKигpщшrФoмiнa (700бiйцЬ); 300кorплшнiх
нepвoнoapмiйЦiвЗ гpyttr{Пeтрrп<a,пoвшaнсьКiПoJIKиПapхoменкa,
БorЦapенкa' ЧaсTинa пoBсTaнсьKихгpyп KaмeнюKa Ta Гapкyrпi. Borпr BипpaBДoвyвытvt
свIftt1poкнебшсaнHJlмпoТpaПиTиB <(чеpBoнy)>ПaсTI(yтa не.Цoвipoю.цoщиpoстi бiльtшoвикiв.{iкaвo,,Щo
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з чaсTинoю ц!D( тIoBсTaнцiB MaХнoBсьКий ПJTaбПpo.цoBxyвaBПiД.
TpиMyBaTи ЗB'яЗoК' BB.DKaЮчиж 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, BиКopисToByBaBс,Я NIЯ ПеpехoПЛення тa poззбpoснtr{ Tиx мaxнoBцiв, кoтpi
йruли нa !oн пpoдoв)КyBaTибopoтьбy 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€ D KaTи йoгo свoiм, <(aПpи
зустpiнi пикy нaб'с,,
BiДoзвa .цo МaхнoBЦiв бyлa :нallИcaшa.цpy.,t<инoюМaxнa у
Зв'яЗКy iз yклaденняМ сoюЗy З чеpBoниМи. Ця вiдoзвa булa лepеПoBненa pевoлюЦiйнoЮ ПaTeTиKoю i пoяснЮBzUIa ПpИЧИНуI
сoЮзy З ЧеpBoHиМиТиMчaсoвoю нeoбхiднiстю Зaxисry вiд вopoгiв peвoлюцii в Укpaiнi. Haкaз МaхнoBсЬKoi paди BиMaгaB <.зrypTУBaTИcЯI{aBKoЛo Мaxнa yсiм без Bи}UITKy зaгoнaМ ПoBсTаIlцiB,
ПpиПиниBЦIи бopoтьбу ПpoTи PaДянськоi BЛaДI4Ta Чepвoноi
apмiio. Ti ж пoвстaншi' кoтpi ЗaЛИ:шJaЛИсЯ
ПaсиBниМи aбo пpоДoBxyBaJIи вopoжi дii пpoти Чеpвoноi apмii зa нaKaЗoМ' Bвa_
ЖaJIИcЯПoвстaнськoю 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, пoдaвlrlисЬ y лicи чи poзiйu-toвlпись г{o xaTaх.
!o Maхнa пi.ц чaс дii сoюзу з чepBoниМи Пpиr.цнаЛИcЯ aBToнoмнi мaхнoвськi ГpyПи iз piзниx paйoнiв Укpaiни: зaгoни CaBoнoBa' 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... БaxarМo вaМ yспDсy y спpaвi poЗгpoМy Bpaнгеля i блaгaемo: tIе юIIaДiть пa.пьцi.цo poTa бiльrпoвикaм - вiдкyсяты.
2 xoвтrш 1920 poкy .цo МaxнoBсЬкoгo шrтaбy лpи6улa.целеГa-

ЦiяцK KП(б)У нa чoлiз Iвaнoвим(кеpiвникoм
Kиiвськoгoryбвикoнкoмy).ПpoвiвtшипepегoBopи
з Мaхнoм,ця Дeлегaцiя
пiд-

П'IcaЛa ПoПеpeДнЮ }тoдy. llляuись свoiми BpalкеннJIМи, Iвaнoв
пoвiдoмляв' щo мaxнoвцi мaють <.ПeBHУвaгy' вeлиKий .цoсвiд
пapTизaнсЬКoi бopoтьби, .цУ)I(еMiцtry 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 сepeдHЯKII, a не ЛиllIе Kyplryлi, як вiн сaМ .цoнеДaBнa TBepдиB. Tpo-
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цький зHoByЛyKaBиB'KoЛи КaЗaB'щo yгo.цaз Maхном (y xo,цHaбoiв зi
нoмy paзi }lе ПoBиннaМaTиTиМчaсoBoгoхapaктеpy,).
склaдiв Чеpвoнoi apмii мaxнoвцi oтpима:tиДyЯ(ема.lto:З00 нaбoiв для гapМaт тa20тиcяч нaбоiв для кryлеметiв.
B Iзюм.цo Maхнa пpиiхa.пиз Хapковa вЙпyщенi з в'язницi
1,кiЛЬкa .цесяткiвaнapхiстiв- <.
тa .цoсвi.ц
нaбaтiвцiв>>
ГaвpI,rлeнкo
чeний хipypг, кoщий пpooпrp}'Baвнory <.бaTЬКa,>.
11жoвтня 1920-гoyгoдaмix ypядoМУсPP, кoмaн.цyвaнням
бyлa oфiцiйнo пiдписaнa. З бiльЧеpвoнoi apмii тa MaхнoвцяN{и
llloBицьKoгoбoкy щoдy лiДпиcыlи.'Фpyнзе, Якoвлeв, Гyссв, Бeлa
Kyн, з мaxнoвсЬКoгo- floпoв, Kypиленкo, Kapeтникoв. I хoчa
Фpyнзе вiддaв нaKaз BиpyПIИTИ'Haфpoнт, мaxнoвЦi зaтягyвaЛи
вихiд ax.цo пi.цписaнняоoюзy. Ще 8 xoвтня |920 poкy Фpyнзe
нaкaзaBapмii Maхнa pУхaTИcЯнa ст. Чaгшине i y випaдIryнaстyбiлим y флaнги. Maxнo вi'цхилив
пy бiлих нa Пaвлoгpa.ЦBДapИTИ
пpoпoзицiю Фpyнзе pyxaTисянa фpoнт y зaлiзнинниxеI'ЦrЛoнaх.
3нaючи пiдстyпнicть бiльtшoвикiв,Мaхнo oстеpiraвся, Щo, сiвIlIи B еlllелoни' ПoBсTaнцiмoгли бщи лeгкo знищенi кyлеметним
тa apтилepiЙсЬKимBoгнrМ aбo ;к poззбpoе.нi.
УгoДa МaJIaвorннy i пoлiтиvнy ЧaсTини.Boеннa чaстинa
KoмaнBKlIючzuIa
згo.цyмaш{oвцiвoпеpaтивнoпi.цпopя,цКwaTуIcЯ
Maхнoвцi
ПpoTи
Bpaнгеля.
тa
BoюBaти
Чepвoнoi
apмii
Д}ъaнню
зoбoв'язралИaЯНeпpиймaти дo свotxлaв ДeзеpтиpiвTa пеpеKинчикiв з Чеpв6нoi apмii, пolшиpиTизвеpненн'l .цoпoвстaнцiв пpo
пpиIIинeнrш бopoтьби з чepвoниМи.Maхнoвцi збеpiгалипoBну
aвтoнoмiю свoеi apмii, незмiнне кеpiвництвo, vopний Пpaпop'
вotlи МЕl,tипеpебyвaтилиЦIeHa Пiвденнoму фpoнтi...Хвopим тa
B ЛaЗapеTax
ПpaBoЛlК},BaТИcЯ
ПopaнеFIиMмaхнoBrlяМнa.цaBuL'Ioся
тaкi x ПiЛьги,як i сiЧеpвoнoi apмii. lхнiм сiм'ям lнaДaBaJIИсЯ
м'ям .tеpвoнoapмiйцЬ.Мaхнoвцi МaЛиПpaBoвеpбyвaти.цoсвoш
лaв мiоцевlлt селян пiвденнoгo схoдy Укpaiни.
yгo.циЗaзнaчаJIи:
Чoтиpи Пyt{кTипoлiтичнoi ЧacTИl,IИ
1. ПpипиненнJI пeprсЛiдyвaнгrямaхнpвцiв тa aнapхiстiв на
теpенaх yсiх paдянських peспублiк (зa виняткoм збpoйних Bистyпiв aнapxiстiвПpoТивлaстеЙ),звiльнeнrrямaхнoвцiвтa aнapхiстiв iз B'яЗницЬ.
2. Cвoбoдa aгiтaцii Тa пpoПaгa}ЦидЛя Мaxнoвцiв тa aнapхiсaнapхiсттiв, викopисTa}Iняpa"цянсЬKих
ДpyКapенЬIДЯ BI4ДaHI|Я
ськoi лiтepaтypи.
1 Гавpuлeнкo,яK м.DGloвець'си.цiвз беpезня 1920poкy в тюpмi в Moсквi
rптaбyПoвУxoвтнi 1920poкy вiн бр пpизнavений пoмiчникoм FIaч.UIЬникa
стaнськoi apмii. У листoпадi 1920poкy вiд бр пiдстщнo apеrштoвaнийчеpBoними Ta po3стpl'IяниЙ.
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3. Biльнa }пIacтЬy вибopaх тa пiдгoтoвцi 5-гo BсеукpaiнсЬKoгoз'iздy paд.Цляaнapxiстiвтa мaхнoвцiв.
4. Cтвopення в МaxнoвсЬКoмypaйoнi HeзzЦехниx<(BiЛЬHих
paД>'BиЗнaHнЯaBToнoмiiсaмoвpяднoгoMaxнoBсЬКoгo
paЙoну,
якиЙ пoвинrн мaTи Зв'язoК iз центpaльнoЮBЛa.цoюЛиlIIенa
федеpaтивнo-дoгoвipних
зaсaдaх.

МaхнoвЦi лиrпе пiсля пiдписaнrrя yгoди зpoЗy]vliли,щo ..зaбyли> в нiй oбyмoвИTИ IIИTaНIIяпoсTaчaнн'l^
тa.6iнaнсyвaнrlя
свoш чaстин' щo Згo.цoмIIpизBeЛo.цo
пoвнoi вцмoви *фuн,uTвa чepBoнихПocTaчaTиMaxнoBцяMхapvi, збpoю' спopяДxeння. Maхнoвцi виpitшилиBиМaгaTивщ ФЪyнзе ioo
pyо,й nu
","
свoсi apмii.
},TpиMaHшl
l3,xoвтня 1920poкy мaxнoвцi BИcryIШJIИнa
фpoнт, gflнявпrи йoгo' цi.цянr<y
мix CинельниКoBиN4тa Чaплинйм (мiж нaс.ГИНaМИl3-i тa
|4-i paдянcькихapмiй). Пoвстaнськa apйiя ск'ra-
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ДuIacЯз 9 тисяч бaгнeтiвтa 4 тиcяч пraбель(3-х oпepaтиBнихTa
oднiеi pезеpвнoiГpуПи).IJe бyли: l-rшaгpyпa - 3 тисячi бaгнетiв, 1 тисяva tшaбелЬ,100кyлeмeтiв,50 гapмaт,кoмaндиp MapченKo' }Iaчаль}Iик
rптaбyТapaнoвський.
2-гa гpyпa - 3 тисячi бaгнетiв' l тисячa шaбeль,,100кyлeмeтiв, 5 гapмaт, Кoмaндиp Петpенкo, нaчuuIЬtIиK
штaбу Щусь.
З-тя гpyпa - 3 тисячi бaгнетiв, 1 тисячa rпaбель,100кyлeмeтiв, КoMaн.циpЗaбyДькo,нaЧa,'IЬниКпrтaбу oгapкoв.
Pезеpвнa гpyПa - I тиcячa бaгнетiв, 500 шaбель, КyЛrМrTний пoлк iз 500 кyлеметiв, кoмarциp Kaленик.
Cпo.raткy чepBoнe KoMa}IдyBaнняПpизнaчилo пrиpoкий
Ko}rтpFraсTyП
ПpoTиBpaнгелянa кiнrць Bepесru{l920-гo, aJIеПoтiм Фpyнзе пеpенiс йoгo нa ,цpyryПoлoBинyxoBTня 1920poкy,
зa щo бyв вилaяниiтЛeнiним. Фpyнзе чеKaBПеpeхoДуl-i Kiннoi
apмii з Пoльськoгo фpoнтy нa ПiвДrнний тa пеpе.п'ислoкauii
apмii Мaхнa нa фpoнт. oбидвi aPмii дo l8 xoвтня l920-гo зaЙняли
пoзицii нa Пiвденнoмy фpoнтi. Haпеpелoлнi були oтpимaнi звiсTKи Пpo Tе' щo бiлi гoryють нaстyп нa Пaвлогpa.ц,i мaхнoвця\,t
paзoм iз 42-ю.цивiзieюбyлo вi,п'цaнo
нaKaЗпiдгoтyвaтисядo oбopoни i y BиПа.цIry
ПpopиByбiлиx вдapитиiм y флaнги.
20 xoвтrш 1920poкy мaхнoвцi пoчЕulибoйoвiдii бi,rяст. Успeнiвкa. B пepший Хе .ценЬбoiв дo Мaхнa з-пiд CинелЬниКoBoгo
пepейtпoв oTaМaнЧытиЙ зi овoсю бpигaдoю.
22жoвтtlя 1920poкy 2-ra тa 3-тя гpyпи MaxнoBсЬKoiapмii
бyли oб'сднaнi в Удaрнy гpyПy Kapeтникoвa-Бiлaшa, .цoякoi
бyлo ще Пrpе.цaнo2 бaтaльiloнимzlхнoвсЬкoгoКyлемeTнoгoПoЛкy (250кyлемeтiв)Ta ПoBсTaнськийзaгiн Чалoгo.
Maхнoвськиf,l лпaб звepFryBсядo oКpеМихПoBсTaнсЬкихзaгoнiв, якi бyли сфopмoвaнiBpaнгeлем,iз ЗaКJIикoMB.цapиTи
Пo
тvтлaхбlllих' пpиrдFIaTисяДo Maхнoвськoi apмii. I-[eбyли зaгoни
пoвстaнцiв, кoщi бiлi IIлaнyBaлиBиKopисTaти.цЛянaBеpнrння
се.пянПiвдня Укpaiни нa свiй бiк. BpaнгелЬзaПeBниBПoвcTaнцiв' щo тaемний сoюз iз Мaхнoм tIиМ Bжe УюlaДeниiт.
Мaхнoвськi oTaМaни,кoщi пepейПIЛинa бiк Maxнa iз apмii
Bpaнгеля, ytBopиJIи тaкi чaсiини в сюraдi Пoвстaнськoi apмii:
бpиraдa Чaлoгo - 800 бiйцiв, бpиraдa Caвченкa - 700 бiйцiв,
бpигaдaЯценкa - 700 бiйцiв, пoлк Гoликa - 200бiйцiв, пoлк
Coмкa - 300бiйцiв. Згoдoм сBo€ ПoвepненняпЙ мaxнoвськi
пpaпopи цi oтaмaни ПoяснЮB:UIиTиM' щo ПpoсToхoтiли викopИсTaTИBpaнгеля .цЛялeгzulьtloiвеpбoвки сеJUIнTa oтpиMaння
збpoi, нaбoiв, aмyнiцii, гpoшeй.
Гpyпи Пeтpeнкa тa 3aбyдькa спiльнo з Чалим (зaгальнекеpiвництвoздiйснювaлиБiлarптa Kaprтникoв) yдapилипo з'€ . ц,
нaннях бiлих y paйoнi CинельникoBoгo'poзЦpoмиBIUи
тpи вiд-
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КoХ знaхoДlи:lИсЯ2тaнки тa 8 aepoплaнiв. I{iлий дeнь бoю зa
Гyляй-Пoлe KoIxTyвaBМaхнoBцЯМвелиKих вщaт (близькo 2-x
TисяЧПoвсTaнцiвyбитиМи' ПopaltеtlиMи'ПoЛol{eними),пpичoмy 700 ПoЛoнrних мaxнoвцiв бiлi тщ Жe c"IpaTI'лИ.Maxнoвськi
Пoлки Kлеpфмaнaтa Caвoновaбyли пoвнiстю poзбитi, зaBoЛoдiти Гy.rшй.ПoлeмпoвстaнЦiтaк i нe зМoгЛи.Лишe в нiч нa
26 >кoвтня,з пi.цxoДoмoснoBьIих сил Мaхнa з-пiд Bеликoгo
Toкмaкa, Гyляй-Пoле булo звiльненe вi'цбiлoгвapдiйцiв. Пiсля
нa знaчнi BТpaTИ,
цЬoГo'IIoсиJIaючись
Maхнo ПoПpoсиBy Фp1тrзе

FIaД'aTи
Пoвстaнськiй apмii 4 Днi вiдпoчиtlKy B ГyляЙ.Полi, шoб
tlеpегpyПyBaТи сBol сиЛи.
Aле uеpвoнe KoМaн.ц}ъaн}IяTaKoгo 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 кoМarr.цoЮKapeтникoвa. B Гyляй-Пoлi зa.пиtпИЛИcЯ лиrпе rптaб
Maхнa, <(чopHaсoTн'I)>Maxнa, сaм <.бaTькo>Ta pешITKи пoлкiв
Caвoнoвa й Kлеpфмaнa. B тoЙ жe чaс бiлi вiлстyпИЛIl Дo Пoлoгiв, де poЗГpoМиЛи MaхнoBсЬKy гpупy Iщенкa.
Taкa пoxaпливiсть y нoBoМy пoxo.цi мaхнoвцiв ПoЯснЮ€TЬся
piзкoю poЗМoBoЮ Фpyнзе з Maxнoм' у якtЙ KoMaндyBaч фpoнoпеpaцiю iз взяттям Гyляй_Пoля,
зa нeB.цuUIy
Toм BиЛaяB <.бaTьKa'>
яKa не бyлa пеpедбaченa ПЛaнoм Фpyнзе. Biн плaнрaB ЗaxoПити ГyляЙ-ПoЛе сиJIaMиЧеpBoHИхi не Дoпyстити мaхнoвцiв Д.o
Мaхнo зBинyBaЧyBaBсЯ B Ух|4Ляннi вИ Пoxo.цy
iхньoi <<CТoЛИЦi>>.
в Kpим Пo TLI,lIaхбiлoi apмii. [iста,roся Мaхнy Taкoж i зa зниlцeннjl в Гуляй-Пoлi тpoфейних aеpoплaнiв бiлих.
27 >кoвтня l920-гo МaxнoвсЬKa Kpимськa гpyпa KaртниKoвa, peйдyюvи МapПIpyloм Гуляй-Пoле-Пpиrпиб-Meлiтoпoль,
ЗaхoПиЛa нa ст. Bеликt4й Toюlaк знaчнi тpoфеi: rtrlеЛoн з гapМaTними нaбoями, 3 пaнцеpнi пoтяги, 5 aеpoгшaнiв. Пpи цьoму було
дoбpе пoIIIapПa}Io[oнський KopПyс тa 6-тУ пixoтнy дивiзiю бiлиx, 500 бiлoгвapдiЙцiв бyлo пopубaнo, 200 - ПoЛoнrнo.
29 xbвтня пoвстaнцi гpyпи Kapетt{иKoвa' глибoкo ПpopвaBIlIисЬ y тlлл бlлих, пi.ц пrаленим apтилepiйсЬIо{М BoгнеМ BЗяlIи
Мелiтoпoль. Пpи зaхoгшеннi мiстa мaxнoвцi здoбyли великi щoфеi: 2TaнКи' 2aepoллaни, 18 гapмaт, 3 пaнцеpнi ПoTягИ' бaгaтo
кyлеметiв. Iз тpoфеЙню<кyлeметЬ бyлo сфоpмoвaнo 2-ijl KyЛеМeTний пoлк Пoвстaнськoi apмii, a |2тapмaт вiДпpaвили дo Гy.пяй_
Пorrя в pеЗepB Мaхнa. Maхнoвцi BщенT poЗГpoМиJlи Mapкiвськy
дивiзilо i зaхoгп,rлив ПoЛoн З тиcяli ш бйцiв. oДночaснo з ПoBсTaнцями pейд Пo TиJIzlx бiлIл< здiйснилa 5-тa Kyбaнськa pa"цянсЬKa
y Пiцнiчнй
кaвДивiзiя. B цей чaс 55 тисяч чеpвoних Ta <<чopниx)>
Пеpeкoп
тa Чoнгap.
пеperпийкiв
Taвpii гнади 35 тиcжl бirих.цo
31 xoвтня 1920 poкy мaхнoвцi виЙlлли.цo КpиМсьKих Пеpеtшийкiв бlля c. Петpiвкa i спpoбyвa.пИ ЗaКpI4TИвiдсryпaю.rим
бiлoгвapдйцяМ IIIЛJIхдo Kpимy. o.цнaк, хova бiлoгвap.Цiйцi бyли
poЗГpoМJlеrri ц Пiв}riчнiй Taвpii, Фpyнзе не B.цаЛoсяпoвнiстю 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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бipнi пoлки двoх бiлиx дивiзiй тa рiйпroвш И B TИЛс}TIpoTиBникa. Бiля oлексaгцpiBсЬкa МaХнoвцiвитpимaли зaпeютиЙбiй
з 7-ю .кaвалеpiйськоюдивiзieю.Бapaбoвинa,ПpиМyсиBIши
ii до
BTечl l BДapиBllIи

Пpи цЬoмy y сTиK l-гo

apмiйсЬKolo

KopПyсy

i 3-гo !онсьКoГo кopПyсyбiлиx.
23 хoвтня 1920poкy o 9.й гoДинi paнкy мaхнoвцi тa 23-тя
стpiлецькaдивiзiя чepBoнихвзяли oлeксaндpiвськ. У зaпеклих
бoях бlля Hoвo-MикoЛaiвКи,Михaйлoвo-Лyкarшiвки,
Coфiiвки
бyли poзгpoмленi щи ПoЛKи бiлиx. Близькo ПoлoBини сKJIaДy

24.жoвтня1920poкy Фpyнзе ПoстaBиBпеpeдoсoбистoйoмy
пеpеПЦпopяДKoBaниMиMaхI]oBцяМизaBдaнrш:глибoкo BpiЗaвIlIисЬ y бiлoгвapдiйський TI,IJI'рoЗгpoМити Bopoхi кoмyнiкaцii
тa oбopoннi пoзицii бiля МapiyпoJшlTa opiхoвa. A далi спpoбyBaTи ЗaхoП}lтиi кoнтpoЛювaTиKpимський пrpеtпийoк i пpи
pозвиткoвi пoдiй пpopвaTИcЯДo Kpимy i oчoлити тaм
.вДаJIoМy
пoBсTaнсЬKийpщ спшьнo з KpимсьKoЮПoBсTaнсЬКoю
apмiею
Moкpoyсoвa.
МaхнoвськиЙ ллaб Ta paДaПoвстaнськoi apмii iдею Фpyнзe
пpo peЙдпo бiлих тилax пiлтpИlиaЛИ1
Пpoтe'pеaЛЬHooцiнивtши
сиryaцiю, пpийrшли .цo BиснoBKy, Щo сj.цнoчaснoyгpиМyвaTи

пiдTpиМКy Ta Biдс},гHiсTЬДoпoМoги з бoIry сусiднiх чepвoних

Але 6 листoпaдa |92!0poкy вiтep змiнився; Cивarп пoчaв мiЛITИ'сaПepИпpoКJIfu'Iи
пo йoгo дЦy llUIях з дoЩoK, KoЛoДTa сo-

ПoчiшaсяпrprПpaBaнеpезCивarп
лoми. B нiч iз 7 нa 8 листoпa.цa
нa ЛитoвськийпiвoстpiвчасTин52-i тa l 5-i vеpвoнихливiзiй.I{i
чaсTиl{иДoсиTЬlxви.цKoз6или беpeгoвyoбopoну бiлoгo зaгoнy
генepaJlaФoстикoвa, o.цHaкПpopBaTисяв тил Пеpекoпу iм не
вoни були Зyпиненi чеpезнeстaчy apтилеpiiтa кiннoти
в,цEuIoся'
i зaЙнялиoбopoну.BoДax y Cивaшi ЗHoByПoч'Lraпpибyвaти,
зaToпиBllIипеpепpaBиi пepеpвaвшиЗB'яЗoкз чrpвoниМдесaHПoBнeзFIищlнHll,пoЗaяК
тoм. ЧеpвoниМчaсTинaМзaГpo)К}tsaЛo
нiзвiдки бyлo vекaти .цoпoМoги'a шrypМ Typецькoгo BaЛyнa
i бyв невдалим.
Пepекoпi oбepнрся TисячниМи)KеpTBaМи
Bpaнгельзi свoгo бoкy кинyв нa вiдpiзaнi нa Литoвськoмy
пiвoстpoвi неpвoнi чaсTиtlисвoi кpaщi pезеpвнiПoЛKи.3Дaвa.
<<нeПoi Kpим зzUlиllIиTЬся
Лoся' yBeсЬплaн Фpyнзе poЗBaJIиBся
Фpyнзе' Пoгpo)K}.Ючи
тoIIЛеFIoЮ
теpитоpieюKoнTpprBoЛюцii>.
Kapетникoвypoзстpiлoм'ПoсTaвиBBиМoryПеpеДМaхнoBЦяMи,
Щoб вoни зa будь-якyцiнy негaйнo фopсyвaлиCивaш i вpяryвaли чеpвoнiчacтини.3 тисячi MaxнoBсЬKихвеptпникiвтa2тисячi пiхoтинцiв нa тaчaнKaх пpи 450 KyЛеМеTaxтa 30 гapмaтaх
фopсyвалисемикiлoмеTpoвyBoДнyсмyry Cивarшy,глибинaякoi
бyлa вxe близькo l метpa.
Фopсyвaння вiдбyвaлoсяпiд сильним apтилеpiйсьKиМвoгнем бiлих. Cпiльнo з 15-ю сщiлецькoю Ta ПoЛKaМи7.i кaвалеpiйськoi дивiзii мaхнoвцipoзгpoмиливpaнгелiвськевiйськo, щo
КoнтpaTaкувaЛoнa Литoвськoму пiвoстpoвi, i 9 ЛисToПa.цa
1920poкy виflllли нa oпrpaTиBний пpoстip y тил бiлим.
B нiч нa 9листoпa.цal920 poкy вpaнгeлiвськевiйськo за,rишилo llеpeКoпськiyкpiплeння'якi .tеpвoнiтaк i не зМoГЛиBЗЯти лoбoвим lIIT}pМoM.Чaстини чepBot{их' кoтpi штypМуBaJlи
пoнaд 80% свoro сКЛaДy'алe тaкi
Пеpeкoп з фpoнry, BTpaTИЛИ
МapниМи.[o тoгo )к Лиlllе вpaнцi ЧеpвoнoapBTpaTиBv|яBИЛIlcЯ
бlлими.
мiйцi пoбaчИJIИ,
Щo цi yкpiпленHязutлиlrleн\
Чеpвoнoi apмii тa мaхнoвЦi, нaсTyПaюTим чaсoм ЧaсTИ:нИ
нa oсTaнчи з Литoвськoгo пiвoстpoвa,всiею мaсoЮ HaBaJтИJ|ИсЯ
ню нa.цiюBpaнгeля- Юшгyrrьськiyкpiплення. Мaхнoвськa бpигaдa KapетниKoBaбyлa пepедaнaв пiдпopяДKyBaння2-.itYiннtilt
apмii (кoмaндиp Миpoнoв). Фpyнзе тo.ц.iПисaB:<...нaдii Пoвстaнськoi apмii нaлiй нe пoКЛaДaЮ)).
Iloб пеperпкoдитиПpoсyBaнrrЮмaхнoвцiв Ta ЧrpBoHиx.цo
oзеpa Безiменнoгo,11листопa.цaBpaнгельHaпpaBиBlrpoTиних
кaвaлepiйський кopпyс гeнepaJlaБapбoвиva тa Kубaнськy кaвбpигaдy(4тиcяtlitпaбель' 150кyлеметЬ, 30 гapмaт,пaнцеpниюа).
неспo.цiвaнoй pirш1"ley флaнг FIaсТyПaЮЧиM'
Kiннa ЛariaBДapИЛa
ш{oбзaйти <(чepBoнo-ЧopниМ>
У TИЛ.|6-тa дивiзя чrpBoHих нe
BцTpиМaJIaнaTисKyi пoчалa бeзлa.цнoвi.цстyпaти.o.цнaк cИTуa-
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чaсТиH.

l листoпaДa1920-гoМaх}IoBсЬKa
apмiя poздiлил?cянa Двi
oснoвнi ГpyПИ:oснoBHуKpимськy (кoмalциp Kapетникoв,нauштaбy Гaвpиленкo' Кolv{aндиpи
Мapvенкo, Гoлик, Задoв, Koxa)
тa Tилoвy гpyпy, яКa BиpylxиЛaдo Гyляй-Пoля Длявiдпovинкy
Й пoпoвнен}tя,дe згo.цoМpoЗсиПaлaсянa лpiбнi зaгoни' щo
<<вiльниЙ
oПaнytszulи
paйoн,>.
Гpyпa-бpигaдaKapетниковa булa пiдпopядкoвaнa6-iт'paдянськiй apмii ПiвДeннoгo фpoнтy яК oкpeмa вiйськoвa o.ци}Iиця.
Чepвoне KoМaн.цyBaння
тa ленiнське кеpiвництвo пiдгarrяли
Фpyнзе з ПoЧaTKoМшrypМy Kpимy. iм хoтйoся зa бyдь-якy цiнy
ПpиyloчиTи poзГpoМBpaнгелядo 7 листoлlЦa,тoбтo лo 3-i pivницi ЖoвтнetsoГoПepеBоpory,i нiкoгo не цiкaвилo'яKИх жеpтв
Цe KoшTyвaТиме.Bo>Kцямпoщiбeн бр щryмф BJтaДу!,
якa нiчoгo
нe ДаJIaЛIo.цЯМ'
кpiм кpивaвих ПеpеN{oг
нa фpoнтaх вш,rгpirшньoi
вiЙни.
Фpунзe poзpoбив ПЛaН,Зa яKим ПepШIиМи
.цo Kpимy мшrи
vеpезCивaш нa Литoвський
рiйти мaхнoвцi,ПrpеПpaвиBlпись
пiвoсщiв у тиЛ пepeKoIIсЬKI,Ix
yкpiгureнь.Taким чиFIoM,нa МaхнoвЦ1BЛягЛaду;кr нeбезпeчнaмiсiя, щo ЗaГpoжyBaлa
Пoвстaнськiй apмii пoBниМ Зl{иЩeнFUIМ'
i деякi мaxнoвськi KoМaнДиpи
пiлoзpювали,щo ЦеЙ ПЛaH- ПaсТКa.
B мeryrпнi ll]BиДKoгoFIaсTyпyнaвiть не бyли знaйденi бpoди
.lеpeзCивaш. Bодa,в oзеpi Cивarп Пoчaлaпpибyвaтиi нeзaбa-

.
бщи тoвщa BoДиBсЬoгoв кiлькa сaнтиметpiв.
5 листoпaдal920-гo бiля с. Cтpoгaнiвкaкiннi мaxнoвцi пovaли фopсyBaНHЯCивarшy, алe пpoйtпoвlllи пoЛoBиHy l[Jrяхy
Cивarцемi пoбaчившrи,щo бpyднa.цpaгoBинa
дoхoДиЛaдo кiн.
ських сiдел,Boнll ПoBеpнyлинaзaд.йaхнoвцi бyли oбypенi,щo
vеpвoнi KoMaнДиpихoчytЬ <<}ToПИTИ>>
iх y Cивallli, щo ix вiдпpаBЛяюTЬ
сaMихнa вopoжi yкpiгшeння,бeз бyдь-якoiпiдтpимKи, бeЗаpтилеpiйськoi пiдгoтoвки тa цiлкoм TaeМHo.Koли мaxнoвцi пoвеprУЛИсЯнa бepeг, poзлюveний Фpyнзe ПpиГpoзиB
poзстpiлятикoмarЦиpiв Kpимськoi гpyпи Мaхнoвцiвзa зpйв нaсTyПy Ta I{еBикOнaH}UI l{aKaЗy.

Boни сПoчaTКyПoМчzшинaцiя булa BpятoBaнaМaxI{oBtUIМи...
зyстpiv кiннiй лaвi бiлoгвapдiйцiв,a пoтiм, блискaвичнopoЗBеpHyвlUисЬнa 180гpaдyсiв, У]IapI4ЛИ
пo бiлих iз 250 кyлеметiв
КyЛеМеTFIoгo
ПoЛКyKoxi. Koли бiлi, втpaтивtшипiД.TaKltМПеKеЛЬниМвoгHeМсвoi кpaцi пеpедoвiесKaДpoни'ПoвepнyЛиIIaЗaд' МaхнoBськaкiннoтa ДoBеpIIIилa
poЗгpoМКopпyсу Бapбoвичa. У бoю ПpoTимaxнoвцiв бiлi вщaтили дo 500 бiйцiв убvlтими
l KuIЬKaсoт- ПoЛoнeниМи.
Caмe мaхновцi нa IUIrчaxкaвaлеpii Бapбoвиua,щo вi'цстyпaЛa, ПpopваJlиЮrпyньськi укpiгшенrrя.Чaстини мaxнoвцiв тa 2-i
Kiннoi apмii ввенеpil l листoпaдaHaзДoГH.ulи
poзщolцеHийкopпyс Бapбoвичaбiля ст. Boiнкa. Бiлa кiннoтa ЗнoBa вiдстyпилa
Пrpе.цЛaвoюмaxнoвЦiв.|2 лиcтoпaДaмaхнoвцiзaхoП}UIи
ст. Kypмaн-Kемeльчi...oстaннiй бiй з вpaнгелiвцяMиМaxнoBцiвитpимали, рipвaвЦIисЬПеplxиМинa ст..[жaнкoй.
13листoпaДa1920poKy MaхнoвцiпepшrимиувiЙlллиB ЗzUIишений бlлими Ciмфdpoпoль.Aлe вХe чеprз кiлькa Днiв мaxнoBсЬКyбpигaдy пеpепiдпopядKУBaЛИ'BИвieЛvI
iз склa.цy2-i Kiннoi apмii тa пepе.цаj'Iи
4-i apмii (кoмarцapм Лaзapевиv).
Дo сЮ'Ia.цy
Maxнoвцi бyли виведенiв глyхий стeпoвий paйoн Kpимy пoблизy Caкiв, де з пiвДнябyлo мope, a з ЗaхoДy- Coлoне oЗеpo.
Слiд вiдзнaчити' щo' кpiм Kpимськoi гpyпи (бpигaлЙ)KapетниKoBa' в бoях ПpoTиBpaнгеля зa Kpим 6paлиуraсТЬ ще кiлькa
oКpеМих МaxнoBсЬKихпoлкiв Ta есКaДpol{iв,Щo увiйrпли дo
сюlaДУ кaва:tеpiйсьKихчaстиtt Чеpвoнoi apмii. L{i мaхнoвськi
сили налivyвaлиблизькo 2тиcяч бaгнетiвтa шaбель.
PaДянськi кoМal{диpи вiдзнavали' Щo МaхнoBськt бpиraди
Kapeтниковa <<TpИNIaЛИ
сeбе кopекгнo <...>не poзгpaбрaвши
хoднoi пiдвo.ци,нe зipвaвпrиз ЧepBoнoapмiйцiвxoДноi зipки>>.
Лев KaменeBy гaзетi<.ИзBесTия,>
(29xoвтня |920p.) писaB' щo
мaхнoвцi <<зoбoв,яЗaн}Ui
BиKoнyЮть i пoвoДять себе сTpиМaнo
сToсoв}loпprДсTaвникiв PaДянсьKoi в.пa.циl>.
ll{oб не дpaTyвaTибiльtшoвикiв,мaxнoвцi нaвiть вiдмoвилися вiД,ПpoBеДе}tl{Я
ЗarrлaнoBaнoгoнa 15листoпaДa 1920poкy
чepгoBoгoз'iзду селян Ta ПoBстaнцiвy Гyrrяй-Полi,пepенiсtпи
йoгo нa гpyДенЬl920_гo'Maхнo, Дo Toгoх' З тaктичI{ихмipкyвaнь вiдмoвивcя лpиtтняТиДo лaв Пoвстaнськoi apмii пoнaд
2тиcячi бiйцiв 30-i Cибipськoi paдянськoiдивiзii, кoтpi, oбеззбpoiвtпи свotх кoмaндиpiв тa кoмiсapiв, з iДейних мipкyвaнь

гaв вiд них iдеoлoгivнo бopoтися з ПpoПaгa}Цoю <вiльних paд>,
пIо стdлa пpиKpиTTяМ (KypI(yлЬстBa>, Ta HlЙTpaЛlзyBaTи aПTaцiйнy poбory aнapхiстiв. Aнapхiсти ж y сBoю чrpry зaяBЛяlIи'

Укpaiнськa ЧK виpiшrилa BиКopисTaти yгo.цyTa легaJпзaцlю aнapхiOтiв з MеToю взяти iх пiД кoнтpoль Ta нa oблiк'
B тoЙ чaс як бpигaдa Kapетникoвa BoЮBaJIaзa Kpим, Ц[axнo.
йoгo пrтaб тa 3 тйсячi пoвстaнцiв пеpебyвшtи в Гyляй-Пoлi й
нaвкoлиl.цнiх стaнцiяx. Чеpeз вaxкe пopaнення Мaхнo Мaлo Пpи.

нa МlсМaхнa, йoгo paДoю тa сTBopеHиМи ((BuIЬниMиp3.Ц4МИ>>
prBKoxapкiвськi
paзy
Гy.тIяй-Пoля,
Дo
цях. ПpиixaвшIи oдl{oгo
мiвцi пoбaчили' lцo Bся BJIaдay 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 <.вiЛьнoгopaйoнy>. Cпецiально сTBopеHoЮ
кoмiсiсю iз селян-мaxнoвцiв poзpoблялися <,oснoвнi пoлoxеннJl пpo вiльнy тPУлoвy paдy> тa <<KoнстиryЦiя вiльнoгo'paйoнy>>.
Пpo1e, щo вiдбyвшroся y йaxнoвсЬKoмy paйoнi в тi днi, Мoжнa

HKBC, мiлiцii, мiсцeвихпapткомiв:
мiти y'вленrrяiз зве.цень
<Bла,ци
Pадянськoiв пoвiтi нrМae _ кiлькa pевкoмiвiснyють

BуIЯBш|Ибaжaння пеpeйти нa бiк Мaxнa, З€I,IBиBIIIи пpи цЬolшy'
щo вoни e <<сибipськимиПoBсTaнцяМи>>.
l листoпaДa 1920 poкy ЦK KП(б)У пЦтвep.д.ивсBoIo yгoДy З
МaxнoвцяМи' хoЧa й нe пiДписaB ПунKT пpo <.вiльнipaДи>. ЦK
poзiслaв yсiм ryбкoмaм пapтii poз'яснення своеi пoзицii i вимa-

як зaвiсa шlя пpи.lxшоrх iнстpyктopiв (...) нr MoЖгIa виilти
.ца,ri меx мiстa (...) в тpетинi вoлoстей Зaпopiзькoi гyбеpнii
вiльнi paДи <'.'> сeЛ,t}IизaяBляютЬ' щo ДaДyгь хлiб лишlе пiсля
тoгo' яК oTpиMaЮтЬпpомислoвi Toвapи <...> BoI{и вiдмoвилися
зiбpaти нa пoщеби 42-i дивiз\i | тиcяuу пyдiв х.гriбa>.
paТaким чинЬм, МaхнoвIUIMитa aнapхiстaми y <(BL'IьHoМy
<.вiльвЛа.ц,и
паpа.пельнoi
opГaни
йoнi> пoспiхoм фopпtyвшIися
нi paди>. Пpеoбpa;сеtlськa BoлoстЬ ПpoгoЛoсиЛa сTBoprння
<.Biльнoi Paдянськoi Пpeoбpaженськoi Pеспyблiки,>, пo.Цiбнy
<peспyблiкy)>oгoлoсиЛa TaKox Бiлецькa BoЛoсTЬ. B opiхoвi, селaх Toкмaчui, Жеpeбшi тa iншиx }IaсеЛеHtlЯвЦмoв.пялoся сТBo-.
pюBaTи peBкoми' a TaМ'.це сeЛяHи tlшли нa ж ствopeння, <(ПPИ_

З02
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Знaченцi)>
I{e ПpийМaJlИcЯ,a КepiBницTBo'oбИpulИсaМi сiлЬ.
сЬKi Збopи. Taк, y Beликoмy Toкмaкy paйoннa кoнфеpенцiя
peвкoмiв бyлa <.цiлкoММaхнoBсЬКa>'
Hoвi гpoмaдськi стp1тсгypИ
paйoнy бу дрuтиcя
MzIхнoBсЬКoгo
нa ПoШ]иpюBaних
<(oснoBЁlих
MzIxнoBцяMи
пoЛoЖеHHяx
пpo вiльнy TpyДoвypaДy>.Maхнoвський кyльтпpoсвiтвiддiлсTвopювaB
lIIкoЛипoлiтoсвiти, <.Biльнil|IкoЛи)>,
TеaTpПpи Пoвстaнськiй apмii, веселi ayкцioни нa КopистЬпopaнeних.Ha вистaвi пoBсTaнсЬKoгo TeaTpy<.Зaпopoxrцьзa {yraем> нa сT. Пoлoги бр пpисщнiй i сaм вaжкoпopaнений Мaхнo. o.цнe слoвo, ЩoM?,II,CЬК€
)киTTяy МaxнoBсЬКoмyкpai BиpyBаЛoi дoвoдилo,щo енеpгiямaхнoBсЬKиxдiячiв сПиpa€тЬся FIaсПpaB)KI{ю
TBopчyпiдщимкy мiсцrBих ceЛЯH,нa.жню oдвivнy мpiю пpo дiЙснo вiльне й зaмoxнe
xиTTя. Мaхнoвський кyльтпpoсвiтвiддiлдцrяпpoпaгarЦиМaх}IoвсЬKoгoдoсвiдy poзiсЛaвсoтнi свoж aгеrrгiвУкpaiнoю.
Мiлiцiя тa вiйськкoмaти були вигнaнi з paйoнy, нaтoмiсть
бyлo зopгaнiзoвaнoЗaгoнисeлянськoiсaмooбopoнитa веpбральнi пyнкги Пoвстaнськoi apмii. Мaxнoвцi, як пoвiдoмлялoсяв
чеpГoBoМyпoвiдoмлeннi бiльlпoвицЬKих aгентiв, чекaють пiдПИcaHHя4-гo пyнкгу як нaйвaxливirпoгo, a .цoтoгo жня paдa
вiдмoвилaсявiд yсякиx зв,язкiвiз I-{eнтpoм.
Tpебa зaЗ}taчиTи'щo у <вiльнoмуpaйoнЬ>мaли мiсце oкpемi
BиПaДKипoгpaбyвaнЬ,BбиBстB,poззбpoення.repвoнoapмiйцiв,
zше Boни з.цiйснювалисяT},Tне бiйцями Пoвстaнськoi apмii, a
piзнoго poдy кpимiнaJIЬниMиyгpyПoBaнrшми.З бoкy Maхнa булo
B)KиTopirrrщих зaxoдiвaж дo смepтнoi Kapи з меToю IIpиПинeння гpaбyнкiв Ta ПpoвoKaцiйi налaгo,Dкeннядoбpих стoсyнкiв з
чaсTинaМиЧepвoнoi apмii. Мaхнo пoбoювaвся' щo piзнoio poду
iнциДенти МoХyгЬ ПpиЗBeсTидo poЗгpoМyПoвстaнськoi apмii, i
нaвiть видaв спeцiытьниЙнaкaз пpo, нaйкopекгнiшreсTaвЛeнн,l
.цoчrpвoнoapмiйцiв Ta с,eЛЯIl.B тoйiке чaс чекiстaми бyлo poзсщi-lrянoкiлькa мaхнoвцiв, кoтpi веpбрaJwlДo Пoвотaнськoi apмii бiйцiв Чepвoнoi apмii.
B цeй пepioд .цoМaxнoBсЬкoгopaйoнy ЗHoByПoчiLTилpибувaти aнapхiсти з Мoскви, Хapкoвa тa iнпrих мiст. Цe були бoйовики тa aгiтaтopи, oстaннiх вiдпpaвляли.цoсiл дJIя сTBopeннJtoсHoB <.вiЛЬнoгo
сyспiльствa,>'
Tим чaсoм MaхнoвсЬкийштaб пoсиJIиBсвoю Дiяльнiстьз мeToIo сTBopенtIянoBих'МaхнoBсЬКиxзaгoнiв. Tилoвy Гpytly MaxнoвтIiвбiльшroвицьКa
aгel{гypaoЦiнювалaB Мe}сaxвiд 10дo 20 тисяч чoлoвiк. [Птaб тa КyЛЬTпpoсвiтвiдцiл
мaiнoвцiв poзгop}ryЛи
шиpoКy Мepe)ryaгiтaтopiву сeлaх Пiвдгrя Укpaiни тa B чaсTиH€lx
Чеpвoнoiapмii. <BсямiсцевaМoлo.цЬ
BЛиBa€ т ься,цoмахнoвськoi
apмii'>,_ пoвiдoмлялиopгaни бiльlпoвицькoi влaди. Heзвaжaю-
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чи Ha Tе, щo Мzlхнoвськiaгiтaтopи в Чеpвoнiй apмii poзсщiлюTaМпoстiйними гoстями' щo пoсиJIиBaJIИcЯ'Bсe )К Boни оTuuIи
лo ПpиIIЛиBчepBoнoapМiйцiвдo Пoвстaнськoi apмii.
oкpiм цЬoгo' MaхнoBсЬKиЙштaб зДiЙснювaвмoбiлiзaцiю
<(стapиx
пapтизaнiв>'кoтpi paнiшe бpа.ltиу{aсTьy мaхнoBсЬКoМУ
pyсi. ПoвiлoMЛяJIoся'щo Bсе 3aпopilюt<яПеprпoBнeHeМaxнoBКaBессЬКиМизaгoнaМи.Мaxнoвськi пiхoтнi ПoЛKиЗ.цo.цaниМи
кaдpoнaМи cToЯЛИПo сeлax I{apeвoкoстянтинiвкa,Ma.гraToкМaчКa,Bеликий ToIоlaк, Хеpебець, Boскpeсeнкa,Гpигop'eвкa.
У 3шtив'янськiй вoлoстi пеpебyвaвзaгiн Ta KyЛьTПpoсвiтвiддiл
4-i гpyпи oTaМaнaЧалoгo, y Hoвoмикoлaiвськiй вoлoстi - зaгiн
oтaМaнaПpaвди' y Maлo.Михaйлiвськiй - зaгiн Kaленикa
(500пoвстaнцiв)'y HoвoспaсiвЦi- зaгiн Удoвиченкa(3 тисяvi
пoвстaнцЬ). Kpiм ЦуIхсу!Л,IIoсеЛaхбyли ствopенi лoбpoвiльнi
зaгoни сaмooбopoни, кoтpi кotITpoЛюBaBMaхнoBсЬKийштaб.
oтхе, якщo 25 xoBTFIя 1920poкy в ryляйпiльсЬКoМypaйoнi
тa2rapмaтaх,
бyлo всьoгo 2тиcячi мaхнoвцiвпpи 30 КyЛеМeTaх
To чepез 20 днiв кiлькiсть бiйцiв збiльtшилaсьy 5 paзiв, a гapМaT-y10paзiв.
Мaхнo тa йoгo oToЧеtlll,lpoзyмiли, щo сoЮЗiз бiльtшoвикaMи r TиМчaсoBиМЯBищеМ' i тoмy пpaгHyЛистBopиTиоIlIIЬнy'
бoeздaтнy Пoвстaнськy apмitо, гoToBy Дo тpивaJloi бopoтьби.
Taкoж <.бaTЬКo'>
}IaN{
aгaBсязopгaнiзрaти стpyкгypй МaхнoBсЬIс,lx
pевкoмiв,
тa
якi
бyли б гoтoвi бyдь-якoi митi пеpеЙ1и y
PaД
пiдпiлля. Poзвивaючи свoТiлюзii сToсoвнo мaйбщньoгo' Maх<.KoмyнiсTинrнoвцi писaли y свoiй гaзетi <.ГoлoсМaxнoBця'>:
сyгЬ нaМ нoве кpiпaцTBo'нoвe paбствo(...) ми зaBхди буДемo
iДeЙними неПpиМиpeнниМи Bopoгaми пapтii кoмyнiстiв- бiльпIoBикiв,>.Ceкpeтap MaxнoBсьKo\puд' Pибiн зaзнaчaв: <Бiльilaм сaмoвpядyBaTися,не .цoПyсlIIoBиKи нiкoли не ДoзBоJUITь
opгaнiзмi бyлo мiсцe' зapоKeнr
тять, ц{oб у .цеp)KaBHoмy
безвлaд.цям.Tpeбa гoTyBaTиоя'щoб силoю збpoi вiдстoЯTИнgpoзвитoк aнapxiстськoгoЛa.цy>.
зшlехнiсть paйoнy Ta ПoдаJIЬIIIий
I дiйснo, Мapiyпoльський бiльtпoвицькийpeBКoMсвoiм poзПopяд)кeннямзaбopoнивy повiтi всi збopи, якi вiдбyвaютьсябёз
вiДoмa влaстей, ПoсTaBиBBиМoгy Пеpе.цopгalriзaтopaмизбopiв
нa.цaBaTисПисKи зaтвеpдxенЙх opaтopiв тa виpilшив фiксyвaти
Tиx' хTo KpиTиКy€ BЛa.цy'.цo
слoвa кpиiиКи 3 МeToюПpиTягне}IH,I
<<Зa
HaкЛеПинa кoмyнiстиvнyпapтiюь.
вiДпoвiдальHoсТi
Tе, щo кoм1тIiстинe булщь тepпiти мaxнoвцiв зa бyДь-яrих
Львoм Tpoцьким у
oбстaвин, бyлo яскpaвo пpo.цеМoнсTpoвaнo
жoвтнi l920 poкy, кoли вiн КpиТиKyBaBмaxнoвцiвзa Твepду
КyлaKoМтa poзстpiлoм>(нiби
дисциплiнy, яKa <(пi'цTpиMyBzUIaся
нa лaсцi тa любoвi!),
в Чepвoнiй apмii тh.цисцигшiнaTpvIМaЛaсЯ
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хoчa paнiшIе Tpoцький стBеp.ЩI(yвaB'щo МaхнoBсЬкa BoЛЬHиця - Bopoг вiйськoвoi.цисЦиплiни. Сopaтник I.п,riчa<сapaПopTyBaBсяD.цoToгo' tцo Зzl,tвив'Щo в Чеpвoнiй apмii <.бiльпrесвoбo.ци,
нiж у Maхнu. Biн BисДoBиB нa.цiю, що пеpебрaння мaхнoвцiв
<<oчиu{еHHя'
ПoBсТaHцiввц <lсУPпiд Йoгo нaГЛЯдoМПpиBеД.e.ito
KyЛЬсЬKиx елементiв'>.
oтxе, BЛaДa ГoTyBалa poзв,язкy

Глава 27
IIEЗPУчIIиЙ сoюзник. IIIдгOTOBкA зPAДи
(16_25лucпonаdа1920)
Пiсля пepемoгинaДBpaнгелемПiвдeннийфpoнтBИЯB|IBэЯ
Tpоuькoмyнепoтpiбним.У сеpединiлистопaДaI92apoкyпiсля
apмiiУHP вiдгraпiдrIисaння
пеpемиp'яз Польrцeю
TaПoрaзKи
вiйнa,
ГpoмaДянськa
лa пoтpeбai в тpимaннi3axiднoго
фpoнту.
Ko*
ПrpемoгoЮ)>
яК BBa)(zUIи
бiльшroвики,зaкiн,tилася(<ПoвнoЮ
мyнiстiв. o.цнaкцей виснoвoKвиявиBсяxибним, пoзaяKв Пoволltсi,Cибipy, Kapелii, нa Taмбoвщинi вiдбyвaлисячислeннi
се.ltянськiПоBсТaн!{'lпpoTи бiльtповикiв, y яКиx бpaли }чaсTЬ
дo 300 TI,IсяЧЧoЛoBiк.Hе скЛаJ'Iизбpoю й 1кpaiнськi пoвстaнцi
(лo 20 тисяu бiйuiв), кoщi пiлщиrгyвa,ти!иpeкгopiю УHP. Biйнa
зoвсiм не зaкiнчилacЯ' a ЛИlпIe
бyлa зaгнaнa BcrpеДинy.цrp)€Bи
.циКTaTуpипpо.шетapiary.Гoлoвнишtфpонтoм цiеi вiйни стали
ПoBсTaJIl сеЛa' гoЛoвниM вopoгoм ДеpxaBи CeЛЯIIkI-

<<ф0TЯсиЛa>.

менtп вiй.
I{ю <мa,ryвiйнp Ленiн xapalсrpиЗyвaB,яK <(фopМy
сЬKoBy'ilЛеB.цеяКихвiднoшrенняхбiльrптлкк.yi бiльrlrнебrзпечllу ДЛЯнaс,>.У Bиp ПoвстaнсЬКoгopy}LyBтяг}ъa,rисяpoбiтНИK|\,
сOЛ.цaTи
i мaтpoси Чеpвoноi apмii (KpонlI]TaдTсЬКrпoBстaння'
стpafrкив Kaтеpинoслaвi,Хapкoвi, oдесi, Mикoлaевi). Уpяд Леrriнa вiдчyвaвмiстичний сTpaхПеpr,ццiею xвилею нapoДнoiстихii, щo Мoглa ЗнесTи З BЛa.цнoгоoлiмпу свoш,<.блaгoдiйникip.
PaДянськекеpiвництвo виpirшyeпoзбщися сBoгo сoЮзниKa'
яK yKpaгa.цaЮЧи'щo МaхнoBсЬKaBoЛьI{ицяМoхе <(poзюIaсTи>
iнське сeЛянсТBО,
тaк i vepвoнoapмiйцiв.Десь мix 13 i 15дисKpим,
ToIIaДa1920pокy' KoЛищe не всi бiлoгвapдiйцi ЗшIИ|JIИЛуI
бiльtuoвикивиpiш1roтьлiквiдyвaти MaхнoBсЬKийpщ як <(ПoTеHЗ 16листoпaдa |920-тoпoчaЛaсяpoзpoбцiйнo небезпечний,>.
Ka Плaнy aнTиМaхнoBсЬKиxoПеpaцiй, i тaсмнo виДiлялoся вiЙсЬKoдЛя боpoтьби ПpoTи Maхнa' I7 лиcтoлaДaФpyнзе HaKaЗaB
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мaкloвськiй бpигaлi KapетникoвaпеpепiдпopяДK}ъaTися
KoМaндapМy 4-i apмii i зaйняти paйoн мiстa Caки. Haвкoлo чaсTин
мaхнoвцiв бyв poзтaшoвaниЙpaДянcькиЙкiнний кopпyс. l,-rшa
тa 2-гa Kiннi apмii нaПpaBЛяJIися
в paйoн Kaтеpинoслaв-Гyляй-Пoле.Ha кpимськихпеpешийкaхбули пoставлeнiсильнi
вiйськoвiЗaГopoДxyBальнi
зaгони.
Ha V Bсеyкpaiнськiй кoнфеpенцii кoмунiстiв Я. Гaмapник
(кepiвник Kиiвськoгo ryбкoмy) нaЗBaBсoЮЗ З Мaхнoм <(BeЛиKиМ зЛoчиI{oМ)>'
a Maхнoвщинy - <(ДЖеpеЛoМ
ЗapaЗи>.Я. Якoвлeв (.шен Пoлiтбюpo ЦK KП(б)}) в свoiй допoвiдi зaяBив'щo
Maхнo - <КypKyЛЬськийкеpiвник'>i з ним <,тpебaKiнЧaти>'
тoмy Lцo Biн с <(ПpoДoBxенн'l
Bpaнгeля, Петлюpи i Aнтaнти'>.
Лiдеp ленiнськoi пapтii Г. Зинoв'св нa.збopaхХapкЬськoгo мiськвиKol{КoмyзaKJIиKaByкpaiнських кoмyнiстiв до бopoтьбиЗ МaхFIoвцЯми,кoтpi внaслiдoк <.свoбoДиaнapxiстськoi пpoпaгaнди
<...>Мo)q,TьBисytlyгися)>.
З цьoго часy Пoчинa€TЬся IIIиpoKaПpoПaгaнДисTсЬкa
KaМпaнiя в paдянськiй пpесi. Гaзетa<<Koм1нiст,>
(19 листoпaдa 1920p.)
y стaтгi <.УгoДa
чи oбмaн'>зBиII}ъaTиJIa
Мaxнa в пiдгoтoвцi зaкoлory' Чеpез кiлькa.цнiв тa x гulзеTaнaДpylryBaЛa
rЦe o.цнyaнTиMzlxFIoBсЬKy
сTaTTЮ.B oбстaнoвцiтaсмнoстi пoлiтвiддiл4-i apмii
нa Мaхнa,>,<.Cмеpть
Дpylry€ листiвtоl <.Bпepед
МaхнoBщинi'>
i poз_
ПoвсюД>кyrrх сеpед uеpвoнoapмiйцiв.
Пoлiтбюpo цK(б)У нaКaз:UloсКoрисTaTисяyto.цoЮз Maхнoм
ДЛясTBopеI{няпiДпiльниx бiльrпoвицЬKихгpyП y Зaгoнzlх,yКopiHюBaTиB зaгoнax мaхнoвцiв свoж aгентiв шrя збоpy iнфopмaцii
Ta poзКoЛy сеpеД пoBсTaнцiв.Ha пo.raткyЛисToпaдa|920-ro
oлексarщpiвський ryбpeвкoм Ta п,iiсцевiчекiстськi кoмiтети нarlpaв.I{лИ
дo МaхнoBцiвсвoж сеKprTнихДoнoЩикiвтa веpбрaльниКiв, кoтpi, oднaК, нr зМoгJIИсхУulrИTl4
xo.цнoгo зaгoнy Maхнa
дo дoбpoвiльнoi зДaчiчи зpaДиПoвстaнськiй apмii.
B цeй vaс y Гyляй-Пoле бyли зaслaнi 49 aгентiв Bсеyкpaiнськoi нa.цзвичaйнoiкoмiсii (vекiстськa гpyпa Mapтинoвal) i
цoнтppoзвiдкlц42-i дивiзii iз зaвдaнням вбити Maхнa тa членiв
йoгo пrтaбy,пoсiяти пaнiкy в Гyляй-Пoлi тa спpияти ЗaхollлeннЮ сrЛa Чеpвoнoю apмiсю. Пepruими дo Гyляй-Пoля лpибули
.цесяTЬvекiстiв, кoтpi зaявилИ,Щo вoни pociйськi aнapхiстиyнiвepса.lliсти.o.цнaк в ЧK y мaxнoвцiв бyв воlсшивиiлareнт Mиpський - a.ц'ЮтaнтМapтинoвa. MиpсьIий нa.цiслaвДo ГyляЙ-Пoля ЗBе.це}lн'Iпpo пpибyлих ueкicтiв, КoTpих мaхнoвцi
oДpaзyзaapеrrlTyBzulи.
Hoвiй гpyпi, пpo KoTpУTaкox пoвiдoмив
I Mаpmuнoв Ф. Я. - oдин з кеpiвникiв yкparнськoi ЧK' нaдiслaний
iз МoсIои
y 1920poкy' Haчальник вiЦцrlтyлiквiдaцii oaнaрхiстськoгoпiдпi,rлянa Укparнi>
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Миpський, дopгrаJloся нaПaсTи нa MaxнoBський ш.IтaбпiД чaс
iменин Мaхнa i зaкидaтиoтaмaнiвтa гoстeйбoмбaми. 2З лиcToПa.цaчекiстськi aгeнTи бyли зaapешrтoвaнiй зaсвiДчили' lцo
нa 25 листoПaДaПЛaнyrTьсянaпaД чеpBoних чacтин нa ГуляйПoле. У хo.цiцьoгo нaПa.цyaгrнTи МulЛиBKaзaтинa мiсrц пepе.
брaнrrя oтaмaнiв i пiдipвaтимaхнoвськi кaсapнi. Ще Дeкiлькa
чекiстiв бyли зaapештoвaнiB МaхнoBсЬKихпoЛKaхCaвoнoвa i
Cмepть MaxнoвKлеpфмaнa. Bo н и poзпoBсЮД)К}rB
aли лиcтiвru <.
Щинi!'>,aгiryвaли мaxнoвцiв сK[aсTи збpoю тa слi'Цкyвализa Пe.
pеоyBaнrUIM
МzlхlloвсЬКихчaсTиH.Hезaбapoм |4 виявлeниxaгe}Iтiв бyли poзстpiлянiМaxнoBцяMи.,
Maхнo зpoзyмiв,що йoгo пoбoювaнняoстaннiх тиxнiв виi щебa гoTyBaTисядo зaпeк;Ioiбopoтьби.,dте вiн
ПpaBДoB},юTься
не xoтiв yпiЙмaтися нa ПpoвoKaцiюбiльпroвикiв,пepедбaчaючи'
Lцo BoHи сaме й чекaЮTЬвiд ньoгo piзниx зIUIB'нeПpoдyиaних
Щoб нe BиIKЛИ|<ТГИ
.цiй, щoб знoBу oгoлoсити йoгo зpa.цHиKoМ.
звиIryвaченЬнa сBoю a,цpесy'Maхнo нaKaЗaвне ДpyЦ/вaTиB гaвoйoвничих мaтеpiaлiвпpoTи бiльtпoвизетi <Пщь к свoбoДе'>
кiв. Бiльп.rетoгo, Мaxнo, Щyсь i Клеpфмaн poзсщi.lшликiлькoх
HaдчepBoнoapмiйцями.
мaxнoвцiв,Bинних B нaсильсTBaх
Bи,цaеTarМнoгo наКaзaсвoiм мaprшoB цих yrvloвax<.бaTЬKo'>
BиМpoTaМ- бyги гoToBиМиpoзгopнyгисяy ПoЛKи.Haкaзи пitпли Xpистoвoмy пiд Пoлтaвy' Iвaникoвi - пiл Koнгpад, Бpoвi пi'ц HoвoмoсKoBсьК' Koлiсниченкoвi - пiд [зюм, CиpoвaтськoIvry- пщ Бaxмщ, УДoвиченкoвi - пiд Беpдянськ, Koнyбeю пiл laвлoгpaд, МopoзoBy - ПЦ Taгaнpgг. Kpимськiй бpигaлi
мaхнoвцiв бyлo нaкaзaнo без нaKaЗy чrpBoнolo KoMa}IдyBaннJI
негaйнo пoвеpтaтисядo Гyляй-Пoля.
Cтpивoxений poзвиткoм пoдiй нaвколo Гyляй-Пoля' BBенepi 2З ЛисToПa.цa1920poкy Maхнo ЦUIeTrЛегpaмyPaкoвськoМy з BиMoгoю пoKapaTиopгaнiзaтopiвпpoвoкaцiй пpoти повстaнцiвTa зaМaхунa себе.Мaxнo пpoпoH}ъaBЗ МrToюyl{иКненrшI
непopозyмiнЬзaKpиTипpoxiдчеpвoнихчaсTи}Iuеpезryляйпiльпpo Пo.
ський paйoн. У вiдпoвiдьМaхнo oTpиМaвзaпeBненFI'I
poЗкoмiсiю
непopoзyмiнь
тa
oбirlян.Кy
сTBopити
.цЛя
дoЛaннJr
piвнi'
глялyiнuилeнryiз зaMaxyнa нaЙвишIoмy
24 лиcтoлaДa1920poКy з,цopг{rннJlМвiд PадянсьКoгoypяДy
в Гyляй-Пoлe пpиiздитЬyxе згaдyвaний Мapтинoв (вiн xe opмaхнoвцiв'>,мaЮчи
гaнiзaтopзaмaхy). Biн пpиiздиTЬяK <(,цpyг
нaKaзПpисПaтиiхню пильнiсть Тa BBесТиB oмaнy PaДУПoвстaнськoi apмii. Мapтинoв зzUIвив,щo фaIfl зaмaxy бyдe poзслiлyвaний, Щo 4-й пyнкт yгo.циЗ МzIхнoBцяMиДHЯМИбyде пiдтвepдкeний мoскoвсЬKиМтa хapкiвськиM ypядaMи. Мapтинoв нaxaбнo
(4-й пyнкг
paйoнy>>
тBepдиB,щo 3a aвтoнoмito сBoгo <(BiлЬHoгo
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yгoди) чrpBoнaBJIa.цa
BиMaгaTимевiд мaхнoвцiвПoхoдyДoTypеvчини нa ДoпoN{oryTypецькiй peвoлюцii тa Aтaтюpкoвil.
У цiй пpoпoзицii Maхнo бaчиввихiд iз сиryaцii, щo сЮ]zшaся, бo нe мiг УЯBll4Tу;
своеi apмii B ((ПpoKpyсToBoМy
лoxi,>стpyкЧepвoнoi
apмii.'Haпевнo,
з Madнoм (знoвy х TaKи З Меrypи
тoЮ МaсKyBaIIHяTa дезiнфopмaцii) велися Bxе poзмoBи Пpo
вiдпpaвкy Пoвстaнськoi apмii лo TypevuиH'|ЧИ дo Kaвкaзy, де
vepвoнi лцеpи IUIaI{yB,ЦИ
зaхoПЛеннllсyBеpенHихГpyзii тa Bipменii. Лiлep Koмiнтepнy Белa Kyн2, щo вiДвiдaв Гy.lrяй-Пoлe,
впеpшIeзaпpoпoнyBaв Мaxнoвi BИcTуПИ.|ИПpoTи iнтеpвeнцii
Aнтaнти в Typеwинi, a тaKoх бщи пpoвiд}lиКoМсвiтoвoipевoлlоцii в Aзii. Taкa пpoпoзицiя ЛecTИЛaМaхнoвi, але вихiд йoгo
apмii з Укрaiни oЗ[IaчaByгpaTy TиJIy' ХиTT€дaйнoi пiдтpимки
гIaсeЛеHtUl'
кoтpе йoмy спiвнралo. <.БaTЬKa,>
непoкoьчaДyМKa,
<<ЯК,Цo
Пpиaзoв'я, втpaтившrисвiй
цЬoгo ПoсTaBиTьсясeJUItIсTBo
зaхист?'>
A в тoДirшнiйстoлицi УсPP - Хapкoвi нaпpикiнцi ЛисToпaдa |920 Porry вцбyвtutися нaсTyПнi пoдii. 3вiльнeнi З TюpeМ
(зa згoдoю З МaхнoBцями) aнapхiсTиpoзгopнyли п.Iиpoкyaгiтaцilо свoж пoгляДiв.У листoпaдt виilшлй дpyкoМ 4 нoмepи гaзe(нaклад3 тисячi пpимipникiв,видaвaлaся
ти <<Haбaт,>
Двiчi нa
тюкдeнь), 3 нoмepи гaЗеTи<.ГoлoсМaхHoBця>(щoтюкнeвик,
opгaн peвoлюцiйних пoBсTaHцiвУкpaiни - МaхHoвцiв,pе.Ц.
П. Aprпинoв). 3i rштaбyMaxнa дo Хapкoвa тa iншиx мiст нaдхo_
дилa гaЗетaoПyгь к свoбoдe,>(вийrrшo 5 нoмepiв, нaютaД,
З,тисяvi пpимipникiв). oкpiм гaЗeт' NlaхнoвцiЙ анapxiсти poзПo_
всЮ.цж1ъшtиBrлиКy кiлькiсть бporпр тa листiвoк. Aнapxiсти
ПpaгнyЛизбiльrпитиTиpDt(свoiх газет,oднaK влaдa.зaбopoнилa
iм пеpeвищyвaти тисяЧнi тиpaxi. Анapхiсти й мaхнoвцi ствopЮвiulи пiдпiльнi гpyпи сеpeд poбiтникiв Хapкoвa, спiльнo з
iншrими oпoзицiйниN|I|cИЛaМИopгaнiзoвyвaли cтpaЙки. Taк,
бр opгaнiзoвaний5-денний стpaйк poбiтникiв нa нaйбiльtпoмy в Укpaiнi пapoвoзoбyдiвнoмузaвoдi.[eяшiт BIUIивaнapхiс| ,4tпапюpк(Kемaль-Пarшa)- кеpiвник нaцioнйьнo.визвoльнoi вiйни
.
rypкiв прoти aгpесii кpaiн Aнтaнти (Фpaнuii, Iталii, Гpецii, Aнглii) в 1919-1923 pЬKaх' пpихиJIьIiикнaцioна.lIiзму.B 1920poui Aтaтюpк звepнрся дo Ленiнa з пpoхаI{н,IМпo дoпoмory в бopoтьбi з iнтеpвентaми.Ленiн вBФKaB',шo бopoтьбаз
Aнтamoю € частинoю сЬiтoвoгo peвoлюцiЙнoгoпpoЦесy. Атaтюpк oтpимaв iз
Мocrои l l млн pyб. зoлoтoм' збpoю, нaбoi. (iею збpoеloтрю,r.вбйвалине лиtше
iнтepвентiв,a й сyс,iднiхвipмен тa кypдiв. Koмyнiсти Typеwини бyли пoстaвленi

309

ХappoбiTниКiBЛeгKoiTa xapчoвoiПpoМисЛoBoотi
TИNlaJw-сеprД
Koвa'
яК opгaнiзaЦiя з
ЗaЯBИ!I|4,
Лiлepи <.Haбary'>
щo <.aнapxiсTи
€ше
iв угo.цyне BсTyПаЛи>'
Pa.цянськoюBлa.цoюне дoМoBJIяЛися
poз_
сTaнoвищеМ
сКopисTaTИсЯ
ДЛя
BBокzlлизa нeoбхi'цнe
ЦИ|vI
гopTaнняaнapхiuнoipoбoти нa мiсцях.
ЦlиpoкиMи пpaBaми
сКopисTaBшIисЬ
Cекpeтapiaт <.Haбary'>,
BЛадoЮ'виpirпив <.вийтиз пiдyгo.циМaхнoвцiв з pa.цяrrсЬKoЮ
Пiлля'>i дo сю'lикaнн'l сBoгo з'iзду пеpeйTинa ЛrГaльниЙстaн.
Aнapхiсти ЗaЯBv|IIИ,
Щo хoчa вoни й звiльнeнi вiд пеpeслiдрaнь
з бoкy BЛaДИ'oДнaК не вiдмoвляюTЬсявiд iдеoлoгiчнoi бopoтьби пpoти бiльшoвикiв i rцo вoни He B зaxollЛеннi вiд сoЮзy
Мaxнa З чepвoниМи.
opгaнaх peсПуo.
Bi.цмoвивцrисьвiд rlaстi B <(гoсПoДapсЬKих
Лiки,>,aнapxiсти o.цнoчaсFloнaMaгuulисяпpoниKнyги в poбiтниче сеprдoBищe. Cтoсoвнo Мaxнa булo пpийняте pirпeння пpo
змiцнeнrrя кoнтaкгiв i пpo спpямyBaHHя.цo MaхнoBськoi apмii
ЗaЯBvIлуI'
свoж члeнiв. <Haбaтiвцi>>
щo <.aнapxiзмi мaxнoвський
pyх
o.цне
цiлe,>.
_
Pибiн,
Дo МaхнoBсЬKoiapмii бyли нaпpaвлeнi<<нaбaтiвцi>

сxoгшенiтa негaйнo poзстpiлянiчекiстaми.
чизбiльrшeнH,IМ
Bиxiд <Haбary>з пiдпi.lutяс}ТIpoBo.ц)q/Baвся
сельнoстi uiсi opгaнiзaцii, пoявoIoнoBlo( гpyП.Зa.цaниМи ЧK, y

€лисaветгpa.шi- близькo l00. Hе менlllе ж бyлo в Kатеpинoслaвськй, oлeксarшpЬськй, Чеpкаськiй гpyПaх.B сoюзi з <нaбaтЬтa мaксшиалiсти.
цями))дlяли лiвi eсepИ-c|4тДИка,чiсти
y Хapкoвi, пo}raД300 aнapнapaxoB}ъaJloся
250 <нaбaтiвцiв>>
хiстiв бyлo B сrЛищaх.(oнбaсy.У Хapкoвi aнapxiстськийвплив
вiднрaвся y Спiлui мoлo.цi,y мiсцeвoмy гapнiзбнi i нaвiть в
и aнapxiстaм
oxopoнi PaлянсЬKoгoypядy. oстaннi зaпpoпo}ryBaл
зДiйснити деpxaвний ПеpеBopoT,poзстpiлявrпибiльtшoвицький
уpяд Укpaiни. o.цнaк aнapxiсти ПpoгaяЛи vaс i втpaтили cвiЙ
i к:rуб <.Haбary,>.
[Iaнс. У Хapкoвi TaКox iснрaли ЧитzUIЬн'{
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Aнapхiсти влaПIToByвirли
гrrнi лекцii в теaтpi <.Мyссypi>,кoтpi
збиpыlи.цo5000чoлoвiк.
Близькo.цвoxмiсяцiв <.нaбaтiвцi,>
бyли в Укpaiнi ЛеГаЛЬнolo
Пapтl€ ю , ледвeне сДинoю нeпpимиpeннoЮoПoзицiсюдo бiльpeХиМy, кoтpий вoгHеMi мечeм зниtшoвикiвi тoталiтapнoГo
слiдкyвалaзa дi.
щyвaBiнaкoдyмствoтa oпip. чK.цy>КеyBa>Кнo
яльнiстю aнapхiстiв3a дoпoМoгoю бaгaт'ьoxaгентiв y iхrrьоvу
сepедoвиЩii з нетеpпiнн,lМчеКаЛaчaсу' кoли, як скaзaв Зиpyкoю виpBеN,{o
нoв'сB, <(зaЛiЗнoЮ
гaдiв зi сBoгo сrpr.цoBиЩa!>
Ha l гpyдrя 1920poкy aнapxiстигoryBаJIиy Хapкoвi свй BсеpoсiйсьюaЙз'.t.щ,пpaгнщи сTвopитинa плaтфopмi<.еДинoгo
aнapхiзrnryu
i нa oснoвi <Haбary>
сиJIь}Iy
зaгaльнopoсiйськyopгaнiзauiю.
бюpo Koнфeдеpaцiiaнapxiстiв-син.цикaлiстiв1
"Bсepoсiйськe
y)I(e
пoгoДилoсяIta oб'e.цнaнняз <.Haбaтoм'>'
Це oб'еднaння
пеpедбauалoсязaTBepдитинa з'iзДi y Хapкoвi'
oднaк з BеЧopa25 лиcтoпaдal920-ro i в нaстyпнi.цнiпo мiстaх
Укpaiни (oсoбливo y Хapкoвi) poзпoчaЛисяapеП]Тиaнapхiстiв i
махнoвцiв,Усьoгo зa цей tac були зaapeшIтoBaнi
близькo Зтисяч
aнapxiстiв i тиx, хтo iм спЬчyвaв. Бyли ЗaaprrIrToвarli
мaйже всi
чJIeниCекpетapiary'<.Haбaту,>
тa aкп.rвiстицiri opгaнiзaцii(Boлiн,
Бapoн, Mpavний, o. Tapaцтa, .[oленкo, oльнeцьlоaй, Гopелiк,
у
фикep тa бaгaтo iнrпих). AрruтЬ зzвtlaлaMaxнoBсьKa,Целeгaцiя
Хapкoвi, пopaнeнi мaxнoвцi,кoщi знaхoдWII1сЯ
Haлiкyваннi в pa(Бyдaнoв,Хoхoтвa, 3iнvенкo, Чapiн, КусендянськLD(IIIIIиTZIJUD(
кo' KoлiсниvенКo Ta iншi). З MaхI{oвсьKих
дeлегaтiвПoпoв' Pи.
бiн, Бoгylл i Cеpедaбyли негaйнo poзсTpurянrчеKсTaМи.
Kiлькa десяткiв aнapxiстiв з Poсii, кoтpi з'жaлися нa з,iЗ]lДo
Хapкoвa, бyли тaкox зaapе[IToвaнi(Яpнук, Мaксимoв2, Cтoянoв
тa iнrшi).
1 Koнфеdеpацiяанаpхicmiв-cuнduкалicmiв
_ opгaнiзaцiяаtrapxiстiв,шo iсну.
вaлa в 1918_1925 poкax у paДя}IсьKихpеспублiкaх. IJенщ кoнфедеpauii зrraхoДLlBcЯУ Мoсквi.
2 Яpvук € ф uм-Xаiм 1ахapbв (1ss6_|927) _ aнapхiст-кoмyнiст Бe.постoкaз
1903poкy. Бpaв щaсть в pевoлюцii 1905poку, лiдеp Житoмиpськoi гpyпи aнapxiстiв <Хлiбi вoля>,в 1905_l9l3 poк:lх- катopхal{и}t.
B l913 poui звйьнениЙз
кaтopги' пеpеiDкaв
дo CIIIA, де ствopиB анapхiстськyфелеpauiroтa стaв aнаpхiстoм-си}ЦиKаJIiстoм.B 1917poui _ opгaнiзатopкpoнцIтaдТсЬKиx
анapxiстiв,uлен
pади KpoнrштaДтa,
Пeтpoгpaлськoipa'uи'vлrн Bикollкo]\{y
oргaнiзoвyвaвмaтpoсiв
нa ПIтypМЗимoвoгo па.пaцyi в пoxoди пpoти Kopнiлoвa тa Kа,тедiнa.flелeгaт II
i.III з,iЪдiвpaДPPФсP, видaвaвaнapxiстськyгaзетy<ГoлoстpyдD. B l9l9 pоui
дie в киЬськoмy пiдпi.lшi.Лiлеp Bсepoсiйськoi кoнфедеpaшiiaнapxiстiв.сиHдиKaлiстiв. B 1920pouiaprштoвaнийЧK, в 1921poцi висилaстьсяз PPФCP.Хl,rв у
Беpлiнi тa Пapиxi' pедaгyвztв)к}Pн:UI<Paбoчийпyгь>.B 1925poui пol}еpтarТься
дo CPCP, .цeневдoвзiзникa€ в кoнцтaбopaх.
Mокcuмoв ГpuеopiЙПеmpoвua(Лапoть) (189з_1950) _ aнapxiстз l9[2 pокy.
B 1917poui _ opгaнiзaтop Coюзy синдикалiстськoi пpoпaгarЦи в Петpoгpaлi.
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нoi PoсiТ.Бaгaтo циx в'язнiв yхе нiкoли не виЙruлиЗ Tиx TюprМ.
urвидкoi кpивaвoi poзв'язЗ нaчнe нaПpyxe}rшI,пepе.цч},Ггя
Ки oхoПиJIиrптiб Мaхнa в oстaннi лнi миpу з чepвoниМи.B сеpединi ЛисToПa.цa
1920-гoПoчaвсямaсoвий пеpеxiдчеpBo}IoappoTaMи'
йiйцiв дo Мaхнa, якi йп.rлиBЖrне пoo.цинЦi,a BзBo.цaМи,
eсKaДpoHaМи.
Чшtoгo пе.
1920poкy Дo ГpyпиoтaМaЕIa
Hi пoчaткyЛисToПa.цa
peйrшoвBзBo.ц
чepBoнoapмiйцiв.'Узв'яЗкyiз пiднятим з ЦЬoгoПpи-

дивiзioн Чеpвoнoi apмii. Koмaндиp .цивiзioнyЗaявиB,Щo,цaBнo
спiв.ryвaеiдеям aнapхiзмУ й пеpеxoДиTЬнa бiк Мaхнa' Пoзaяк
Знae' щo .rеpвoнi мaють нaITaсTиrra Гyляй-Пoлe цiеi нoui. I.lе
сЛoBaaгенTaмaхнoвцiв Миpськo_
пoвiдoмленняпiдтвеpдx1вutIlo
Лисгo, свiднення iнlпих aгентiвЧK пpo фaкт pозпoвсЮ.ЩКенFrl
бoявся
Мaхнo
Мaхнoвщину>.AЛe
тiвoк iз ЗaкJIиКоМ<(poз.цy[IиTи
пpoвoкaцii i oстеpiгaвся,Щo цей.цевiзмaе Ty )к меTy,щo й гpyпи
чk - тiльки йoгЪ осoбистe вбивствo.Toмy КoМarЦиpoBiдивiзia Пеoнy бyлo oгoЛoшIeнo'щo в Гyляй-Пoлi"вiн }Iезzl,.IиllIиTЬся'
вюrю.rений
IIе
бу.Це
чaс
pеBoдитЬся.цoсyсi.цньoгoсrлa i дeякиil'
дo сюraлv Пoвсiaноькoi apмii. Bxe нaстyпнoгo.цня цей кiнний
.цивiзioнЗaПекJIo6ивcя нa бoцi Maхнa пpoTи чеpBotlих.
Мaхнo спoдiвaвся,щo KoЛи дiйде дo нoBoгo збpoйнoгo зiпpoпaгatlТKHеHHяз Чеpвoноюapмiсю внaслiдoкМaxнoBсЬKoi
вi'цмoвлятьx
aбo
бiк
нa
йoгo
пepейдщь
llи' чеpвoнoapмiйui
нa свoix уlopaшнix сoюзникiв. Цi спo.цiвaння
cЯ :нaЛaДaTkI
MaхнoBсЬKoipoзвiдки. KoмaнДиp ПoЛКy
пiдiгpiва,rисЯ ДaIIIIN|уI
42:t дивiзii Глaзyнoв пoвiдoмляв, lцo B paзi нaпaлу Чеpвotlиx
Уuaсник пpoфспiлкoвиx з'.l.здiв.У 1919poцi - 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-вipoкй). opгaнiзaтop емiгpaнтських opгaнiзaцiй та видaнь aнapxiстiв y €в poпi1a ClПA: <Paбoчийпщь>, <.Анapхичeскийвестник>,
<.(елoщyДa,>,<.Пpoбylкдение>.
<Гoлoстp1т<еника>,
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Ha МaхFIoBцtв
Йoгo пoлк негaйнo пеpейденa бiк Мaхнa Ta Зaapеrilryr ллaб 42-i дивiзii. Глaзyнoв з гpyl]oю бiйЦiв невДoвзi
пеpейшoвДo Мaxнa. Koмбpиг l-i Kiннoi apмii МaслaKoBЗaПeBн'IB, lldo Зa ниМ нa бiк Мaxнa пеpeйде BеЛиKaкiлькiсть бyдьo_
нiвЦiв,40% кoтpих сТaнoвJшlТЬ
кoлишнi бiлoкoзaки,неBдoBoленi бiльrшoBиKaМи.
PoзвИкaмaхнoвцiвпoвiдoмлялa'Щo чaсТиFla
бiйцiв 2-i Кннoi apмii Bxr IoToBaпеpейти.цoMaxнa. Tи>(Дeньмaхнoвцi вхoД|ллИДo склa.ЦУ
2-i Kiннoi, i зa цей чaс y Мaхнoвuiвз миpoнiв_
цяМи сКЛaJIисямiЦнi взaeмoвiднoсини.KoмaнДyвaЧ2-i Kiннoi
Миpoнoвl' сxильний.Цoaнapхiзмyi непoкopитa <сaмoДiяльнoсT1>'МaBКoнTaKTиз МaхнoBсЬKиМиaгентaмиTaлисTyвaнrrяiз сaз I]иNly сoюзi' 3aкoлoтlty 2-й
. мим Маxнoм' пpaГH}ъBисЦ/TIити
' Kiннiй apмii у хoвтнi l920 poкy пiлтвepДКyвaJlи
мoжливiстьцьoгo сoюзy' oднaк чеpвoнeKoМal{дyвaння,
дiзнaвшисьпpo якiсь
зB'язKиМaхнa й Миpoнoвa' FIaпoчaтКyгPУдrrяl920-гo вiдюrикмo 2-ry Kiннy apмiю з Пiвдня Укpaiни, згo.цoМii poзфopмрaлo' пеpeTBopивIциу 2-Й юнний кopпyс.
3paнкy 25 лиcтoпaДa|920 poкy Мaxнo oнiкyвaв близькoгo
нaпaдy.Biн пеpeбрaв y збyдxенoМу' нepвoвoмyстaнi, пoстiЙнo нaMaгaюЧисЬoтpиMaтинoBy iнфopмauiю, 3в,яЗaтисяЗ PaypяДoм aбo зi свoiми ЧacTИНaМИ.Пpoте бyдь-який
.цяЕIсЬKиМ
зB'язoк iз зoвнiпrнiм свiтo.мбyв yxe пepеpвaнийчеpвoниМи,
сiм дiб не бyлo жoдних вiстей вiд Kpимськoi бpигaди KapeтI{икoBa.'PoзвiДкaмaхнoвцiв пoвiдoмилa, щo Гyляй-Пoле пoсTyПoвooтoчy€ т ься чеpBoниМивiйськaми, щo бpигaдaчepBo.
них Кypсaнтiв вивaнтшKИЛaс,Я
непoДaлiк вiд Гyляй-Пoля iз
ЗaB.цaнн,Iм
знищиTи шrтабмaxнoBсЬКolopy<yi.Мaхнa ПеpсoнaлЬнo.
Пpoтягoм цiлoгo ДI1яTpИBaлизбopи МaxlloBсЬКoipaли i
штaбу.нa ЯкoМyбули лpиЙнятi<.Зaгaльнi
ПoЛoженHяпpo вiльнi paД,и,''згiднo з ЯK|4N|И
мiсцевi pa.Д.и
oгoЛoшУBaлИс,я
пoвнiсTЮ t{еЗzшr)Юlими
вiд Деp)KaBиTa чиItoBt{икiв,a кеpiвницTBopa,ц
oбиpалoся нa сrЛяHсЬKoмyсxoдi. flo вибopних opгaнiв МoIли
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пpaбщи обpaнi ceЛЯll|L'КoTpl }lе BиKopисToByвшIинaймaнoi
слyхб-oвцяМи.
цi, меrпкалив дaнoМy селi i не бyли дrpxaвними
Мaхновцi пpaгнули виpitшиiи,-шo poбити дa,тi.Як вихiд
TуМaхнo зaПpoПoнyвu' n.p.й'" нa KaвкaЪький фpoнт ни в
apМlrlo.
Чepвoнoю
pечЧинy' зЬepiгaюнифopмшlьний сoю1iз
У u"nuд*y нaпaдy uеpЬoниx нa Гyляй.Пoлe Мaхнo пpoll::y--.
чеpBoниxчaсTи}tнa бiк МaxнoBцlB'ПoзaяKy
вaв пеpеxi'Ц.цеяких
n,* дiЬ aнapхiстське пiдпiлля (мa,тисяY? yвaзi 42.-ra,З0-тa Диl-i тa 2-i Kiнниx.apмiй). Maхнo мpiяв пoвтopити
ui.iilu.'"'iи
.цивo Haпoлеoнa)>пеpioдy 100днiв, пеpеTяг}tvвlшиб-iльпriсть
пpoти
.Ъonu"o Чepвoнoi apйi нi свiй бiк пi.цгaслoм бop-oтьби
лiквiдyвaти
Хapкiв,
щoб
нa
}Iaст}/rI
nЬ,..',
Z_д'ilIi
;,-ййй",
дrp)кaByв Укpaiнi.
бiльrшoвицьКy
pyсl нr
Tpaгiзм ситyaцii пoJUlгaBy ToМу' Iцo B MaхHoBсЬKoмy
пpoпaгaн.
Шкoлa
i пpoпaгarЦистiв.
сил>>
BистaчiUIo<l(yлЬтyp}rих
тa
ltистiв Лl4llIе ЗaЛaгoджyвaлaся,бiльшriсть чep-Boнoapмiйцiв
Maхнa.,
пpoTpaМoЮ
з
знaйoмi
булn
не
Б.,"n
--- Укpaiни

пpибули
.цвaвiзитеii i,"ё,oiaдa tgiopoKy.цoГyляй-Пoля

pи з Хapкoвa З BaхJIиBиMи' aJIe цiлкoм пpoTилеxниMи зaв.цaнtl,lМи.

BiДoмa aнapxiсткaoльгa Tap
ruцii lloповa' I]pиBrзЛaдля Пoв
бiльtпoвицьKoгoTaвйськoвoгo к
300сiделтa 500шaбелЬ,a гoЛoBtll
VГoди З lltaхнoBцяМи буДе пiлписа

гoдин
i-{u,,*u'., Tapaтщa бyлa вигщцeнa iз ХapкoBa зa.ц,rю,IЬKa
пpиспay
меToЮ
apеЦITyaнapхiстЬ мiстi з
дo ПoчaTКyЗaГaльHoГo
ти пильнiсть Мaxнa пеpе.цtllTypмoмГуляй-Пoля.
I Дiйсно' нa декiлькaгo.цинМaхнo зaспoкoiвся,yсi тpивoги
o.ц.
oсгaнttiхJrнiв зД,aлисяЙoмy МapHиMитa пеpeбiльrш-еяим.и.
Xapкtвськrи
в
Мaхнa
aгент
пpибр
Гyляй-Пo;rя
нaK }tеI}дoвЗi
лo
- З пopoгaзaJIBиts
цiсi нoчi lraпaДyrьl>
ЧK MиpськиЙ. <.Чеpвoнi
М
Фpyнзе
вiн, пiдiвеpДхyючI,rсBolсЛoBaкoпiею нaKaзy
Ч2.l!:
лисTlBки
лягaюTЬ
Maхнa
<лiквiдaцiюМaxнoBщини'>.Ha стiл
нa Мaxнa!'>.
<Смеpтьмaхнoвцям!>,<.BПеpl,Ц
'--|
MaxнoBцiв як зaкoлoTниKlB
пoкaзaTи
бyлo
Фpyнзе
й.'o'
y.п,ap'>
пo
нoвий <<пpeBенTиBtIий
Ta.цезrpтиpiвl цим Bипpaв.цaTи

1938 poкaх _ y paдянсьKих Tюpмax тa нa ЗaслaнIll.
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Пoвстaнськiй apмii' Фpyнзе гoTyBaBнеспoДiвaнийyдap i всi
Aлe o l гo.цинi35 хвисвoi нaкaзиITrpе.цaBaB
TaeМнимиKaНaлalvlИ.
лин нo.ti 26 лиcтoлaДa1920poKy MaхF{oвцiвипa.цкoBollеpеxoГ|ИЛИНaKaЗФpyнзe N9 18l Пpo зHиЩеHняМaxнoBщини'B ньoМaхнa яK Bopoгapeвoлюцiiв нeпoкopi
мy Фpyнзе ЗBинyвaчyвaв
тa вiдкpитoмy висryпi ПpoTиpa.ЦянськoiьлaДиЙ нaпaдi нa чaстини Чеpвoнoi apмii. B нaкaзi Лyнae зaKJIик:<.ЗниЩитиМaхнoвцiв!>.
!o мaхнoвцiв пoтpaпив i нaкaз Фpyнзе вiд 24 лисToпaДa
Пoвстaнськoi apмii
1920poкy, B яКoМyвiн oгoлoсиB<<ЗaBдaнtш
y ЗB'яЗКyiз poзгpoмoм Bpaнгеля,a iснyвaння сaзaкiнченим}>
мoi Пoвстaнськoi apмii - }rепpипyстимим.ФpyнЗe HaKaз}ъayнiфiлoся пеpефopмувaiимaxнoвськiчaсTиFIиB <(нopмzulЬнi>
кoвaнi вiйськoвi з'r.цнaння Чеpвoнoi apмii, злaмaBПIистapy
<.вiль}ty,>
сTpyсypy. Apмii Maхнa нaKaЗyвaЛoсЯBЛИTI4сЯ
Дo сKJIaДy
4-i paлянськoi apмii, yпpaвлiнrш i rлтaб Пoвстaнськoi apмii зa
нaKaзoМ лiквiдoвyвaлИсЯ,a йoгo склaд ПepехoдиB.цoзaпaс}IИх
чaсTиH.Уxе цей нaкaз фaктичнo oгoЛolПрaв ПoвстaнсЬKyapмiю пoзa ЗaKoFIoМ.Бiлaш писaB' щo Мaхнo бр y нестямi вц
зpaди чepBo}rих.
Зa дeнь Дo цЬoгo Фpyнзе BИдa€ нaкaз пpo негaйнy пepеД'ислoкaцiю apмii Мaхнa нa Kaвкaзький фpoнт д,rя oпеpaцiй пpoти
нeЗzшr)кних3aкaвкaзькихpеспублiк. I{их нaкaзiв мaxнoвсьIоrй
пrтaб не oтpиМaв.Boни пoвиннi бyли вiдiгpaтиpoЛЬПpиBoдy'
щoб пpитягти Мaxна дo вiдпoвiдаhьнoстiзa iхне неBиKoнa}tня.
. I спpaвдi, 24 лиcтoпaдa тepмiнoвo вийшoв нoвий нaKaз
Фpyнзe' B яKoмy BKaзyBaJIoся,щo Maхнo вiдмoвився пepeйти
Kaвкaзький фpoнт, НaBoДИЛИсЯ
BиIIaдKивбивствa i poззбpoсння uеpвoЁoapмiйuiв.
Фpyнзе oсoбистo BисTyПи в пеpе.II,
чеpвoнoapмiйцямИ' зaKЛИ<(poзДy[IиTи
кaв rx <.лiквЦyвaтиМaxнoвсьKyaBaнTюpy)>'
нaсiння
aBaнTюpи>Ta <(МrpЗoTHy
КapTинyaнapхo-бarциTсЬKoгo
свaвiлля>>.
Biн нaKaзaBдля бopoтьбипpoTи мaхнoвцiв BиKopисToByвaTи ЧaсTиI{И'B ЯwIX ПepeBa)KaЮTЬ
сoл.цaтинryКpaцIсЬKoгoПoхoДxен}Iя. Укpaiнськi чaстиt{и ввaжallцcя ненaдiйними. Щe
yкpaiнськiелевлiткy l9l9 poкy Tpoцький ПисaBпpo <.нeдoЗpiлi
МrнTи>'Бiльrпoвики BBaЖaЛИ,
щo Мaxнo чaсTo-ryсТoУЯBЛЯBcЯ
сoЛдaTaм-yКpaiнцям
яK зaхисFIиKyкpaiнськoгo селянствa.BiдсoToK чepBoнoapМiйцiв-yкpaiнцiвy вiйськaх Хapкiвськoгo вiй.
ськoвoгo oKpyry бр скopouенутЙ
дo 28%.
Пpoти Мaхнa в paйoн TуляЙ-Пoля спpяМoByBа,TИcЯ
rrcpepoсiйськi, лaтиcьк!t,eстoнськi, тaтapськi,киpгизькi, rypквzDKIIo
менськi, iнтеpнaцioнальнii нaвiть китaЙськi З'rдHaння, a,тa-
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Зa пoпepеднiм плaнoм, poзгpoМ Maхнa Мaв I]oчaТися 29 листoПaдa 1920 poкy, а.пе пiд TисKoМ Хapкoвa i Moскви Фpyнзе
виpirшив пpиllIBиДlIIити пoдii. 25 Лllc^ГoПaДaвiн тeлerpaфyЪ-л.щo oпepaцiя ПoчнeTЬся в нiч нa 26лиcтoлaДa.l92-0poкy
"iнy,
Ta€мнo' <.Щoбнe BуIKJII4KaTуI
цiлкoм
пiдозpи>. Фpyнзе пoвйoмляв Лeнiнy, щo нaкaЗ Пpo Пеpедислoкaцiю мaхнoвцiв вiн вiдiIIIле зa деKlлЬКa гoДиll .цo пoчaTКy oпеpaцii, Щoб y мaхнoвцiв
yxе не бyлo uaсy нa вiдпoвiдь. Але гoЛoBнoKoMaндyBaч пepесTpzlхyBaвся 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, lнтеpнaцioнaльнoi кaвaлеpiйськoi бpигaди. Дpyгe кiльцe oToчrнHя cKJIaДaJШI.цивiзiячrpвoних кypсaнтiв, 2 лoлктl BoХP. чaсTини 2-ro.кi_ннoгo Kopпyсy' Зaвoлзькoi кaвалepiйськoi бpигaди i
3aпaснoi бpиraшr.
26 лиcтoпaДa o дpyгiй гo.цинi нovi пepед пoчaTKoМ lшTypМy
<<Biльнoгopaйoнy> чеpвoним вiйськaм зaчитaли нaкaз ФpуЪзе
пpo Знищенн'I Мax}IoBцiв як вopoгiв нapoдy <(зaнеBиКoнaнн'I
нaKaЗy i вiдкpитий BисTyп ПpoTи Paдянськoi вЛaди>.
Алr oпеpaцii uepвoниx вiйськ тIoЧaJIИс,Я
неoднoчaснo Ta нe-

Kox,ЦoнецЬКaдиBiзiя BЧK'' 2-гa Kiннa apмiя з кoзaкiв-.цoнчaKiв кoнщoлIoвaЛapaйон Boлнoвaхa-I{apевoкoотянтинiвкaз меToЮнr.цoПyстиTиMaxнa в paйoн .{oнбaсy.

Глава 28
кoIIФУ3 <чЕPBotIoгo нAПoЛЕoHA>
(26 J'ucmonаdа_ 14 еpуdня1920)

Topги Ta Дoсвi'цyгеч з ниx. Як i Maхнo, вiн rкoднoгo.цrrянr сЛу-)KиBy цapсЬкiй apмii, lrlo зoвсiм Hе зaв1IlиJIoЙoмy стaти пеplIIим
pевoлюцiйниM пoЛKoBoдцем.Poзгpoм Мaxнa вiн плaнрaв... зa
дeкiлькa.цнiв.Цьoгo вi'цньoгo чекzl,'IaMoсквa.
Як зaвЖДи,Фp1нзe спoдiвaвсянa yспiх зa pilryнoK ЧиселЬнoi пepевaги'пеpeвaгив oзбpoеннi,paПToBoсTiнaпадУ.B oпеpaцii пpoти Maхнa Фpyнзе виpitпив зa.цiятивеличeзнiсиJIи' Щo
\ыlтlulиnиc" нa Пiвднi Укpaiни пiсля poзгpoмy Bpaнгеля. I{е,
безпpoгpaшrнyсиryaцiю. Мaxнoвцi,
нa йoгo Дylv{Ky'сTBopЮв:rЛo
як здaBaЛoсявсiм бiльtпoвицьким лiдеpaм, бyли пpиpеvенi.
бyлoДoвeДене
дo 1:10нa
CпiввiднoшreI#IЯcИл в oсoбoвoмyск.пa,цi
_
в
KyЛeMrтaх'
|.'6
в
гapмaтax,
1:15
КopиоTЬЧеpвoнoi apмii, .Цo
aвiaцiя, пaнцеpниIс,l'Пaнцеpкpiм цьoгo дo oпеpaцii зNIУчaJILIэЯ
нl пoiз.ци' вaнтaxнi aвтo (.roгo y Мaxнa нe бyлo).2
Злoбщи лaвpи пrpeМo)кцяФpyнзе плaнyвaв, oтoчивIIIиПo.цвiйнимкiльцeм poзкидaнi пo Пiв.цнюУкpaiни Мaхнoвськiчaснr .цaB[Iиз'€ д нaTися, BиKopистaBтини' зниЩити.iхпoo.ц,инцi,
paптoвiоть
огoлolllення вiйни мaхнoBцяМЧи
без
шrи пiдсryпну
пpoпoзишiiпpo кaпiryляuiю.
l 30-тa Чеpвbtloпpaпopнa Ipкщська дивiзiя, 7-мa Bладимтlpcькa дlв|зlя,1.-мa
кaвдивiзiя з Киpтa 9-тa KaвдиЬiзii, сфopмЬвaнi нa Пiвднi Poсii, Tркмeнськa
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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з oToченн'I.
Tiльки пiсля циx пoдiй Мaxнo oсTaToчнo пoвipив, щo Te'
щo вiдбyлoся..oстaннiмИ ДHЯ\ДуI,зoвсiм не пpoвoкaцiя, a пoчaToК oПеpaцii пo ЗнищeHнIo сoloзниKa. Poзвiдкa Taкox дoпoвiлa. Мaхнoвl-пpo пoBнe-oToчeнняГуляil-Пoля,
пpo Тe' щo чеpвoнi вхe зa 5 вepст вц Гyляй-Пoля. Зa лiчeнi xвилуlни Мaxнo
opгaнiзyвaв oбopoнy ceлa. ГуляЙ-Пoле сKIЦzUIoся нa Зaпopiзькy

3r7

Ciн, oтovенy BopoгoМ.Bули.tки бyли пеpекpитiвoзaми, бapи_
КaДaМи.
o 7-й гoдинi paнкy I]oчaBсяapтобстpiлГyляй_Пoля i нaсryп
у
Бoгщapськоi бpигaди}IaсеЛo.Зa piзними .цaниМи,МaхнoBЦtB
Гyляй_Пoлi бyлo пpиблиЗнo.цoДBoхтисяч. Boни ДекiльKaгoДин уTpиMуBzUIи сеЛo! вiдбивtпи

кl,rькa

зaПеKЛих

aTaК ЧеpBo_

них. Ъiiм, poзyмiюни, щo oбopoнa смеpтi'пoДiбнa, Maxнo звaЖyеTЬся 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-tивi'п'пoлoнеHиx ПapoЛЬ,МzlхнoBц1Bнoч1
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 ЧacTИIIИЧepвoнoi apм1\42-i дивiзii тa Бoгщapськoi 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 TpиBaJIaкrЛЬKa гo.цин' l цеи
<.геpoiчний [ITуpМ> зaкiнчився в6итими Ta пopaнeЕIими тiльки
ЧеpBoноapмiйuiв.
сеpеД
.
Мaхнoвцi )K TиM чaсoМ pBаJIися нa Hoвo.Успенiвкy-Гpи[Iинl' .це нaштoBхtlУЛуIcЯ Нa ЧaсT\|HLI2-гo Kiннoгo кopпyсy'
кoщий спpoбyвaв iх oтouити, aЛr неB,цaЛo.Pозбивtши ПoЛK чеp_
вoниx i зaioпивrпидвi бaтapеi, мaхнoвцi ПoBrpTaЮTЬнa пiвДrн_

нiстю oточений ЗвеДeнoю Дивiзiсю ЧеpBoHих KypсaHтlB' Мaхнoвський кaвaлеpiйський пoлк (400 шaбeль) poзгpoмив HaПa.цTaKoх
никiв i ПpopBaвcя в rшиpoкий степ. З oToченH,I BИqBaJIуIЭЯ
Пpaвли.
Бpoви,
Чалoгo,
iз
зaгoнiв
мaхнoвцiв
дeкiлькa-тйсяч
Пpoтягoм Пepшиx'Днiв бoiв чеpBoниМ B.цfuцoсяпoлoнити aбo
зHиЩ и Т и л и шe . ц. е к i лЬ K aн е Be Л и K И Х ,ч a с T И HзaгаЛЬ Flo Юч и с eльн i ст ю д o l 200ч o лo в i к i з a х o п ит и Д е к i ль к a M aх H o BсЬ K и х
бaтapей.
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Мul}GIoBII'IМи
сepеД чеpвoнoapмiшriв IIoчаJIaсястparпнa пaнiкa' Kщpa
нe ДаJIaмorшtивoстi opгaнiзрaти бyдь-яruй сПpoTив' Пiвтopи тйсячi пoлoненltх6ули вiдпyщeнi МtжнoBrIяMи пo дoмiвкaх. KЬмiсa-

l

t

яKиМ. Koмaндиpи мzlхtIoBсЬКILччасTин пiд пpиводoм
}.гoчнеF{нЯ
гшaнiв BИKJIИKaЛИсядo llц2$y i тaм poзстpiлloвалися (тaк бyли
poзстpi-lшнi КoМaнДиpи oсипенкo, Biльгельм тa iнrпi).
26 лиcтoлaдa |920 por<yKpимсЬкa гpyПa мaхнoвцiв oлиnnшac'
пpиTис}I}'гolo дo Чopнoгo МopЯ бiля мiстa Caки чaстинaми Bчo_

l,

t

1,

,]l
il
I

.

З|9

I

тyaцiЮ.I{iеi дoби чepвorroapМiйцiвже oтpимzulинaкaз Фpунзe,
€lле щe не poзПoчaкoщий oгoлolIDъaBMaxнa BopoгoМ,Hapo.цy,
ли бoйoвш<дiй. Kiлькa симпaтикiв iз Kiннoi apмii вхe 26 лlлcтoнaпa.ц.Мaхнoвцi
Мulхнoвцiвпpo зaIUIaHoBaний
пaдa пoвiдoМI,UIи
oбpшrинoBе KoМalr.цyвaннябpигади - Mapнeнкa i Tapaнoвськогo
i згpyпyвшrиcЯIJTЯПpopиByв пoхiлнy лaвy. Bpaнцi 27 лиcтornДa,
стисKaTисяi вiд неpвoнoГoKoМaHкoли кiльцeчepBoнихпoчЕlЛo
- негaйнo сКЛaсTизбpoю, махнaдiйпroвyЛЬтиMaTyN{
.щyBaF{н,t
нoвцi вiдкplulи rпaленийBoгoнЬз 200 кyлеметiв,Щo BикJIикzшo
сеpr.цчepBoнlо<пaнiку i пpизвeлo.цoзДaчiв пoЛoн кiлькoх.rеp-

{,,

I
ii
,,

a

Boниx пoЛKlB.

[4',

Maхнoвськa кaвaлеpiяKpимськoi гpyпи всiею cвoею Мaсoю
i] Дo BTеBДapИЛa
пo 7-Й кaвдивiзii3-гo кaвкopПyсy,зNfyсившrи
чi' Пo 9-й кaвдивiзii, щo знaхoДиЛaсяПoPУч,мaхнoвцi BoгHю
нe вiдкpивали. Бiйцi цiеi дивiзii пpoпyотиЛи мaxнoвцiв пoвз
свoi пoзицii, нe втpщaючись y пepeбiгбoю, бo нaпepедoднiy
них пoбyвaли MaхHoBськiaгiтaтopи,кoтpi пrpеKoнaJIичepBoнoapмiЙшiвy тoмy' щo Фpyнзе ПoчaB злoчиннy бpaтoвбивнy
вiйну. .Цoтoгo ж плiч-o-плiчз цieю.цивiзieюмaxнoвцi BoюBaJIи
пpoти Bpaнгeлянa Пepекoпi i в ПiвнiчнiЙ Taвpii.
KoмaндyвaнH,Iчеpвoних лютyвilлo. У пoвiдoмленнi з цьoгo
нe poзiбpaлисяB aнapпpивoдy гoвopl{Jloся:<.Чеpвoнoapмiйцi
пoрiбнoi твеp.ЦoстiTa нaпoхo-бaн.цитськиxiдеях, He BИЯBуIJIИ
лeгливoстiв бopoтьбiз Tими, з киМ вoни ще кiлькaднiв тoмy
йtпли pyкa oб pyкyo. 5 пoлкiв мaхнoвцiвчисeльнiстю3500шaбeль, 1500тaчaнoKз KyлrМeтaми,40гapмaTBИpBuIИcЯз oтo.
ченнЯ i пoпpямyвaлинa пiвнiч дo Пеpекoпy.
Фpyнзе нaКaЗaBpoзтaЦIyвaTинa KpиМсЬKиx ПepеIllийкaх
спeцiальнi noс иленi зaгopo.ц)кyBаJl
ьнi зaгoни З ПpедстaBниKaМи
tцo мaхнoвцi Мo)КyгЬспpooсoбливиx gi/ЦiЛiв' пoПеpеДиBIIIИ,
бувaти пpopBaTисяв Укpaiнy, i пoстaвив гoЛoBнезaBдaнFIя_
не.цoпyстиTицЬoгo.
Для слiдкyвaння зa pyxoМ мaxнoвцiв бyлo видiленo кiлькa
BиpylIIиЛи4.тa тa 5.тa
aеpoплaнiв,нaвз.цoгiнзa МaхHoBцяn,{и
кaвдивiзii l-i Kiннoi apмii i 52-ra дивtзlя.oднaк пеpeслiдyвaчi
нe.цyЯ(eПpaгнуЛинaз.цoгнaтимaхнoвцiв i бoязкo IIЛeнтaлисяy
}tих нa хвoстi. Bнoчi 27 листoПa.цaпеpeслiдyвaviбyли aтaкoвaнi
Max}Ioвцямиi вiдстaли.Але нaсryпнoгo.цHя Чеpвo}IиМBДulocЯ
вtдбитичaсTиFIyмaхнoBсЬКoгooбoзy. Poзпo.цiлщoфеiв ПpиЗyпинив жню гoнитвy.
Bвенepi 28-гo бiля вipменськoгo бa3apy мaxнoвцi poзлiлиЛvlcЯНa двi гpyпи: o.цнaпiшлa неpез ПepеКoП, дpУгa _ чepeз
Cивarш.Чеpез Пеpекoп мaхнoвцi бyли пpoпyщенi, бo зн.UIи
пapoлЬ i сaмi нaзвaлиcя 46-ю чеpBoнoю дивiзiею. Iншra гpyпa
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мaхнoвцiв,BI4цaючисeбе зa бyдьoнiвцiв,нaблиЗилaся
дo зaсTaви 1-i кaв.цивiзiii знищш'rДfi. Tiльки o.цинКaвaлеpiйськийпoлк
Kpимськoi гpyПи Мaхнoвцiв(300 шaбeль,50 кyлeметiв)бyв oтoчений чrpвoними бiля Cивarцy i знищений.
29 листoпaдa |920 poкy KpимсЬKa гpyПa з,едныlacя бiля
с. Cтpoгaнiвкa i вийцrлaнa oПеpaTиBнийпpoстip Пiвнiчнoi Tавpii, нivoгo не зI{aючипpo.цoлю apмii Мaхнa.
Зa тpи днi мaхнoвцi з бoями пpoйпrли200 вepст.PoздpaтoвaниЙ Фpyнзе нaкaзaBy )кoднoМypaзi не дoпyсTиTиoб'еднaння Kpимськoi гpyпи з Мaхнoм. 1 гpyд* 1920poкy бiля с. Toмarпiвки Kpимськa гpyПaMaxнoвцiвнarштoвхнyлaсЯ
нa пoTrxнy
зaгopo)Кyiз чaстин 43-i дивiзii. Бiй пoчaвся BДuIoNIя MztxнoBцiв, бyлo poзбитo I24-ту бpигaдy 43-i дивiзii i зaхoгшенo в пoЛo}to.цинiз ii пoлкiв. Але цeй yспiх пoзбaBиBМaxнoBцiвoбеpежнoстi. Heвдoвзi BoF|ипoTpaпилипi.ц,пepeхpеснiy.цapиДвoх
бpигaд 4-i дивiзii бyдьoнiвцiв тa кiлькoх бpигaд 42-\ дивiзi\, a
Taкo)КIнтеpнauioнaльнoi кaвалepiйськoi бpигaди. ШeстиpaзoBa ПеpеBaгaчеpBol{иxi пoвне oтoчеHHявиpitшилодoлю мaх.
нoвцiв. Пiвтopи тисячi пoвстaнцiвЗaгинyЛoB KpивaBoMyбoю,
стiльки x мaxнoвЦiв бyлo BзяTo B пolloн i тщ xе poзотpiлянo.
B uьoмy бoю зaгинyлa IФaщa чaстинa МaхнoвсЬKoiкiннoти.
Чеpвoним Дicтыtиcя 4 гapмaти, 105кyлeмeтiв, oбoз, пpoтe
близькo 300 веprпникiв i 25 TaчaнoK Bиpвaлися з oтoченIl,l I{a
дiльницi 42-i дивiзii.
Мaхнo, oб'е.цнавшrисьнaperш-тi
з заJIиIlIКaМи
Kpимськoi гpyпи, tlеспoдiвaнo налeтiB нa с. Koмap, ,цeсТoялa vepвoнa КиpгизЬкa кiннa бpигaдa, нaбpaнa з ненaBчених киpгизiв, кoтpi не
Зн;uIиpoсiйськoi мoви. I{iкaвo' Щo Ko.МaндIlpa|iИбpиraди були
poсiяни, кoщi в сBoю чepry не знaли киpгизькoi мoви i спiлкyBaJIИcЯiз сoлДaтaмичеpeз пeprКJla.цaчa.
oпеpaцiя apмii Махнa пo poзгpoмy чopвo}toiбpигади зaйнялa20 хBилин i пpoйrrшa без xo.цнoгo пoсщiлy. 500 киpгизiв
o.цpaзy>KlДallИcЯ' 200 - в пaнiцi пopoзбiгшtиcЯ) aЛe iх yxе
нiхтo нe ЛoBиB.Maxнoвцям Дicтaлacябaтapeя,8 кyлеметiв, вeликa кiлькieть нaбoiв. Пoлoнeнi Киpгизи' 3a BинllTKoм кoмiсapiв тa кoмaндиpiв, нев.цoвзiбули вiдпyщенi.
Чepвoнi чaсTини нa IIoчaTКyгPУдrrя1920poкy Bи,ЯBIIЯII|7
Пaсивнiсть i бeздiяльнiсTЬ,з oсTpaхoМПеpeсyBalочисЬзa Maxнoм,
yгBoрюючи тiльки видимiсть пepeслiдyвaння. Це.дoд€UIo МaхнoBцям бiльrue BпеBнeнoстi y влaсних cunх. Бiля с. Пpиrпиб
мaхнoвцi poззбpoюютЬДBaпoлKи 42-\дивiз1i,пiвнiчнiщe - б|лЯ
Гyляй-Пoля сepйoзнo шIapпaюTь3aвoлзьф чepBoнy бpигaдy.
Тилoвa гpyпa Maхнoвцiв зaxoгulюе2бaтapei i poзбивaс кaBaЛepiйський пoлк бyДьoнiвцiв.
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3 .pyд'o 1920poкy Фpyнзe бyв викликaний дo Moскви д.llя
пoяс}IеньПpo IIpиtIиI{иПpoваJlyМaх.н'pЕсьКoi
oпеpauii. Biн пooбiцяв .Цoкiнця 1920poкy oсTaToчtloзI{ищити<<цeй
гtIoйoвик>>'
TIентp нaдaB йoмy нeoбмe>сeнiпoвнoB€DкеlIн'IяК KoМartrцyвaчy
вiйс_ькУкpaiни i Kpимy i кoмarщрaнy Пiвденнoгo фpoнтy.
5 .pyд* 1920poкy Фpyнзе }IaKaзy€ свoiм чaстйiaм нaсryпaTИ Нa мaxl{oвсЬКийpaйoн з пiвнonri,зaxoдy i схoдy, пpитиснщи Мaxнa.цo Aзoвськoгo мopя i знищити. o.цнaк тoгo-x дIIя
мaхнoвцi вpивaюTЬсялo Гyляй-ПoJIя' .цeзaхoIUIююTьB пoлoII'
зa TBep.цжrннямиБiлaшa, близькo 8 тисяч ЧrpB.онoapп{iйuiв
(зa
iншlими .цa}IиN,{и
- 2тиcяli). 6.pyд* неpвoнi чaстини знoвy
oToчyюTЬГyляй-Пoле. Бiй зa селo Tpивa€ .цeв'ять.гoдин,пiсля
чoгo Maxнoвцi пpopивaюTьoтoчeння i йдyгь дo ст. ПoлoГИ, ДO
виpиBaюTЬcяз .цpyгoгoeIIJeЛoIty
oToчe}I}и.

Чacтини'.l.i Kiнapмii нaсTyпzutизi сxoдy Пo лiнii BoлнoвaхaМapiyпoль. l-пra Kiннa apмiя малa зaKpити пiвнiчний нaпpям i
лiквiдувaти oкpемi мaхгtoвськi зaгo}Iи нa Kaтеpинoслaвщинi.
Пoвiти MелiтoпoдьсЬкий'БеpДянський,MapiyпoльсЬкий,oлексarЦpiвський oгoлoшrрuЛ4cЯНa -BoсHHoМyстaнoвишIi.
oтoчивlпи Maxнa пoщiйним кiльцем з yсiх кaвалepiйських
чaсTин Пiвденнoгo фpoнтy, Фpyнзe Зaз.цалегiдьтелегpaфyвaв
МaхнoBськoi apмii. Hе бyлo xoдних
.цoМoскви Пpo Знище}I}IJI
сyмнiвiв у пеpемoзi Чеpвoнoi apМii, <(дypнийМaxнo сaм зaлiз
y мirпoк,>пiд Беp.цянськoм.
Tим чaсoм 4тиcячi мaхнoвцiв iз 150кyлемеTaмиi 6 гapмaTaМи p}хflЛисянa пiвДehь' poзбившrцбtля с. I{apевoкocTЯIIтуIнiвкa декiлькa пoлкiв 2-i Kiнapмii (нaстинa пoЛoнrниx пrprйurлa нa бiк Maхнa). 2туlcячi мaxнoвцiв з гpyПи У.цoвиченкaiз
70 кyлеметайи i 4 гapМaTaмив цей xr Чaс ПpaгнyЛиЗ'€днaтися
з Мaхнoм в paйoнi Бep.Цянськa.Гpyпa Удoвичeнкa, poзгpoМиBtrlи чrpBoний кaвпoлк i зaгiн кypсaнтiв, зaxoIUIюсpiдне селo
HовoспaciвI(y,Дe Bинищye мiсцевий peBKoM.
У.цoвичeнкo НaДcvЙaeyлЬтимaтyм дo БepдянсЬКa З Bимoгoю звiльниTи мaxl{oвцiвз мiсЦевoi тюpми i oчистити мiстo вi.ц
<(aгенlгiBРa.цянськoi BJlZl.{Иt>,.ПoПepe.циBlttи'шIo B iнЦIoMy BиПaдКy

Пpoте Мaxl{oвцяМщe не бyлo вiдoмo, Щo 4 гpyд1511920poкy
Aзoвськa МaxнoBсьKaгpyпa УдoвиЧенKaбyлa сильнo пoIIIapпaнa i втpaтилa в бoях з 4.ю кaв.цивiзiеючrpBolrих бiля Бrpдянcькa |/З свoгo сКлaДy,9 гapмaт,KyлеMеTи.

гo щiyмфy.
Бeзпoсepедн€ КoМaнДyBaнHя
oпepaцiсювiн дopyчa€ KoлиrшнЬoмy пiдпoлкоЁникoвi, випyскникЬвi aкaдемii ГЬштaбy, кo}fa}rдyBaчy
4-i apvii B. C. Лaзapевиvyl.
!o 10 гpyДня 1920poкy ЧacTугнИ4.i apмii зaйняли.зaxщниtrl
<(мaхнoBсЬКий>
фpoнт _ лiнiro Hoгaйськ-Пoлoги-Гaйяyp.
| ЛазаpевuнBpлoduмupCoлoмoнoвuч
(lss2_l93s) _ пi'цпo.lп<oвнйк
цapськoi
ap.мii'з l9l8 poкy - в Чepвoнiйаpмii'.З нepвняl920 poкy _ кoмандиp4-i apмii
fliвденнoгo фporrry.
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3€lхoПитЬ мiстo й ЗниЩитЬyсiх кoмyнiстiв.
11.рудн' 1920poку' oб'е.цнaвшисьз Мaxнoм, Удoвичeнкo
НaДc|4лarнoвy TеЛeгpaмyв БepдяllсЬK <(Iдyнa ви>.Meтa зaхoплен}Ul Беp.ЦянськaпoJUIгiЦaнe лиulr y звiльненнi пoлoнениx
мaхнoвцiв. Poзpaхoвyючи Ha peзyльтaтисвoеi пpoпaгaЦЦиi пe-'
peхiд vaстин Чеpвoнoi apмii нa свiй бiк, мaxнoвцi спoдiвшtиоя
вiддpyкyвaтиBrЛиКиМTиpzDKrМy беpдянськiй дpyкapнi листiвкy <.Чopнaзpaдa бiльпroвикiB,>,у якtЙ би пoяснили пpичиtlи
пoзaяк poбiтнинoBoгo виткa бopoтьби. Aле це iм не BдutJIoся'
ки беpдянськoi дpyкapнi пopoзбiгaJ|ИcЯ.
B БеpдянсьКyзнirxoДиJlaсяKaBaЛrpiйськaбpигaлaЧеpвoниx'
aле нiхтo не мiг пеpe.цбaчити,'щoмaxнoвцi, котpi бyли.з vсlx
бoкiв oтoченi vеpвoними'. ЗBaxaтЬсянa [ITypМ МlсTa' ЗaB,язtlyBpaнui 12 гpyдня 1920poкy мaxнбвцi yвiBIIIиB цЬoМy<,Kaзaнi>>.
pBaJIуIcЯ,цo
мiстa, кoтpe бyлo зoвсiм не пiдгoтoьrrrre дo зaxисTy'
Пpинoмy oдин з ij
Чеpвoнa бpиraДa бУлapaзбиTa i poзбiгJ-Iaся.
пoлкiв пiдiяв ЗaКoЛoTi в пoвнoмy сшaдi пеpeЙrшoвдo Мaxнa.
.Цeкiлькa гo.цин бoi велися y мiстi, де в бyдинky земeльнoгo
вiддuгУпoвiткoмy зaclлутдeкiлькa десяткiв кoмyнiстiв. З тюpми
мaxнoвцi BсTигЛизвiльнити пoлoнениx, щo чеKаJIинa poзсTprл.
Мaxнoвськa apмiя, ЯKa:нaцeй чaс не M,lJlaнaбoiв, пoПoвнилa свoi apсeнaJlизa pa,YytloKмiсцевих сКJIадiB.o 17-Йгoдинi мaxдr, ПЦнoвцi пo.ц,aлися
Д.oHoвoспaсiвки' a paнКoМHaсЦJTlHoгo
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Гory,BaвIllисЬ.цoПpopиBy oToченн'I' BI4qУ|IIWIиI
З yзбepе}Окя AзoBсЬкoгo Мopя нa Пш}llч.

<<MitпoK>>
зaв'язaBcя.Maxнo бiля Беpдянськaбр oтoчений в
3 лiнii. B еrпелoнoтoченн'l бyлo видiленoдо 60 TисяЧчеpBoнoapмiйцiв (l-rшa тa 2-гa Kiнapмii, 1-rшa,42-ta, нepвoнихl(ypсaнтiв, floЁськa дивiзiя,Iнтеpнaцioн;ulЬ}Ia,
Бoryvapськa,Зaпaснa,,цвi
ot1pемiкaва,rеpiйськiбpигaди, чaсTиtIиBoХP' гpyпa Ейдемaнa,
Taтapський бaтальйoнToЩo Пpи 150гapмataх,700 кyлeмeтaх'
6 пaнцеpних пo.t.щax,
2 пaнцеpнихзaгoнaх,'8 aеpoгшaнax).У vеpBoних пеpeBaгay xивiй cилi булa 1:10, в apтилеpii l: 15тoщo.
Bщбyвся гopезвiсний дJUIчepBoнoгoКoМaндyBaння<Arцpiiвський кoнфyз> - пpoBaл гpaндioзнdi oпеpaцii Фpyнзe, щo
стaв гaньбoЮ KoМa}IДиpiвi пpедметoм poзслiдyBaння Bищoгo
.
вiйськoвoгo paДя}rсьКoгoтpибyншly.
poкy
13
.pyд*
1920
бiля
селa
Arиpiшкa
6,
тисяч мaxrroвцЬпiд
.
lнTенсиBниМBoгнеМvepвoнoi apтилеpiiстpиN{yвilли
нaсTyПчеpвoних чaстин l B.цaваJIисЬ
дo ПIшIенихКoнTpaTaк'нaMaгaЮЧисЬ
BИpBaTИcЯз oToчrн}Ul:Пpoтягoм 5 гo.цинпдaхновцiКoнTpaTaКyBали чaсTини42-i,9-i,.кypсaнтськoiДивiзiйy poзpaxyцIryПp9pBaTИcЯтo дa пiвнiv'тo нa сxi.ц,o.цнaкyспiхy.нe.цoсягЛи.Ha.цве.tip, втoмивlIIисЬ' мaxнoвцi зailнялуl КpyгoBy'oбopoнy HaBКoлo
Aндpiiвки. Bнoчi 5-тa тa 9-тa кaв.цивiзii,42-ra, крcaнTсЬкa .цивiзii пoча.пинoвий зaгальнийнaсTyII'зtlxol1иBrrlи
пepедмiстяAндpiiвки. Здaвалoся, щo poзв'язкa вхe близькo i Пoвстaнськiй
apмii зaлиruуIJlocЯ
iснрaти тiльюr кiлькa гoДиH.
Aлe.цoля зrroBypяTyе Maхнa. Мaxнoвськi poзвiдники ДiзнaЮTЬся'щo нa дiлянцi фpoнтy' кoтpy зaймae 42-ra дивiзiя, вiдбулacя зaмiнa l36-i бpигaди нa 124-ту.Мaхнo, BиКopистaBЦIи
oбмaнний МaнеBp'зpoбив ДeМo}rсTpaцiю
нaсryпy нa пiв.ценний
схiд, a незaбapoм,зiбpaвшrивсi сили в KyЛaK,налетiв нa 124-ту
бpигaдy, яKa ПpиKpившa пiBнivнy Дiлянкy фpoнтy i нe встиглa
зaкpiпитися нa нoBиx пoзицiях. Maхнo сKoнцeнTpyBaBBoгotlь
yоiх сЁoiх кyлеметiв нa.дiлянцi IlIиpиIIoюy пiввepсти. I24,тa
бpигaдaпiд шlквальниMвoгItеМпoбiглa з пoзицiй i булaзнищeнa 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
ДBoМaбpигaдaми 9-i кaвa.пepiйськoiдивiзii тa ii rптaбoм. БpигaДитaштaб бyли пoвнiсTЮpoЗгpoмлeнiмaхнoвцяМи.Але, втiкaючи вiд свotх пеpeслiдyвaviв,мaхнoвцi ЗaJII4tIl|4IIИ
чaсTинy сBoгo oбoзy тa 2тvlсячi Пoлoнeних. Tpетю лiнiю oтoчення' щo
cКJIaДaJIacЯ
з чaсTин l-i Kiннoi, мaxнoвцi пpoйur.пинeпoмiтнo
l poзчи}IиJIися

B ЗиMoBoМy

сTеПy.
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KинyЛo
Пiд чaс бoю бiля Arцpiiвки чrpBoнr КoМaн.цyBaннJI
с
гoлoвнi
тaм
i
BBa)KaЮчи'
щo
HoвoспaсiвKy'
Нa
великi cИJIИ
сиЛи Мztхнoвцiв,aле тaм'бр лиtrle мaxнoвський ap,еpгapд.Пiд
Arщpiiвкoю ПoBтopиJIaсятpaгiкoмедiя Гyдяй-Пoля. Пiсля пpopиBy Мaхнoвцiвдo Arцpiiвки yвiйшrлиvеpвoнi KypсaнTи,a чaстини l-i Kiнapмii, нe Знaючи Пpo це' пoBeЛи нaсЦ/ТIнa сеЛo'
BчиHиBIUимaсoвaнийвoгoьIЬз гapмaTi кyлеметiвПo Кypсaнтax.

нoвa Ta Махнa>.Hев.цaчaпiд Arщpiiвкoю бyлaслyIIIнoЮнaгo.цoю'

дйpoм бр aнapхiст Ф. Дибенкo, яwй пiдтpип,ryвaвПapTирaнсЬкy
<(BoЛЬницЮ>.

rмнчикiв. Пiсля Arцpiiвки дивiзiя BTpaтиЛaПorra.цПo.II.oBинy
сBoгo сЮIa,цувбитими, пopaнeниMи' a тaKox Пoлo}IениМи'.KoTpi .raсткoвo пеpейшши нa бiк Мaxнa. Фpyнзr пpизнaчиB сyД
нaд Ko}IдиBoм, кoмбpи|aшИ T'apядoBиMи 42-\ дивiзii, бaгaтo
з яrсаx бyли poзсщiлянi зa бoяryзтвo.
<<вiIlцiлoм
пoсTa42-ry лиъiзiю y 1920poцi vaстo YIaзИBaл:,4
мaхсoЛдaT
ПoЛoнeних
дивiзii,
тИcЯЧ
кpiм
чaння Maxнa,>.Бo'
нoвцi зaхoгutюB€lли мaгaзини дивiзii (нaбoi, збpoю, пpoвiaнт,
кyлемrTи' кoней). Бiйцi дивiзii близькo poкy бyли знaйoмi з
МzlxнoвсьKимипopядKaмиi знaли; щo Maхнo пoЛotlениxpяДo.
вих poззбpoюrтa BЦПyсKaeпo.цoмiвкaх.Бiйцi ввaжализa Kpa-
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щe здaтися' нi;<пiДстaвлятисебe пi'ц маxнoвоькi кyлi тa шaблi.
Apшинoв rlИcaB' щo тiльlсl y гpyднi 1920poкy мaхнoвцi з.lxoплювaJIидo 8 тисяч пoЛoнeниx. Мaxно'у свoix плaнax BpaхoByBaвцe. Пoлoнeних вiн вiдпyскaв,зaвеpбyвaвшIи
B свoi пpиxильH|4wITa aгенти якyсь ж чaсти}ly.
Coтнi пpиx :и.jiIЬъ|v|x
дo М axнa чrpвorroapМiйцiв,пoрaIIJIяюЧи знoBy дo чaстиI{Чеpвoнoi apмii, poбили цi.чaстини пaсиBними' гoтoBими Дo здaчi y пoлoн. Boни poзпoвiдали iншrим
сoлДaтaм' щo Maхнo вoюс тiльки з кoмaцдиpaми i кoмyнiстaМи' a не з pядoBиМи.Мaxнoвськi aгeЕITипoвiдoмляли дaнi пpo
чисельнiсть, нaотpo.i,нaцioнaльниЙ cклaД,чaстин' a Taкo)кпpo
стoсyнки мix кoмaн,цИpaМИтa pЯдoвими. BихoДячи з oтpип4aних дal{иx' Мaхн.o нa oДнi чaсTиHи нaпa.цaвi швI4дкo пpиMyшyBaB ix дo здaчi B пoлoн, з iнruими УхlzгlIЯBIЯ
вц зyстpiчi. PoзKJIaДсеpe.цpядoвиx Чеpвoнoi apмii дoxoдив.цoтoгo' щo в.цеяKиx
чaстиI{axбiйцi вiдмoвЛЯЛpIcЯ
<(oxopoн'lTикoмyнiстiв вi.ц мaхнoвцiв>i вoювaти пpoти Mаxнa. Ha це poЗpaхoвyвaB<.бaтькo,>,
бyдyюvи свoi плaни нa мaйбщне. Iнoдi вiн нaвiть зaлишIaB
хиBими кoмyнiстiв.Цивiзii, кepiвникiв мiсцeвих PaД тa кoмiтeтiв незaмo>кнИхceЛЯH.
42-ra дивiзlя пiсля <<кoнфузу>
булa знoвy poзфopмoвaнa,a fi
зZUIиIIтKи
бyли зведeнi в бpигaдy.Koли тi, xTo пoTpaпиBy пoлoн
.цoМaхнa, пoTpaпилидo <<сBo.iх>>,
тo' 3a нaкЕlзoмTpoцькoгo' Кo)l(нoгo.цpyгoгo aбo кoxнoгo дeсятoгo vepвoнi poзстpiлювa.пи.ГoЛoBKoм C. Кaмeнев, aналiзyюvуl бitl бlля Arцpiiвrс,r, BкaЗaвнa
дeякi вaхливi пpopaxyнKи:<<oтoчeння
не бyлo зaвеpПIeнeнa всii
нaпpяМКaxв глибинy 3-i лiнii, i Maхнo знaйrцoвдipки в 2.Й тa
3-й лiнiях>, зaсTyп}Iикхe Фpyнзe звilJIиByсю вiлпoвiлальнiсть
нa <нечyBaнУнедбалiстьмoлoдих нaчальниKiр.
Cлiдствo пoK€хlzlJlo'щo вiйськa Фpyнзe нe бyли в змoзi <вi.цбити opгaнiзoвaний нaбiг кiннoти МaxнoвцiB>>"
щo в apмii e
<чcильнvlЙ
вopolоtЙ eлlМeнT)>'кoтpий тa€Мнo спiвvyвae тa .цoпoмaгaе Мaxнoвi i кoщий BвiDкa€ зa Kpaще 3 aT74cЯ,
нiя<зaгиrгщи. Biйськoвi спецiалiсти вiдзнavили слaбкiсть .repвoнoiкiннoти пopiвнянo з мaхйoвськoю. <(чrpBoнaкiннoтa зBиKJIa
виpiшрaти тiльки дpiбнi бoЙoвi зaвдaнHя' нe вмiлa вести бiй y
пirшoмy пopядKy. Жoднoгo paзy нr пpиймшa лoбoвих aTaК,a
зBиKпa пapтизal{ититa втiкaти)>'_ писaB paдянсьtий вiйськoвий спецiалiст.
Ha те ж Bкaзyвaв i Apшинoв: <Чepвoнa кiннoтa хo.цнoгo
paзy не пpиЙнялa шraбельнoгoyдapy Мaxнoвськoi кaвалepii>.
Kiннoтa чrpBoниx нe мoглa пpoтисToяти МaxнoвcЬкiй лaвi.
Лицrc Koли MЕlxнoвцiбyли з6итi apтилepiЙськимaбo кyлемет-
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не пi.цгoтoвлrнoloДo бopoтьби пpoTи Кoлиlllt{Ьoгo сoЮз[IиKa
i пiсля здoбyття Kpимy вiдvyвалa демoбiлiзaцiйнi нaстpoi.
Bpа]кeння'щo Мaх}toBцiскpiзь,
У uеpвoнoapмiйцiвстBopюBаJIoся
i
в
них HrМa xo.цнoi мoжливoстi
пopЯт1нКy'
щo вi.цниx нrМa
впiймaти цих степoвих пpиви.цiв.Bopoxiсть безмехнoгo стey чepBoнoapмiйцiв-poсiян
пy i мiсцевиx селян пopo.Ц>кyBaлa
стpaх.цiяти сaмocтifrно, вi,ц'iхaвrшивiд знaчних з'сднaнь piвня
]lи BlЗll.

3AIIIMoPг
(15_-25
1920)
epуЙня
мaхнoвцi пoTpaпили B нoвe
BиpвaвrшисЬз oднoгo <<Kaзa}Ia>,
oтoчeння .тpeTЬoгoeпIeлoнy' щo сKJIa.цaBсяз деK1ЛьКoхдиBr.
зiй --:тaк звaнaпiвнiчнa гpyПaHестеpoвlт.lal.15 гpyдня 1920poкy
бiй мaхновцiB З чepвoними 6lля о: Федopiвкa тpиBaBз 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' нaЦIтoBxrryBuIисЬ нa стiнy кyлrмеTнoгo Boгню, вiдсryпшla. Biдсryпaюvи,
мaхнoвцi пoлoFlиJIивеpвoний пoлк Бoгy.lapоькoi бpиralи'
oднaк чaстини ЧepBoних' щo нaдiйпrли з}Ioвyлo ФелopiвКи' oтoчи;Iи apмiю Мaхнa. Пpoте мaхновцi Bсr )K BиpBaписяз
oтoчeнн,I, зaBДaBrUизIIaчниx втpaт 9-й кaвшepiйськiй дивiзii.
Bтpaтившrипiл Фeдopiвкoю 500 бiйцiв, 4 гapмaти, 18 кyлемeтiв
(дo 600 чoлoвiк), мaхнoвi кoлoнy ПoЛol{eнихчepBQ}IoapМiйцiв
ui виpyшили в нaпpяМку Мoнveкyp-Koмap.
yстa}IoвTeBладt{I4x
Фpyнзе знoвy poзiслaв.ц,oценTpzUIЬних
oстaтoчнo
мaхнoвцi
бiля
Фeлopiвкй
леЦpaми,ЗaПеBIIяIoчи,щo
I HесrnеpoвuuBoлodutltupCmenанoвuч(1895_1925) _ кoлиЦнiй rцтaбс--кaпiтaн, з l9l8 poкy у Чеpвoнiй apмii. У vepвнi 1919_ лютoмy 1920- кoмбpиг
42.i ilавiзii; y,юioмy-6еpезнi тЬ липнi_ёеpпнi 1920poкy _ Kомaндиp 42.i дивiзii. Boсени 1920poкy - KoмarrJlиp9-i дивiзii Чеpвoнoi apмii.
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poзбитi. Пiзнiцrе чepвoнr КoМa}rДyвarrня
oцiнилo цю oпepaцiю
яK Heвдurлу.
Чepвoнa кiннoтa I{eBиТpJ4мaЛa
лoбoвoi u'u*й
нoвцiв i вцстyпшla. HaДoдaчy,виpвaвшrисьЗ oтoчeння' мaхнoвцi
'u,вуЙуи в paйoн зoсеpelпKeнняобoзiв II poзpядy чerj"o"Ьi apмii (oбoзiв42,5,7-i дивiзiй).ЗaxoпЛeнeвlI;сiкoвe
ou..'кoвo булo poз.цaнeселяI{aM'чaсткoвo згoдиЛoсясaМиМ
'iинo
M.lхнoBцям. Зaxoпл-енoбyлo Taкoll<тpи чrpвoнl пaнцеpItиIс,I'.UIeчеpе3
вiлсщнiсть бензинy мaхнoвцi ii пiдipвали.
. B тoй жe дeнь,цo Mахнa лpиеднiвcя зaгiн У.цoвичeнKa,щo
кiлькa дiб стpимyвa' чepBoltих бiля Hoвoспaсiвки. Biдчйй
сBoю сиЛy (5 тисяv бiйцiв, 12 гapмaт' 70 кyлeметiв),МaхнЬ виpyIIIиB_.нa
Гyляй-Пoлe, Знищyючи нa сBorМy rшл"'Фдpiбнi нaстини.Чepв.oнoi apмii. Бi.пя l{apевoкoстянтйнiвки.пpи нaблlиxеннi apмii мaхнoвцiв poзбiглacя бpигaДa2-гo кiннoгЬ *opnф,
заJIиIIIиBIIIи
МaхнoBцЯМзнaчнi тpoфеi. Пpи тoмy близькo сoтнi
vе!вoнoapмiйцiв oгoлocили ce6ё мЬхнoвЬ'и.
_KopистylоvисЬсиJIЬI{oюхypдrЛицеЮ'KoЛи зa.цвaкpoKи в>l(e
нe булo BиДнoвеpltlникa,мaхнЬвцi нaлeт.ulинaштaбПЁфoгpaдськоi бpигaди чepвo*tихкypiaнтiв, яruЙ був геть п'яниЙ.^Мaхнo
oсoбистo пo.pyбаликoмбpигa, кoйiсapa й;i"
;;;бy
lЩ"'
opигaди.
''
19 .pyд* 1920poкy, шoб вiлipвaтuciвщпepеслiдрдgFI,I'MzlхtloBцiвiдiйшли в paйoн poзTaЦyвaнrrяl-i Kiннoi ipмii,
чoгo зoвсi,vнe пepeдбaнaвсyпpoТиBник.Bтiм, Мaхнo любив тaкi
xoди' хoBaЮчисЬПpямo B сaМoмy <<BoBчoMy
лiгвi>.Apмiя Мaхнa
пoB3сTopoxy бyдьoнiвцЬ непoмiтнoю' I2-тi дивiзtябi ]e9ЙI]Jл1
дЬoнlвц1Bзaзнuшaнaпaдy мaхнсiвцiв,пiд чaс яКoгo чaстинa чеpвoнoapмiйцiв <.зцц.д2"">
дo Maхнa.
Aле спpoбa Maxнa 2|rpУдня 1920poкy зHoвy зaвoлoДiти
ГyляЙ-Пoлeм зaкiнчилaся Ilев.цaJIo.
T-им чaсoм y ПaвлoгpaлсЬKoМyтa Hoвoспaсiвськoмy пoвiтaх KaтеpинoслaBщини ToчwlacЯзaпrlс'Iaбopoтьбa *й .'.p"oними тa Пiвнiчнoю гpyпoЮ мaxнoвцiв, якa нapaхoвувanaз тисячi пoвстaнцiв.Зaгoни ПoBстaнсЬKихoтaмaнiвЁpou,, лi,""й,
Чалoгo, Maтвiснкa бaзувanиcяв Гoлyбoйy лiсi,Ъвiдй ;й.,*
ли нищiвниxyдapiв пo чaсTинaхl-i KiннЬi apмii. B
uiлoмy бopoтьбa йrплa iз змiнним yспiхoм, ытe20
ЩУдня 1920poкy Ьагiн
Чалoгo (800 бiйцiв) бyв poзгpoмлeний бyдьoнiвцями.
. Hupuдu rптaбyi paли lloвЪтaнськoi apмii зiopйaся, щoб виpitllити, щo poбити далi..Bсе
ЗaпopЬоr<якиrпiлo^vеpвo",i"
сЬкaми й кapaтелями. Kули нe ПoTик:шися мaxioвцi, скpiзь
"iйвoни нaIIIToBxУBuIЦcЯ
нa пrpeвaxaючi cvlли vеpвoних, кoтpi
пpaгнyли iх oтoчити' KopистyюvkIcЬ ДaLIvINIvI
овoеi poзвiлкй,
MaxнoBцl ЗIIaлуI'щo нa сxiднoмy тa пiвнiчнoМy нaПpямax iх чeкaс сyцiльнa зaгopoxa Bopo)<иxвiйськ тa пaнцepниx пoтягiв.
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нa ньoгo вибip
K'oмaндиpи, дoвipяюvи iнтyiцii Maхнa, пoкJIЕlJIи
peйДУ.
HaсTyпtloгo
МapшIpyry
Чaстинa IIoBстaнськихКoмaндиpiв вимaгалa вi.цMaxнa зaкpiпl,tтисяв ryляйпiльсЬKoмypaЙoнi й opгaнiзyвaтитaм Кpyгoвий фpoнт ПpoTи чepBollих. Boни poзpaхoByBzlли'lцo зaкJlиKи
дo МaсoBoгoпepеxoдylx
MaхнЪ дo uepвoнoapмiйuiв ,ПpизBе.цyгь
.цoПoBстaнцiвi дo пoсTyIIoBoгopoзBilЛyЧеpвoнoi apмii.
Aгeнти кoмбpигa l-i Kiннoi apмii MaслaKoBa ДoПoвiда.ltи,
Цo бpигaдaшньoгo Кoмaн.циpaпoвнiстю гoToвa.цoпoBстaн}tя,
але вЪнa ще спo.цiвaеTЬсянa BисTyIl iнrшиx чaсTиtI l-i Kiннoi
apмii, i.цля цЬoгo Maслaкoв зaймaетьсявеpбрaнняМ КoМaн.циpiв uaстин Чepвoнoi apмii. Пpoте чrpез poзцopolllеt{iстьбpигaд
Kiннoi apмii uей IIпaнBиМaгaBбaгaтovaсy. Фaктиvнo бyДьoнiвцi ще нe бyли гoтoвi пiдщимaти мaxнoвцlв.
Cпo.цiвaннямaхнoвцiв нa BисTyп 30.i paляноькoi дивiзii тa-

як тiльки рiйищь у зiткнeння з МaхнoвцЯMи.
Biд кoмarцapмa МиpoнoBa' щo oбiцяв Maxнoвi пiдтpимкy,

бyв зaapештoвaнийчекiстaми нa.Цoнy й .цoстaвленийy БщиpсьКy TюpМy Мoскви. Taм2 юiтня 1920poкy пiд чaс пporyлянKи
кoлипtйй I(oМarЦapМ6р убитиЙ вapтoBиM.Бiльtшoвицькiлцeтa aнтиКoмyнiстиupи не вибaнили йoмy зв,язкiв з [,taxнoBцяMи
пpoMoBУ pщнiй стaницi.
HI,D(
Мaхнo виpirшивпoпpяМyBaтинa Пpaвoбepeжнy Укpaiну зa
щo.MeПIМapшpyгoмсвoгo pейдyлiтa 1919poкy, спo.цiвaючись'
пalи'ятaЮтЬмaxнoвцiв i з ixнiм пpиxoдoМ
кaнui Пpавoбepe>п<я
Пoxц нa Пpaвoбepe)оG був lля
пoBстaнyгЬ пpoти <.кoмytIii>.
Maхнa мoxливiстю з,€Днaтися з yкpaiнським сaмoстiйницЬКиМ
бyлo paйoнoм,.цебiльшriстьyкpaiнpyxoм. Aлде Пpaвoбеpе>lокя
сЬKиx пoBсTaнсЬKихзaгoнiв BoюB€lJIипpoти бiльtшoвикiBпpoTягoм кiлькoх poкiв i сBoгo чaсy aктиBнo BуlcTwu|Инa бoцi гoЛoBHoгo oтaМaнaCимoнa Пeтлюpи.
Пpoте тут були й oкpемi зaгo}Iи' шo бopotilulи пpинципи
чи пoвстzulиМичеp<.вiльнихpa.ц)>'
зaгoни, ствopенi.цезеpTиpaMи
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сoK <(нeдoтopKaннихoсiб>). Poзстpiли зapyr{HиKiB' спilлеFIн,Iхaт,
зHищеннJl сiл apTиЛepiйсъким вoгнeм' apeшIти сiмeй пoвстaнiх дo кoнцтaбopiв ни Cибipy _ 9сь дaпеКo
цiв тa,<<пеpeсeлeнH,I>
не Пoвний пеprлiК пepцIoчepгoвиx зaхoдiв BJIaди B Укpaiнi.
oлексaн.цpiBсьKий pевкoМ виМaгaB <<нeзyпиFtятися пrpe'ц
пoвниМ сп.rлrнI{ям пoсeлeнЬ>. Чеpвoнi KapaTeлi iз зaгoнy якoгoсЬ KiBимиpчyKa' ПIoб зMyситИ ceЛЯ].ilBИДaTИaгенTiв Maxнa,

Bиxoпили iз нaтoвгryп'ятЬoх пiдoзpiлих i пopyбaли ш шaблями.
зaгoнoМ чepвoниx бyлo poзстpiB paйoнi Iзюмa KapaJIЬt{им
ляtlo i l20 чoлoвiк. Haчальник тlалу4-\ apмii вкaзрaB, Щo бiлЬrцiсть нaселeнH,Icпiвчyвar Мaхнoвi, i тoмy TpeбaслiдКyвaTl4Зa
ЧoлoBiKaмиTa юHaKaMи'пpoBo.цитиoблaви тa oбцIyKи.зaapeштoBaних' якi бyли зaxoтшенi BI{oчiв степy aбo зi збpoею' пiсля xopстoКих Kaтyвaнь poзстpiлювали. У сeлaх, oгoлoЦIeних
гнiзДaми>,всiх, xтo яKиМ-I{ебyдьчинoм
<(КoHтppеBoлюцiйними
бyв звrязaний з мaxнoвцяMИ,- poзстpiлюBilJlи.Пiдoзpiлих сеB|4cИ]вJrиз УКpaiни, КoнфiсКyвaBцIиBсe lхне мaйнo.
IIЯЧI

Гл ава 30

чeниMи'

3иMoBиЁI PЕI,IД
1921)
(25epуdttя
1920- 12люmoеo

| <Iванoв,>
_ <ЧopнaБopoдa>(Тиruaнин Iвaн?) (?
1922) пoвстaнець 3
весни 19l9.poкy, кoлиurнiй гpигopiевeць,з лiтa 19i9 '_ _ кoМarЦиp
зaгoнyPo5y
пoлкy apмii Мaxнa (KpимсЬкoгo кopпyсy). B |920_i92jpo** oooлювaв .,o"стaнсЬKийзaгiн y 100_500 бiйцiв, Щo ollеpyвав y paйoнi I(pивoгo Pory i pейшyвaв пo Микoлa]вшинi, €лисaветгpадrrд,Iнiтi Kaiеpинoслaвщинi.

BийшoвtпЙ y стеIIи Пpaвoбеpexнoi Укpaiни, Maxнo poзpaxoвyBaBпеpеTяггипiд свoi тipaпopи численнi пoBсTa}IсЬKiзaгotIи' щo BХe ПpoтягoMpoКy BoюBaJIипpoти.циKтaтypипpoлeTapiary. I]e бyли пepeвaхнo зaгol{и' кoщi, кpiм екoнoмiчниx тa
деМoKpaтичнихгaсел' пiднiмшIи гaслa нaцioнaлЬнi, Bистyпaючи зa нrзаJlеxнiсть Укpaiни. Cк;la.цалисявoни iз мiсцeвиx селян i oчoлюBaлvIcЯ,яK пpaBилo, кoлишrнiми стapшIинaмиapмii
зaгoнiв.цoaнapхiстськиxiдeй
УHP. CтaшrенняцLD(пoBстaFIсЬкиx
тyг TaКox зaгoни пoдiбнi
Iснрали
бyлo .цoситьПpoxoлo,цним.
<(BiлЬHих
пpиttциП
вiдстoювали
яKi
P3Д>,a тaМiжнoBсЬKих'
дo
Кo)к зaгo}lи, ulo сЮraдaлисяiз пoBстirлих пцpoздiлiв неpвoнoi
paДуITa дезеpтиpiв.
Taк, нa Хеpcoншинi дlяли oтaмaни сaмoстiйницькoi opieнтaцii Kyш тa Baсилeнкo (близькo 300 чoлoвiк), бiля BoзнеоeнсЬкa _ Зaгoни кoлипrнiх чеpвoнoapМiйцiв пiд кepiвництBoМ oтaмaнiв Пaвлloвai Coкoлa (500voлoвiк), пoблизy Kpивoгo
Pory дiяв зaгiн oтaмaнa мaх}IoBськoi opiснтaцii lвaнoвa. Бiля
Умaнi тa Хмеpинкут Дtялизaгoни IIIепeля тa кoлишrнiх стap-
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.цo xlнoK>.

шrrll пpoвини' зa <<нaйМrнПIylIIKoДy, зaпoДiяI{y пpeДстaвниКaМ
кoмнезaмiв' щo спpи'Iють PаДянськiй влaдЬ (iдйi Цlлиil cпll-

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.цoМиlllпь, Baсlтlькiв, Cквиpy, Бiлy IJepкву' filяли на Kйiвщинi
тaКox oTaМaни opлик, Cipкo, Левнeнкo, Чexoвич (yсьoгo близькo 2тисяч бiйцiв).
Ha пiвднi Kиiвщини мix Чеpкaсaми i Чигиpинoм.цiяли зaгoни iз дезepтиpiв i пoв-ста.llихбiйцiв 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{. BiдзнaчEuIoся'щo пoлфoбoтa тyг нepoЗBинyгa, нaсщiй <<бaнди:гсьIс,tй>,
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гpaбyнюамiсцeкoмaн.цHийскJIa.цПI4'Iчитьi .ц'oзвoляrЧИFtИTvl
paдив
зaмiнити
нeгaйнo
нaчпoлiтвiДцiлy
Зacтyпник
Bих сел,Iн.
кoмaндний ск.lIa'ц
.цивiзiй.iнaсaмпepeдПapxoменкa,кaнoнiзoBaнoгo пiзнitшеста.ltiнськoюпpoПaгaн.lloю.
c|ЦIaМvI,мaхнoвцi вислaли в бiк
oтoченi пepeBirl<aloчу|Муl,
poзвiдникiв,
KoTpi зaв'язaЛи з eсKa.цpoнoM
свoix
кiнapмiйuiв
чеpBoHихПеpeгoвopий poзмoви з пpoпoзицiями бpaтaнrrя,пpи
uьЪмy бyлo знaйдeнoбaгaтoзнaйoмиx з oбox бoкiв. У цeй чaс
пo бшtкaх мaxнoвцi oToчиJIиl-шу кaвбpигaДyчеpвoних, стpiмкoю aтakoю i вoгнeм кyлемeтiв збили fi poзтягнщi фланги, пiсЛJIчoгo бpигaдa,не всTигIIIиpoзгopHyгися,Пaнiчнo втеклa. Ha
плeчaх втiкaчiв мaxнoвцi poзГpoMиJIичaсTини' щo ш oтovили, i
Двi кaвB pезyльтaтiбoiв бyлo poзгpoп{леHo
виЙlllлlцЗ <,МiшKa'>.
бpигaли l l-i тa 14-i кaвдивiзiй.
Koли мaхнoвцi yвiйrцли пi.ц вигляДoMчеpвoних вiлпiлiв y
с. Hoвo-Укpaiнкy, Мaхнo нaKaзaв чepвoнoМy Bo€IIКoМy зaбезпeчити ж фypaми, a пoтiм oToчиBтa oбeззбpoiв90-й paДянський Пoлк; Iцo сToяBяK 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
нaпpяМкyi Мaхнo
невеликiзaгoни MztхнoBсЬкoгo
ще заJIиПIurлися
бyв .цoситьпoпyляpний. Алe зaкpiпИTv|сЯв paйoнi Пoмolпнaнe Bд.lJIoся,чaсTини l-i KiнГorпa_Пiщaний Бpiл ]иzlхtloBЦяМ
нoi apмii, дивiзii Чepвoнoгo KoзaцTBa,кaвбpигaдaKoтoвськoгo
знoBy oToчили Пoвстaнськy apмiю.
зaгoни Чop.
B тi днi дo apмii Maxнa тиMЧaсoвoпpи€.цFt}.IоTЬся
paйoнi
KеpoCaвpaнь-ГoЛTa,
в
нoгo Bopoнa тa зaгollи' щo дiяли
вaнi oтaмaнaми Пyгavoвим, 3алiзrrякoм,Tepпoщoвим. У Мaxнa
зiбpaлoся 8 пoлкiв кiннoти, кiлькa KyлемeTнихпoлKiв, мaхнoвцi
.цiють pKr тpЬoмa oкpeМиMи гpyПaМи: Maхнa, У.цoвиченкaтa
Чopнoгo Bopoнa.
з хoДyвзшlи BoзнесeнсьKTaCaвpaнь.31 фyд3aгoни <.бaTъKаr>
ня l920poкy, дiйшoBIIIидo Умaнi, мaхнoвцi пpoBeЛиPяД бoiв
бvтя clл Taльнe тa MaнькiвKa ПpoTи 8-i дивiзii Чеpвoних кoзaкiв 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.lшlяпеpeкpивaJla 12-тa Чеpвoнa apмiя.
Hoвий 192l piк мaхнoвцi зyсщiнали нa хщopi Tа,'lьянкa'
Сильнa xypделиця зaB.DKaпaчepBoниМ пepеслiлyвaтиПoBстaнцiв, диpeкгиBи тa нaKztзиз Хapкoвa знaч}Ioзaпiзнювaлися' Haд
кoMarЦиpalvtиьиciв.цaмoкгIiвмеч сyДy peвтpибyналyзa звoлiкaння y бopoтьбiПpoти Мaxнa. .(iЙшroвruи,цoУмaнi, МzlхнoBцi нeспo.цiвaнoпoBepTaютЬнa пiвнiчний схц. 1 сivня 1921poкy
ззз

Дивiзи Чepвoниx кoзaкiв вiдбилay мaхнoвцiв 15 тaчaнoк i нa.
цеpедo.цнiпoлoнений МaxнoвцяМи бaтальйoн BHУCy (Biйськa внщpitшньoi слpкби peспyбЛiки;]пpизнaчeнi для oхopo11И TWIУ)'

2сiчня l92l ркy мaхнoвцi oПИH:и.лlvlcЯ
B Пoвtloмy oтoченнi в
paйoнi сiл Пщaяoвкa-Бyзiвкa-Бщюr-Зeлений
Piг. Cпouaткy
мtlxl{овttяМвдiUIoсяпoсiяги пaнiкy сеpе.цчеpBo}IихчaсTин' poзбити пiхoтний пoлк i виЙти З oтoченFUI.fule незaбapoМBoни З}IoBy
пoтpaП}f,тIи
в гIoBeкiльцe.Бiй махнoвцЬ з vepвoнимикiннoтникaMи тpиBaB цiлий дeнь. Пoвстaнцi poзбили бpигадy Чepвонlоl кoзaкiв. А.пе пpи мaневpi пiД чaс бoю пiд МzlхI{oBсЬКиМи
TaчaнKaМи
пpoBаJIиBсямiст, i uе зpyйнралo МzlхнoвсЬ}О{Й
тшaн бoю. Увесь
oбoз Пoвстaнськoi apмii, 40 кyлеметiв, 6 гapмaт oпинLUIисяB pyкax чepBoI{r,D(.
У пoлoн ПoтpaпиJlи кiлькaсoт махнoвцЬ, y ToMy
числi 50 aнapxiстiв-пpoпaгatЦисTЬ з кyльтпpoсвiтвiдцiлy,близькo
500мaхнoвцiвзaгиIlyлoпiд чaс цЬoгo КpиBaвoгoбoю.
Bцipвaтися вiд пepеслiдyBa}IHJI
МaxнoвцяМ вдrUIoсялиШIr
зaB.цяКиcильнiЙ xрделиui тa KyЛеМет}IoМуBoгню з 50 тaчaнoк, кoтpi виIIIиKyвzUIись
в лiнiю i вiдкpили BoгoнЬ пo пеpеслiдyюvих.
Haстyпнoгo.ц}UIв с. Бyчки МaхнoBcьKийпoлк Mapveнкa випaДкoBoнa[IToBх}IyBся
нa шrтaбтa цrтaбнi пiдpoздiлидивiзii ПapхoМeнKa.Cпoчaткy Mapнeнкoвi вдалoсявI,IДaвaти
свiй пoлк зa
чepBoниx' нaблlцзptтиcялo
шrтaбyПapxoмeнкa i нaвiть пopoзМoBII'ITиI
З oстaннiм. Toмy poззбpoeнн'IМaxнoBцяМиvеpвoних вiдбyлoся llIBидKoi безкpoвнo.Чёpвoнi KoМaндиpивiд нeспo.цiвaнки tIе ЧиIHуIЛ|4
)кoднoгo oпopy. oпинивlпись у MaxнoBсЬKoMy
пoлoнi, уcлaвлeниiтvеpвoний кoМaнДиpПapxoмeнкo блaгaвзaлиILIIИTИ
йoгo xивим i пpиilняти B MaхнoBськi чaстини нaвiть
pя,цoвиM'aби бopoтися з кoмyнiстaми. Biн laЯBIiB,щo poзчapyBaвся в кoмyнiзмi i.цaвнo ЛисTy€тЬся зi свoiм бpaтoм, МztxнoBсЬKиМтa aнToнoBськиN{
КoМa}lДиpoм.'
Пapxoменкo .цaвBDкJIивi 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-llикoМдивa Пapхoмeнкa paзoM з yсiм
шrтaбoм14-i дивiзii Ta КoМa}ЦyючиМlpyПoЮ вiйськ Бoгенгapдoм. ПapxoМe}IKyFIeДoПoмoглИКaЯT.|Я'бo згадшtaсяйoгo oсoбистa yvaсть y вбивствi пoПyJulpнoгo aнapхiстa <.дiдyся>
Mдксюти y 1919poцi.
l Мaхнoвський oтaмaн Пapхoменкo бр <(нaбaтiвцем>.
ЗалицrивцrиМaхнa в
.liистoпaдi1920poкy нa Знaк пpoTесryпpoти сoюзy з чеpвollиМи' вrн подaBсядo
Пoвстaнськoi apмii oтaмaнaAнтoнoвa.
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Зaгiн IIJyся Teж нaПxтoBxltyвсянa rштaбчrpBoнoгo п9лкy Й
з}tиЩиBзaxoпЛе}IиХy п@лoнкoмaндиpiв тa кoмiсapiв. Tогo ж
.цн'l Мaхнoвцi знoвy бyли oтovенi в Бyvкaх, aJIe BиpBaJIисяз
бoем iз oтoЧенIlя' BтpaTиBllIибдизькo 100чoлoвiк убитими тa
2 гapмaти.
Пoвеpнрrши Пoвстaнськy apмiю в бiк Киeвa, Maхнo ви*
piшlуе зirлуIити .цoсвoеi apмiТ oтaмaнa opликal (700.roлoвiк)'
ioтpий .цiяв.пoблизy Фaстoвa. Biл opликa .цo Maхнa пpибyвiйськoвoгo сoЮЗy.
ли yПoBгIoвaxенiпoвстaнцi для yклa.П'ен}ш'
o.цнaк чеpeз постiйнe пepеслiдyвaння зyстpiтися з opликoм
Maxнoвi не B.цалoся.Ha шrляxy мaxнoвцiв .цo Фaстoвa стoяли мiцнi зaгopoxi iз нepвониx ЧaсTин тa бpoнепoтягiв. Taкi
x зaгopохi не .цoпустиJIиMaхнa в лiси ХoлoДнoгo Яpy, де вiн
хoтiв кiлькa днiв вiдпoчити i.цoмoвvITИсЯз мiсцевими ПoBсTaн.
II,IMи.

5 сiчrrя 1921'дo Maxнa .пpибули oTaмarlи-сaМoстiйниrоr,яюах
Maxнo дaBFIopoзlllyКуBaв:Cтpyк, Пoнoмapенкo, Pa,ЦЧrнKo,
Мapтинoвський, Paдvинський з 300 пoвстal{цяМи. Цi oтaмa-

ни нe

oсoбливoгo
BиIЯгlI4Il-lI4

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 мiсцевoстi мaxнoBцям.цoBeЛoсяKинyги ЧaсTинyсвoж тaчaнoКTa ap.
yгpyДнюBaBсяHезнaнн'IМ
тилepii. Maнeвp apмii для <.бaTЬкa'>
мiсцевocтi, тa й мiсцевi селяни не були лyxе пpивiTниМи .цo
мaxнoвЦiв. ,Цo тoгo х кoнi пoвстaнцiв позбивали КoпиTa, нr

мaxнoвцi бyли вишrтoвхнщi з ПpaвoбеpeхокяУкpaiни пeprBaBopoгa.Знaчнo Bисн€DKиBIIIисьпpoTягoМдBoжaючиМи rИJ|aМуI
тихнeвoгo pейлУ, вoни мpiяли Пpo вi'цпoчинoк Ta <(спoKiй}Iий
I opлuк (Apтеменкo Федip) (1896_|922) _ пopyr{икцapсЬкoi apчLi' Iloлкoвник apмii yнP.3 l920poкy oчoЛив пoвстaнськi зaгoни пiв.цeннoiKиibщини.
3 лiтa l92l-гo _ кoмaндyBaч2-i Пiвнiчнoi пoBстанськoi гpщи.

335

paйoн>.Пiд чaс peйлУ <.бaTьKo,>
бyв двivi пopaнений (2.|rpудня l920-гo тa2ciчня 1921poкy) i пoтpебyвaвнeгaйнoгoлiкyBaнHЯ.

7 ciчня 192l poкy мaхнoвцi Пo ЛЬoдyпеpейtпли.(нiпpoбiля
Kaневa, вийшoвши в Зoлoтoнiськийпoвiт. Пiд чaс пеpЪпpaви
Bo}Iизaзнiши нaПaдyбyдьoнiвцiв i кинyли 3 гapмaтитa 50 тaчa}toKЗ КyлeМеTaМи.
A;tе, незвaжaюЧинa цi втpaти;мaхнoвцi мшtи
ще знaчнi сшrи. Apмiя Мaxнa нa l0 сiчня l921-гo сKrIaДaЛacЯ
3
кiннoi гpyпи Tapaнoвськoгo (2 ПoЛКи - 1200rцaбeль),кiннoi
грyпи Удoвичeнкa (2 пoлки _ 1500uraбeль),oсoбливoi <.,ropнoi> кiннoi сoтнi oхopoни Maхнa (160 шraбeль),2 кyлeмeтнйx
пoлкiв (120rсyлrмeтiв,500 бaгнетiв),сщiлецькoгo пoлKy (800бaгнетiв),apтдивiзioнy(8 гapмaт:_ l00 бaгнетiв),rптaбy,poзвiдки,

Baжкo нинi гoвopити Пpo пoзицiю Лrгендapнoгo KoтoвсЬKoгo,який в мoлoдoсTiбр близьким дo aнapxiстiв, мoже, вiн
тaсМHoспiвvyвaв МaxнoвсЬКoмypщoвi, a Mo)Ke.бoявся кoлинебyль ПoтpaпиTиy cTaнoBищe Пapхoмeнкa.
<Ужe близькo мiсяця гaKoмaндapм БyДьoнний ЗгaД}'BaB:
сyггrBих pезулЬтaTiвне дoсягли.
IlЯЛИcЯМи зa Maxнoм,
'rilе
oxoпив мeнe. Упpoдoвx 10днiв вiйCтaн кoнче poзДpaToBaний
ськa фpoнry poзгpoМиJlибaгaтoтисячrryperyляptly apмiю BpaнгeЛя з МoгyгFlьoЮзбpoeю, a зapaз тi x сaмi вiддiли фpoнry не
в змoзi yПopaтися з яКoюсЬ бaндитськoю rшaйкoю. Haм бyло
Пlдxo.циBя .цo
oдин нa oДHoгo' з Tpy.цoI\,I
сopoMнo ДуIв.|4TИgЯ
aпapaTa'Koли BиKJIиKaBKoМatЦyючий.З.цaвшoся,oсЬ-oсь Мaxpaпopтy нa.цxoнa вдaоTЬсяспiймaти, алe зaмiсть звитяiл<нoгo
чеpBoHих
кoзaкiв
Koмбpиг
нoвi
непpиемнi
.цoнeсeнHя)>.
.цили
_
<Tpебa
в
бoю
He
ЯPIЛЯJIуI
Мi}xнoBцi
ПpaB.цy
сКaзaти
дo.ц'aBaв:
сoбoю rypт бapaнiв, це бyв мiцний вopoг' вiдвaxний тa вipoлoмний>>'..

poЛ' Мaхнoвцi пoщaпили B oтoченll,l з чaстиrl l.гo кopпyсy

чеFlI{,lpoзотpiлянoгo кoМaнДиpa пoЛКy l4-i кaвдивiзii. З цим
.цoKyМеrrтoМпЦ BигляДoМчepBoнoгo кoмa}rдиpa oДИi1,З Maхнoвцiв З,ЯBИBcЯ.цoкoМaНдиpaпoTягa i зaпeвнив oстaнFlЬoгo'
щo мix пaнцеpними ПoTягaМиМyсиTь пpoйти пoлк бyдьoнiвцiв. Мaxнoвui пiд чеpBoним пpaпopoМзi спiвoм <.Iнтеpнaцioнaлy>>
виЙtпЛи з oToчeННЯ,a ПpoсTaKyBaтийкoмaн.циp пaнцepнoгo пoTягa oбсщiляв кoлoнy Bхе спpaB)Кнiхбyдьoнiвцiв,
спpийнявrши iх зa мaxнoвцiв. I{iкaвo, щo 17-тa кaвДивiзiя
Koтoвськoгo ПpoTягoм 20 днiв пеpeслiдyвaння Maxнa всiлякo
вц бoiв з ПoBсTaнцями i пaсивнo пеpeслiДyвaлa
ухуIЛЯЛacЯ
Maхнa нa вiдстaнi, нaсTyПaючиiм нa п,яти, викoнyюvи фyнкц1ю зaслoнy.

3з6

Чaстинa вoякiв чеpBoниx КoзaКiв,oсoбливo.Цpyгийпoлк,
нeзa.цoвoЛeннябopoтьбoю пpoти Maxнa Ta ЛИBислoB.пIoBzlлa
.сTУBarIacЯ
Мaхнoвцi зaпpoПoз МaxнoBцяNlи- oДнoсeЛЬчaHaМи.
НУBaJIИчеpBoниIuKoЗaкaМнe pyбaти o.циHoднoгo y бoю, a лiквiлyвaти свoix кoмaндиpiв тa кoмiсapiв i пpисднaтися .цo
Мaхнa.
BиpвaвruисЬ з oТoчен}Ulбiля Хopoлa, мaхнoвцi oПИHlиш|уIcЯ
в кiлькoх вopстaх вi.ц Пoлтaви' щo нaBеЛo )Kaх нa тaмтешнix
бiльtшoвикiв,кoтpi пoчЕlJIиeвaкyaцiю. Aле vepез BеЛикес.I(yПчен}lll чaсTиtIЧepвoнoi apмii в paйoнi Пoлтaви Мaхнo tIе сTaB
llITypмyBaтимiстo i pylIIиBнa пiвнiч в paйoн Гaдячa-3iнЬKoBa.
Taм вiн poзpaxoвyBaBЗ'r.цнaTисяз aнapхiстськиМи зaгo}taМи
кoтpих, Зa ДaНИМИMaхнa, нap4Хpистoвoгo тa <<rшyбiвцяМи)>'
хoByBzUIoся
.цoтисячi чoлoвiк.
3a дaними Фpyнзe, нa Лiвoбеpехокi Укpaiни нa ПoчaTKy
1921poкy Дiялo близькo 120пoBстa}IсЬKихЗaгонiв, y якиx бyлo
.цo 16 Tисяч rпaбель тa бaгнетiв (нe вpaxoвyBaIIacЯ6-тиcячнa
М€lxнoBсьКa apмiя). Зa Дaнимис}Цaсниxiстopикiв, ПoвстaнсЬКиx
зaгoнiв нa Лiвoбepе>Iосi(Чеpнiгiвшинa, CрlЩинa, Пoлтaвщинa, Хapкiвщинa) бyлo близькo l50, в яIс,tx бyлo дo 14 тисяч
xapaКгеp.
пoBсT.lJIиx.Дo 20% цих зaгoнiв МЕUIи<(МaхнoBський>>
Ha Пoлтaвщинiу 75 зaгoнaхнapaхoByBаJloся
дo 10 тисяч бiйцiв
пpи 200 КyлеМетaxтa 19 гapмaтaх. Ha Чepнiгiвшинi тa пiвнoчi
. Cyмшини дiялo дo 40 зaгoнiв пoвстaнцiв iз 7 тисячaми бiйцiв
пpи |20 КyлеМетaхтa 17 гapмaтaх.Ha Хapкiвщинi тa пiвднi CyшrЩуIъIИ
дiялo бiльlшнiх 70 пoBстaнсьКиxзaгoнiв, У ЯKI4хбyлo дo
1l тисяч бiйцiв пpи I70 KyЛrМетaxтa 19 гapмaтax.
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Лиrцe нa Пoлтaвщинi нaлi.rрaлoся близькo 10 тисяч пoвстaнцiв, }teзBaжaючинa те' Щo в листoпaдi 1920poкy бaгaтo
пoBсTaнсьKихзaгoнiв бyлo vеpвoними фoзгpoМлeнo.Зoкpeмa,
poзгpoМЛeнoбyлo зaгoни Хpистoвoгo_Бyгoвeцькoгo.
Aле, нeзвaжaючинa цe, нa Пoлтaвщинi лo apмii Мaxнa влилoся близькo 3 тисяч мiсцевиx пoвстaнцiв. Мaxнoвськa pa.Цa
pyx rra сxИ - нa ПyтиBль, Дe Дlяли
виpiшилa пpo.цoв)IqIBaTи
<.tшyбiвцi'>,
a пoтiм пеpедбavалocЯ BуIqУIIIИTи
дыti нa сxiД .цo
Пoвстaнськoi apмii Aнтoнoвa, aби oб'е.цнaтисвoi дii. Повстaн}ш сrЛян Taмбoвщини пiд кepiвництBoм oTaмaнa Aнтoнoвal
poзпoчtlJloсяще в сеpпнi 1920poкy пiд гaслaми eсepiв.
Пiсля невДaчi бiля Хopoлy Фpyнзе виpirпye змiнити тaктикy. Зaмiсть opгaнiзaцii oточень чисЛeн}Iимивiйськaми вiн
виpiпryе пoкJIaсTися нa швидкiстЬ тa мaнeBpенiсть. .{ля бopoтьби Пpoти Мaхнa бyлo ствopеIlo <(леTючий>
кiнний кopпyс
Heстеpoвиua. Дo оклrадyцЬoгo кopпyсy yвiйrпли чaстини 9-i
кaвдивiзii тa кaвaлеpiйськi чaстини Зaвoлзькoi бpигaди (дo
4тиcяч шaбель, 66 кyлeмeтiв,l20 гapмaт, 80 тaнaнoк).<Летюvий'>кopпус мaB Bзarмo.цiятиз чис'ленними мiсцевиМи чеpBoниМи чaсTинaМи.
15 сiчня l92l poкy <<лeтючий>>
Kopпyсi тpи бpигaлиll-i кaвмaxнoвцiв 6lля ст. Бopки. oднaк Heстеpoвиv
дивiзii aTaKУBuIуI
poзKиДaBсвoi чaстини нa BеЛиKoмyфpoнтi, i мaхнoвцi, знaйllloBlllи cлaбиЙ вiдтинoк цьoгo фpoнTy' aTaKaМиз флaнгiв тa
сильниМ apтшtеpiйсьKимBoг}tеМoбеpнyли двi кaвбpигaдичеpBoниx.цо пaнiчнoi втeчi i пoтiм пеpеслiдyвшrиж 25 веpст.
Haсryпнoгo ДI{я l\{aхнoBцiвзяли y Пoлo[I двa бaтaльйoни
65-гo пoлкy BнУс. Фpyнзе, збеpiгaюuи цiлкoвиry тaёмнiсть,
не пpoДyь{aввзaемoдiю чaсTин' Дoбpий зв'язoк i poзвiдкy, не
.цaвcвoiм кoмaндиpaм opieнтиpiв тa тoчнoi iнфopмauii пpo
uеpвoнi чaстиHи.
|7 ciчня |92| poку мaхнoвцiв нaмaг:ulися0тoчити бirш мiстevкa BепpиK' .lлl Boни пpopвu|уIcЯДo мiстечкa HeДpигайлoвa
i зaiтllялийoгo. Ha свiтaнкy 19 сiurш, Кoли IvIaхнoBцiЩr сп!UIи'
vepвoнi чaсTини oToчили пo.цвiйним кiльцeм Hелpигaйлiв i,
виpiзaвrшисTopo)Кy'нeспo.цiвaнoНaПaлуIнa Мaxнoвцiв. oднaк
мaxнoвcькi кoМa}IДиpи'незBut)кaloЧи
нa paптoвiстЬ нaпaДy' зy| АнmoнoвoлекcaнdpCпenанoвuч(|889_|922). Hapoд.rвсяy Мoсквi, пpaцюBaв }rиTeлем у Tамбoвськiй ry6еpнii. 3 1906poкy пepeбрaв y пapтii eсepiв, бoЙoвик,кoлиtпнiйкaтopxaнин(l909_l917)' У |9|7_|9|8 poкax бр кеpiвникoм
Kищaнiвськoi пoвiтoвoi мiлiцii, vленoм Kищaнiвськoi paди. 3 лiтa l9l8 poкy
пoнaв бopoтьбyпpoти бiльlпoвикiв.У верснi l920-гo oчoлиB велиKесФIянське
пoвстaнHянa Taмбoвщинi, яке бyлoлiквiдoвaнoy сеpпнi 192l poкy пiсля кpивaвoi бopoтьби.У .tеpвнi |922 poку чекiсти вбили Aнтoнoвa.
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мiли лiкцiдyвaтипaнiкy тa opгaнiзрaти KpyгoByoбopoнy в центpi
мaневpyвaтЙ
мiстечкa..Byзькi ByЛиI{киHr дaBaJIимo>tоцивoстi
мaхнoвськiй кiннoтi. Bсе x вoнa виpваJIaсяз oтoчення i пepeПpaBилaсяпo ЛЬo.цyчepез p. Cyлy. Пixoтa x Maхнa (дo 400 чoлoвiк), зaйrrявшrиKpyгoByoбоpoнy, пoвнiстю зaги}IyЛa,ПpиTиснyгa дo plчки.
Biдipвaвrшисьвiд пеpеслiдyвaviв, Мaxнoвськa кiннoтa yвipBaЛaсЯв с. Hoвi Гapни, дe poзбилa vepвoний Boлинський ryсapський ПoЛKтa бpигaдy киiвських кypсaнтiв. 3axoпивши бaгaToпoЛoнениx'МztхнoBцipoзгpoмlши мiсцевий rщ<poвийзaBoД'
poз.цaвЦIибiльпry Чaстинy цyKpy сrл,IHaМ. ПpoЙtпoвпrи чеpез
УCPP
сeлa Bиp, Piнки, Kpaснoсiлшя,мaхнoвцi ЗaJIИ|IIvlЛvITepr}tи
i пiшши y Kypськy ryбеpнiю Poсii.
Cильнi мopoзи i хypдeлицi, oбмopoxeнrrя oоoбoвoгo склaдy, вiдсyгнiсть змiни KoI{eй,зaсTpягaнняПaнцepних пoтягiв y
МaхнoвцiBчaстинaми <<лeснiгy yскладнюBаJlипеpеслiдyвa}Iня
тючoгo))Кopпyсy i 2-i Kiннoi apмii. fuя rшвидкoстiпеpеслiлy.
Ba}Iняvеpвoнi KинyЛи сBoIo apTилepiю тa oбoз, шlе тaк i нe
змoгли нaздoгнaTимaxнoвцiв, кoщi пpoхoдиJlи пoнaд 90 веpст
нa дoбy i пpaкгиvнo нe зJIaЗиJIиз кoнeЙ.
Biдxoдячи .цoKypськoi ryбepнii, мaxнoвцi спo.цiвaлисязнaйTи Taм тимчaсoвий вiдпoчинoк. Maхнoвськa poзвi.цкa.цoпoвiлa' щo в пiв,ценних пoвiтax ryбepнii Bлa.цaнe вiдчyвaе себе
Bпeвненo' a BeлиKиx vepв<iнихвiддiлiв TaМ неМar. Pадянськi
.цxepeлa пoвiдoмлялИ, Щo в циx пoвiтax <..нaстpiйнaсeлеHня
aнapхiнний i e нeбaxaння пiдкopятися мiсцевiй влaдi>.Maхнoвцi poзpaхoByвaЛипi.цняти у Kypоькiй ryбepнii сeЛянсьКr
пoBстaнн,I.
20 сiчrrя 1921poкy мaxнoвцi зaЙняли Cyдxaнсьlс,lй пoвiт,
мiсцевi сeЛЯъI|4..Цo
Дeякиx сЙ мaxнoвдe .Цoниx Пpиr.ц}IilJIися
цi вxo.цили пiд .rеpвoними пpaПopaМи' Bидaючи сeбе зa будьoнiвцЬ. Bиявляtoчи TaKиМЧинoМ мiсцeвих aкгивiстiв-кoмyнiстiв 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 МaхнoBсьKиxлoкщиентiгДЛЯьпmi,caнн,lKtIиги
пpo мaxнoвськy apмiю. Heзaбapoм цi дoкyменти були зaxoпленi ЧK.
28 сiчня 192l poкy мaxнoвцi BзЯJIуIмiстечкo Kopvy Kypзнaчнi cKJIaДИпpo.цoвoЛЬстBa'
ськoi гyбеpнii. Taм BуIЯBиIЛуIIЯ
кoщi мaxнoвцi експpoпpiювали,poздaвIxибiльп.tyчaсTи}ryпpo-ДУlсгiвмiсцeвим меПIKaнцяМ.У Kop.ri Maxнo пpoвiв кйькa мiтинfiв, ITpoпoнyючи iдeю <.Biльнихpaд)>,Bи,цaвтисячy лиcтiBoK пpo opгaнiзaцiю<.BiлЬних
Paд>i poзпoBсюдиBлистiвки сepeД
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Мiсцeвиx сeЛян. З лiсiв .цo Мaхнa лpиilIllли пoвстaнцi-дoбpoвoльцi.
<.БaTЬKo'>
вiднoвив свoi сили, зa piзними ДaНИМуl,B сеpr.цинi сiчня |921-ro B ньoгo вxе бyлo вiд 4 дo 8 тисяч ПoBстaнuiв. flo Мaхнa пpи€дFIaBся зaгiн oтaмaнa Boлoxa. B тoй xе чaс
сaмa ПoвстaнсЬKa apмiя скopoчyсTЬсЯЗa paхyнoК пepexoдy
oтaмaнiв Caвoнoвa тa CиpoвaтсЬKoгoДo Tепленськoгoлiсy нa
Iзюмщинi. Caвoнoв ЗЛяKaвсяpoзПpaBи Maxнa зa гpaбyнки
цrpKoв нa KypЩинi. Paдянськi.цoслiдниtоtП. Бiлий тa П. .Циrп.
лoвий BBaxаЛи' щo Пoвстaнськa apмiя тa мiсцевi мaxнoвськi
зaгoни y сivнi 192l poкy чисеЛЬнoншlivyвали близькo 20тисяЧ чoЛoB1к.
B сiчнi 1921poкy мaхнoвцi нaмaгaлиcязaхoпиTиБелгopoд,
iUIeнaшToBхHуЛися
нa знaчнi сили чrpвoнoТкiннoти i втpaтили
в бoю нa БслгopoдськoМyнaПpяМкyблизькo 400 чoлoвiк.27 ciчня бtля с. Бipюv-Hoве Мaхнo N,{aB
нoBе зiткнення 3 ЧеpвoниМи
чaсTинaми'ПoсиЛениMипaгIцеpникaми.Пoвстaнцi вщaтllли свiй
oбoз i 50 кyлемeтiв.
СильниЙ Мopoз нa KypЩинi гнaв мaхнoвцiв нa пiвдeнь.Aле
ЗнaЧнo сильнiпrе вiД xoлoДy пoTеpПaлипеpеслiДyвaчiMaxнa.
24 ciчня 1921-гoHeстеpoвин зBepнyвсядo Фpyнзе з ПpoхaнrrlМ
I4п еpеслiлyвaння
дoзвoЛиТи вiдпoчи нoк i тимчaсoвo тlpIАПИtIИT
apмii Maхнa. Hестеpoвич ПoсиЛaвсянa Мopoз тa хypдeлицi, a
TaКoх I{aTе' щo 250vepвoниxбiйцiв oбмopoзилиcяi 40 чoлoвiк
вi.ццьoгo BХe зaгинyЛo. Пpи.rицoю тaкoТситyaцii y чepBoних
бyлa вiдсщнiсть теплoгo BзyгTя'Фpyнзе зaбopoнив Hестepoвичy зуТIиняTипеpеслiдрaння' нaKaзaB[Iи<<нaпpy)кити
всi сили'>.
Лишe vepез 11Днiв сiчня 1921-гo,кoли oбмopoxенo булo 707o
кoней тa 50% чepBoнoapмiйцiв,a.цiездатнихy кopпyсi HестеpoBичa заJIиЦIzUIoся
1200чoлoвiк, Фpyнзe зaмiнив кopпyс HeстepoвиЧai лaв йoмy вiдпoчити.
.
Bapтo вiдзнavити, щo дii цЬoгo кopпyсy бyли нeефeкгивнимЙ, пoзaяк йoгo yдapи зaв.цaBaJIися
Пo МaxнoвсЬKoМyap'сpгapз-пiд yдapy.
дoвi, гoлoвнi ж сили пoвстaнцiвЗaBжДиBИXoДИЛИ
Tим чaсoм мaxнoвцi пpoсyBaJIисяв yкpaiнськi paйoни Bopoнезькoi ryбepнii, в oсщoгoзьIотй пoвiтl, .ц€ З ЦpyДI{я1920poкy
BиpyBaЛoПoBсTaнняМulхнoBсЬКoгolraпpяМКy. Bpaнцi 31 сiчня
1921poкy бlля c. Пi.цкoвзинеМaxнo рзбив ПoЛK<gIеTючQгo)>
КopгryсyHeстеpoвичai гнaв йoгo 10 вepст,алeв сeлi нaшIтoB)fl{yBся
нa
зaсaДyi стiнy KyЛeMeтFIoгo
вoгню. oднaк чepвoнa кiннoтa, щo
зaсiлaв селi, вiдмoвилacяtrrи'в бiй, бoянисьбщи пopфaнoю.
l oсщoгoзьк - y ХVIII сToлiтгiпoлкoве мicтo
1кpaiнських слoбiдсьrсlx кoзaкiв.
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1 лютoгo l92l poкy мaхнoвцi пoBеp}IуЛисяв Укpaiнy, де
2-i кавдивiФpyнзe B)кеПpигoTyвaвiм чеpгoвy ПaсTКycИЛaNl,И
зii. Бiля с. Kaм'янкa мaхнoвцiзнoByбyли oтovенi i зновy, виxoдячи З oToченн;I'poзбили чaсTини нaпiвoбмopoxенoi дивiзii.
Aлe, нaскovиBIIIинa лiнiю 45 кyлеметiв, мaxнoвцi вiдстyпили.
Kiннi чaстини, кoщi кинyЛися iх Дoгaняти,BiдсTаЛи,зaвoлo.цiBtrIи MaхFIoBсьKимoбoзoм. Бyдьoнiвцi Пoчzl,'Iигpaбрaти обоз
i тpyпи махнoвцiв' iм бyлo не .цoПеpeслiдyвaння.
I{им скopисTaJтv|cЯ
мaхнoвцi, вiдкpивtшипo пеpеслiдувavaх
кyлеметний Boгo}IЬ.CкоpистaвшисЬ гyстим тyМaнoМ' Boни
кopпyсy бyдьКoнTpaTaКyвulи,вiДбиышиy вoякiв <(ЛeТЮчoгo>
якe бaxaнrrя пеpeслiдрaти. Hе.цiезДaтнийкopпyс Hестеpoви.ra
пiсля цьoгo бою бyв poзфopмoвaНиfit,a КoMДиBy9-i дивiзii KapтaшIoвyФpyнзе винiс сyвopy.цoгaнy.Лyгaнськ, .цoяKoгo нaблизИлvIcЯмaxнoвцi, бр oгoлotшенийбiльlшoBиKaминa вoеннoйy
стaнoвишIi'
Biдipвaвrшись вiд пepeслiДyвauiв,Мaxнo сПpяMyвaв сBoю
apмiю, КoTpaЧеpeзBTpaTинapaхoByBzl,'Ia
вxе тiльки Tисячy шaбель тa бaгнетiв,нa вiдпoчинoк Дo бaзoвoгopaйoну - в зoнy
лiсiв мix Iзюмoм тa ЛиcичaнсЬКoМ.Maхнoвцям нa кopoткий
ЧEtсBДzlЛoсяЗaхoПиTиЛисичaнсьK i Бiлoвo.цськ,де бyлo здoбyтo BrлиКy кiлькiсть HaбoiB, щo пpaKтиЧнo BpяTyBалoapмiю
Мaxнa, бo вiдсщнiсть нaбoiв HaДaJIaвi.цoмoстi Пpo Te' Щo y
Maxнa 4 7иcяlt lшaбель,тoбтo вчeтвepoбiльtше,нi;с нaспpaвдi.
5 лютoгo 1921poкy, poзгpoмиBlllи кaва.ltеpiйськyбpигaду,
мaxнoвцi зaхoплюютЬ4 гapмaти тa 6 кyлеметiв' пiсля чoгo п'ять
Днiв вiДпoчиBaюTЬв лiсaх бiля Ciвеpськoгo Дiнця. Taм мaхнoвцi зyстpiли кiлькa тисяч мiсцeвиx пoвстaнцiв.
Зa цi днi (6-|2 лютoгo) Мaxнo пoпoвнЮeсвiй кiнний сKJIaI,,
Ta нaбoi' Дo склaдy йoгo
зFIaхo.цитЬ
нroбхiдне пpo.цoBoлЬсTBo
apмii ввiйшли пoвстaнцi зaгoнiв Пapxoменкa, Caвoнoвa, Kaменсвa, Мapyсi, Фoмiнa. Пapхoмeнкo нeЗa.цoBгo
.цoцЬoгo пiшroв
вiд oтaмaнa Aнтoнoвa uepез пoлiтиннi poзбiхнoстi, пoзaяк не
пoдiляв есеpiвськy пpoгpaМy oтaМaнa. У сiчнi 1921poкy зaгiн
Пapхoменкa бр сильнo пoIIIapПaний.repвoними i скopoтився
дo l00 шraбeль.
{3 лютoгo \92I poку, poзгpoМиBlllи lнтеpбpигa.цу,мaxнoвцi
вийrrrлинa Зaпopiltокя.3aкiнчився 50-денний pейд Мaхнa, пi'ц
чaс яKoгo бyлo пoдoлaнo 2500 КМ тa BиTpимaнoблизькo 40 бoiв.
Хapaкгеpизyrovинaсщiй свoеi apмii BЗиМKy1921poкy, Мaхнo
<.II{oденнi
IIИcaB..
бoi нaстiльки BтягЛилюдeй y }IexTyвaнrUI
cвo.
iм lкитгям, щo вi.цвaзiтa геpoiзмoвi нe бyлo мex. Люди з BиryKoм <dKиTивiльнo aбo вмepти y бopoтьбi!>KИДaJII4с,Я
нa бyдьяI(y чaсTинy i oбepтали ii нa вте.ryu.
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ГJIABA B ГЛABI
Бyльoнiвцiтa щoнlштaдгцi
Cроpa зимa 1920-192l poкiв. Зaчинeнi й зpyйнoвaнiзaвoй
ди шaxти. Biдсyгнiсть нaдii, шtiбa тa лpoв' Tpупи ПoMepлиx
вiд гoлoдy нa вyлицяx мiст. Меrшкaнцi, aби нe пoмepти з гoлoдy, втiкaloтЬ y сеЛa' щoб хoч якoсЬ пpoxapчyBaTися.
Гpoмадянськaвiйнa зaкiнчилaсящe y лисToПaдi1920Poкy.
Але пpoстi лю.ци пеpeМoги FIe вiднyли. Haвпaки, мaтеpiahьне
стaнoвище бiльtцoстi нaсеЛенrrl сTaBaJIoще гiptпим. Пеpeмoгa
opгaнiзрaти eкoнoмiкy нa oсHooбеpнyлaсяв ПopaзKy,ПoзtUIK
кoмyнiзмy,>бiльrпoвиKинr Moгли. Bсе, щo вoни
Baх <<вoeннoгo
oбiцяли в I9I7 poцi, вилилoся B жopсToKy КpиЗy Ta ToтzlлЬ}Ir
нaсилЬстBo..Boниoбiцяли Зaвo.ци'зеМЛЮ'xлiб, миp TpyДящиМ,
aле зa Tpи \ли}Iyлиxпiсля Хoвтня poки Flapo.цнivoгo, кpiм стpaХцaнЬ' нe oтpиМaB.
Бaгaтo хTo BBaxaB' щo всi тpyднoщi пов'язaнi з Гpoмa.цянгaсЬКoю вiйнoю, i вapтo ЛишIrзнищиTи <<кoнТppевoлюцiйнy
щaсTя' спoкiй. Але в кiнцi 1920poкy
диtly)>'як нaсTaнl .цoсTaтoК,
i ця iлюзiя бyлa poзвiянa. Пoчaвся Пpoцeс' цiлкoм дiloтилежний pевoлюцiйнoмy енryзiaзмoвi.Haсщoi пoвнoi aпaтii aбo вiдKpитoгo непpийняття pе)KиIиy,вiдсyтнiсть бy.ць-якoiвipи y
вvoparшнixкyмиpiв - це бyлo хapaKTepнoюoЗIIaKoюuaсy. Екoнoмiчнa Kpизa пepeпЛeЛaсЯз пoлiтичнoю. Ленiн нepвyвaвi пoпepедxaв' щo poзBиToк i пoглибленFtяКpизи мoхе мaти фa.
тaльнi нaслiдки ДЛЯpaДЯHcЬкoiвлaди, ч9дц <<дpiбнoбypясyaзнa
I cтихlя ця пiднялaся. Bесь
стихiя'>змете свoш <.блaгoдiйникiв>.
сел'lнсЬKиМи пoвстaнCибip' Пoвoлхя, Taмбoвщинa ПaJтaJIИ
lIяMи. B бiльrпoвицькiй пapтii пoсTaв poзBaJI:кpiм щouькiстiв,
<<дrМoKpaTшIнi
aJI-УхиIJIЬНИKу|>>,
З' ЯBуIЛlzlcЯ
центpшriсти>,<(нaцioн
гpyпa <poбiтничoi oпoзицii>l. oстaннiх Ленiн нaЗBaB aнapxoсигlдикалiстaми i лютo сBapиB' a <.зaлiзнийФелiкс,>нaвiть пpияКиt4и Bo}tи
МaхHoBцiв,>,
гpoзI,tBж poзстpiляти яК <(пpи]KoBaниx
нaспpaвдi нe були.
1l лютoгo 1921poкy Пoвстaнськaapмiя мaхнoвцiвoб,e.цнaлacя iз зaгoнo]v{
oTaмaHaБpoви Ta пoBсTzuIoюбpигaдoю бyдьoнiвцiв.
Чaстини l-i Kiннoi apмii з пoЧaTl(yсвoсi opгaнiзaцii виpiз|IЯIIуIэЯ
вiльнoлюботвoм, непiдI(opeннJIM.циктaTopсЬкиМнaKaзaм' Бaгaтo кoмaн.циpiв чaсTин бyли нaтxненниКaми piзниx
I Cеpел lхнiх кepiвникiв бyлaдpylкинa Пaвлa.{ибенкa - oлексarrдpаКoллoнтaй, кoтpa кiлькa paзiв нaвеснi 1919poкy вiдвЙ}ъалaМaхнa у Гyляй-Пoлi.
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<(неПopoзyМiныi з ПrpeстopoгoЮ сTaBltЛисяло TpоuькoГ{j] [i0_
мiсapiв з I{ентpy тa пoлiтпpaцiвникiв y свoж ЧaстИнitх.
Бiля Mелiтoпoля зafiн iз 200 кiнйoтникiв l-i Kiirноi anшril
пpи 8 цyлeмeTaхГpoМиB paляilськi ycTaнoBи. У зве.ценнях,.u,i'пpqцiвникiв Kiнapмii чaсTo BKaзyвzrЛoсянa яBиЩa бatцитизму,
alrTиpaДяI{ськoiaгiтaцii в чaстинaх. нa <пoлiтичнy безгpaрtг'уг.
tIiсTЬ,>'
нa <безвiДпoвiД.zutьttiс.гь
коlitатtдиpiв>...
fТitсьltенtтl,llс
Бз.
бель' побyвaBПIи B Kiнapмii, Писaв' щo будьoнiвцi схoжi на
<(кo[IдoTЬrp!вaбo мaйбщцix 1,зypпaтopiв>.
У xовтнi 1920 pокy, пiД чaс ПrpеКиДallня чaсTиl{ l-i Kiнapмii 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 poзiгнaЛиПoлiтlтчний тa oсoбливий вiддiли дивiзii i вбили кiлькоx КоМaнвiд.
диpiв дивiзii, кoмiсapiвтa чeкiстiв.Cтиxiйне неBдoBoЛення
бувaлocяпi.цгaслoм <.Геть
Tpoцькoгo!Хaй хиве Мaxнo!,>Cилaми
oсoбливих чaсTин Чepвoнoi apмii бiльlшoBиKaМвДzlЛoсяiзо.ltювaти пoBст€Lлi бpигaди Kiнapмii' ПеpегopoДиTиlI]ЛяхпoBсTzUlиМ
пaнцepниMи ПoTягaMи.
Пoвсталим з 6-i кaв.цивiзiiне да.ltиз'еднaтися iз невДoвoлениМи 3 4-i кaвдивiзii 1-i Kiннoi' .цrTaКoжбyли знavнi aНT|4б1лЪшroвицькiнaсщоi. oпинивпrись пoвнiстю oToчениМи,кiнapмiйцi пiдцaлI4сЯHayмoBJIJIнtUl
Бyдьoннoгo i сюlали збpoю. Пiс.rtя
poззбpoен'няпoBсTЕUIих
бpигaд бyлo <<виявлено>>
бaгaтo <пiлбypювauЬ>>,
KoTpихнегaйнo poзстpi.пяли,ДeякtЧaсTи}lибyли poзфopмoвaнi тa.вlЛ.цaнiпiд сyд pевтpибyнaлy.
B пoДальrпoмyбaгaтo бyдьoнiвцiв пiд кеpiвництвoм свoiх
кoмaндиpiв Зaxapvенкa тa Koлесoвa без oсoблиЁoгo спpoтиву
ЗДaBaЛуIcЯ
MaxнoвцЯМaбo пеpехoдИЛ|4
Дo ixнiх зaгoнiв. У гpyднt 1920 _ сiчнi 1921poкy в 9-tт,кaвДивiзii 3-гo КaBKopпyсy
фiксрa.пoся пoсилеFIItяaнтибiльrшoвицЬKихнастpoiв Ta .цезrpТиpсTBa.
Ha ПoчaTKyлютoгo l92l poкy пpoTи ДI,IKTaTypи
бiльrшoвикiв
пoBсTuшal-rпa бpигaдa4-i кaвДивiзiit-i Kiнapмii. Ця бpигaдaз
гPУдrш l920-гo ПoBин}Iaбулa вести бoi цpoти 3-i гpyпи ПoвстaнськoТapмii мaxнoвЦiв.
Пеpшa бpигaдa бyлa oдrrieю з Kpaщих у Kiнaplrii, aJIечереЗ
безпoсеpеднiй кoнтaкг з MaхнoBцями тa мiсЦеBI,Iillнaсrле}{Flям
вoна вiдмовvlЛacЯBесTикapаЛьнiaкцii пpOTимaхнoвцiв,пеpeйrшoвtпинa бiк KoMaндиpa3-i гpyпи oTaМaнaБpoви, якllЙ cтaе
нaчzulЬrtиКoмIптaбy кaвбpиraДи. 8 лютогo |92| poку кoмбpиг
Мaслaкoв зaKЛиKaB мiсцeве нaсеЛеHHя дo ПoBсТаHll't, до ttiдTpиМKи Maхнa i нaкaзaв бpигaдi BиоTyПaTи нa !.он.
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opгaнiзaтop пoBсTaнн;I- кoмбpиг Maслaкoв (Мaслaк)' бр
yслaвrений в poмaнi Бaбerrя<.Kiнapмiя>.
е дoбpим сTpaTeБюлетеньPBP пoвiдoмляB'щo <.Maслaкoв
гoм i бiйцем. Здaтний пoвесTибiйцiв iвиЙти пrpеMoхцеM' zl,1r
pевoлюцiйнoiдисциплiни не BизHa€ , нeдoбpoзиuливий .цoKoмiсapiв i мae нaxил.цoсaмoстiйнoстi,>.
Ha пovaткy 1920poкy Мaслaкoв був кoмaндyBaчеМ14-Ткaвдивiзii, a B ЛисToПaдi- 4-\ кaвДивiзii l.i Kiннoi apмii (пiс.lя
FIьoгo циМи з'еднaнняМи KoМaн.цyвалиПapхoменкo i TимoTa нrпrенкo). B листoпaДi |920 poКy зa ПpoяBи нrBдoBoЛеtIrUI
Пoкopив 4-ЙкaвДивiзiiМaслaкoв бyв пoниxений дo кoмбpигa.
Ha пbvaткy ЛЮToгo1921poку БyДьoнним i K" бyлo виpiпrенo
вi.цДaти
Мaслaкoвa пiд сyд pевщибyлалу,сфaбpикрaвш]исПpaBy
нa зpa3оксПpaBи[уъленкa.
Maслaкoв }Ir сTaBoчiкyвaти виpirшeнrrясвoсi Дoлi чеpBoниM
щиб1ншloм. Biн зaюrикaвбiйцiв бpиraдиBисryПитипpoTи бiЛЬшoвикiв. Мaслaкoв видaв листiвкy, в якiй бyли тaкi слoвa:<<Mи
a бopемoсязa нei,>пpoTи<<.цикнr йдемoПpoTиPaДянськoiBJItlДИ,
<.ПPoTИ
TurypИПaПepoBихкoмyнiстiв'>,
.циIсaTyЗгopи тa .цикTaTo'<€a сПpaBxнIoPa<<зa
piв>>,
<<гIpoTИ
вiльнi paДИ>>'
Пpo.цpoзЮIaДKи)>
дяHсЬIryвлaлyбез кoмyнiстiвo.
ЗaKoнoМ)>.
З 11лютoгo 1921poкy Maслaкoв oпинився <(пoЗa
Мaслaкoв пpивiв .цoMaxнa свoю бpигaдy y склaдi 600 шaбeль, 100бarнeтiв, 18 кyлеметiв, 2rapмaт. Ile пiвтopи сoтнi
бyдьoнiвцiв з 4-i тa 6-i кaв.цивiзiйтеx IIpИeДHaJIИcЯ
дo ПoBстaлих. [o склaДУПoвстaнськoi apмii бiля Пaвлoгpa.цапеpeйrшoв
тaKoХ зaгiн Бpoви (300 шraбель),.raстинaзaгoнiв Ciмки тa KoЛесниKa(200бiйuiв).
Aле пrpебyвaнгrябpигaди Maслaкoвa в Пoвстaнськiй apмii
Мaхнa бyлo недoвгим. Уxe 16 бepезirя 1921poкy 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.цiвaвсяПеpеTягTинa свiй бiк.raстинy бyДьoнiвцiв тa бiйцiв 2-i Kiннoi apмii Миpoнoвa. Близькo пiвpoкy зaгiн Мaслaкoвa (вiд 1 лo 4 тlцcячбiйцiв) вiв пoвстaнськy
бopoтьбy ПpoTи BJIa.ци}Ia Дoнy тa B к'ulМицьKиx стeпaх. Biн
I Mautакoв ГpuzopiЙCовeлiйoвuч(|8,1.1_|921)пoхo.циBз бiдняцькoi сiм'i зi
BiДзнaчився пiд чaс свiтoвoi вйни B кoзaчIo(кiннlо< .lастинах,
C.тaвpoпoльц.ц,tни.
стaв вalсиiсщoм ' З |917 poкy _ KoМa}IдиpчrpBol{oгo кiннoгo зzlгoнy з дoнсьKro(
кoзaкiв,y 1918poцi _ кoМaЦциpчepBoнихпapТизaн,якi вorовализ бiлoкoзaкaми
в Cа,rьсью,tхстeпaх. Pазoм iз.(yменкoм бр oдним iз opгaнiзатopiв Kiнapмii, кoмбpигoм l-i бpиraди 4-i дивiзii, бpaв у{aсть B apешrгiФ. Миpoнoвa. Kaвалеp,Цвoх
op,ЦeнЬЧеpвoнoгoПpaпopa.[eяruЙ.raс koмarцрав 1-м кiнним кopпyсoм.
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TиМчaсoBo зaхoIUIюBaв кaлмицькi мiстечкa Елiсry, Чa,'lгap, ЯнI(yЛЬ'
Hезвaxaючи нa нoвий спa,TaхПoBсTaHЬy ЛЮToМyl921 poкy,
Фpyнзе ЗaПеBняB IJентp, щo ЗaBдяKи йoгo зyсил.ltяМ пoBсTaнсTBo <(йДенa спa.ц)).Хoчa в бopoтьбi ПpoTи Мaхнa Фpyнзe тaк i
не бyлo сTBopенo )Koднoгo yспilшнoгo нaДiЙнoгo зaсЛoнy, сKoМбiнoванoгo з ефективним зyсщivниМ уДapoМ.
З сеpедини люToгo 1921 poкy, KoЛи сyBopa зиМa, гoЛoД' ItaсиЛЬсTBo i пiдсryпнiсTЬ BЛaДи пoзбaвили бaгaтьox стpaхy тa iнсTинKTy сaмoзбеpехенtl'I, B ПpoМисЛoBих цrHтpaх ПoЧuIИcЯ c.tИxiйнi висryпи poбiтникiв, сщaйки-<(BoлиtIKи)>.
Cильнoi Ta BIIJIиBoBoiпoлiтичнoi oпoзицii всepединi paДянсЬKих pеспyблiк yт<ене iснyвaлo, i poбiтникaМ Дoвo.цилocЯ сaмoopгaнlЗoвУBaTуIсщ 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 |lpИеДНaJlacЯiнтелiгенцiя. Ha Пiвднi Укpaiни в Хapкoвi, Микoлaевi, Хеpсoнi, oдесi, Mapiyпoлi, B ШaхTapсЬKиx
мiстечкax loнбaсy BИHocуUIуlcЯpезoлюцiТ пpо нeдoвipy бiльш.IoBицЬKoМy ypядoвl' пoчинuulися стpaйки. 24-27 лютoгo 192l poкy
ЧK тa ij вiйськoвi пцpoздiли пo всiй кpaiнi пpoBeЛи пrиpoкi
apеШITиBсlх l{евдoвoле}tих pе)иMoM. oсoбливo мaсoвими бyли
apeПITи poбiтникiв тa iнтелiгенцii в Пeтpoгpaдi.
28 лютoгo l92l poкy пpoTи бiльuioвицькoi диктaтypи пoBсTаJIи Мopяки Kpoнпrтaдтa. Це бyв вистyп y сaМoMy <<сepцi'>
peвoлюцii ii пpетopiaнцiв - нaдii тa oпopи цiei диктaтypи. Пpетopiaнцi пpoзpiли iлlДняllиcя ПpoTи бpеxнi, злиДнiв Ta HaсиЛЬсTв.
30 тисяч мopякiв З BеЛичeзнoю кiлькiстю apтилеpii, нaбoiв y
нrПpиcTyЛнiй фopтецi сTaJIи удapнoю силoЮ <.тpеTЬolpеBoлюцii'>, сoЮЗниКaМи Мaxнa.
I{iкaвo, щo сеpr.ц пoBсTЕUIиx мopякiв Kpoнпrтaдтa бyлo
10 тисяч нoвoбpaнцiв iз ЛiвoбеpеlкнoТ УкpaТни, ЗoКpеМa i' з мaхнoBсЬKих paйoнiв. !i вuoparшнi селянськi xлoпцi пpинесли iз
сoбoю дщ вiльнoлюбних степiв. ..Pa'ци без кoмyнiстiв!>, <.!jд6нi Pa.ци!>- цi гaслa oб'сДнaли мaхнoвцiв i мaтpoсiв. У Kpoнrштa.цтi Bжe нa ПoчaтI(y пoBсTaнHя oДpaзy >к з,явиЛисЯ aНapxiсти, кoтpi й oчoЛиЛи Bистyп мopякiв. I{е бyли МaTpoси
Пeщиvенкo, Якoвeнкo i Пеpепьoлкiн. Cтепaн Пещиvенкo влiтку |920 poкy пoбyвaв y вiдпyстцi вДoмa нa Пiвднi Укpaiни i,
МoхllиBo, мaв зyстpivi з Мaxнoм aбo йoгo iдеолoгaми, мorкЛИBo, 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 IIoвсТa[Iня.
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сxeМoю бaнд i вiйськ) Пpo Tе' щo poбиться.Як викopисТoвyrтЬся .цoситЬнa.цiйнaкiннoтa? Пaнцеpнi пoтяги (vи paцioнaльнo
poзтaшIoBaнi?Чи нe Кypсyю.тЬцapoM'.вiдбиpaюuихлiб?) _ пaн- ЯK i скurьки lх виКopисToвyeться?
I шiб,
цepниКи - aеpollЛa}rИ
i.Цpoва,Bсе гинr uеpезбarЦи, a ми мaсмo мiльйoннy apмiю' тpeбa пiдтягнyп,tГoлoвкoмa з yсix сил'>.

З пoчaткoм пoBсTaнtш нa Балтицi'.цio Maхнa бyлo вiдпpaвлеLIo пре.П'сTaBникaмopякiB Д,JIяKoopдинaцii спiльниx дiй. У свoix
IlpoМoBaх.листiвкax Тa гaзеТaхлiлеpи noвсTzlЛихмaтpoсiв Hе paЗ
BKaЗуB€ u Iи, щo МaхнoBськиЙ pщ - це гoЛoвний сoюзник Kpoнв бopor.ьбi пpoT}I .ц.иКTaTypи.
шITa/{Ta
6 беpезня l92l poкy Мaxнo Дiзнaвся IIpo ПoвсТaннJIМaтpoсiв 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 КpoнштaдТсЬКиi\tи гrpoяМи в бopoтьбi ПpoTи нeFlaвисFtoгo ypядy тиpaнiB'>,- BигoЛolшyвaвМaхно. Biн poзpaхoByрaB' ЩQ Пoчинa€
здiйснювaтися Йoгo мpiя пpo пеpехiл дo тaбopy пoвстaнцiв pеГyЛяpних чaсти}I Чеpвoнoi apмii, Щo бyло тoдi гoЛoBнoю нaЗaЯBцB' щo tIиM зaДiсю iIля мaхнoвцiв. Pевкoм Kpoншlтсt,цтa,
кaмi,ttь тpетьoi pевoлюцii>.
кjlaДeнo <(пеpIшийI
Pозвiдкa Петpoгpalськoгo вiйсьKoвoгo oкpyry пoвi,п.oмлялa,
lцo lloвсТzшi мaтpoси BBDKZLтIи'щo.З.цaBaTисянe слiд, бo (fioчне
дiяти Мaxнo тa Aнтoнoвl>.
'
o.п,нак oстpiв Koтлiн.KpoнIl]Tа.цT бyв нeгaЙнo i3oл.ьoвaний
вi.Цкpaiнlt чеpl}oними вiйськaми, вipними Ленiну. Aпapaт бiльtпoвltцькоi 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 uеpвoHиМи 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, 3BинyBaчyBaB Koмa}Цyвaчa в нез.цaТнoстi спpaвитися з <.бarЦитoМ'>.
HеДoоцiнкa мaхнoвцiв дopoгo обxoДилaся paдянськoмy КoМaнДуBaнHю, якr BияBиJIoся безсилиМ пpи.цytllити нapo.цний pyх.
Hебезпека йoгo д.пя BЛaди ПoJrягaлay зв'язкy мaхнoвцiв iз сeJUIнстBoNI'яке втpaтилo лoвipy.Цo бyдь.якoi Bлaди.
Ha кapту бyлo пoстaвлeно пpoфесiйнy вiдпoвiднiсть Фpy.н.який
yмiв пepeклaдaти пpoвинy нa МoЛo.циx кoмaн.циplB.
зе,
Знiмaючи з себе вiдпoвi.цaльнiсть, ФpyнЗe BKaзyBaB, щo пoлiтичllиЙ бarЦитизм )киBлять пoMиЛKи y внyгрiruнiй пoлiтицi.
Ленiн Писaв Cюrянськoмy (зaсryпникy гoлoBи PBP), вимaгaЮчи eксТpeниx захoДiв шoдo Мaxнa: <.HaпIевiйськoве КoМaн.цyBaHFIJlгaнeбнo Пpoвir,Iю€тЬся, не вмiюни poздyll]иTи )кМeньКy
бaндитiв. Зaмoвте менi кopoткyдoпoвiДь ГoлoBKoМa (з кopoткoю

!вa з пoлoвинoю porс,IпapTизaнсЬКoiбopoтьби,нескiннeннi
бoi тa пoходи стBopилиyнiкальнy тaктиKy мaxнoвцiв i пеpетвopилиМыrнa. ЯK|лtlнr мaB жo.цнoiвiйськoвoi oсвiти, B тzшaнoBитoгo пoлKoBo.цця,з.цaтFloгo
вивoдити свoе вiЙськo з безнaдiйниx
cитуaцiйl,цiлкoвитlл<oтoче}IЬ'oтpимyвaти неймoвipнi пеpеМoги. Maxнo мaв хopoбpiсть i талaнт зaB.цaBaTи
вiдvщниx Улapiв
величезнiймaruинi тoтaлiтapнoiдepxaви, якa Mzulaщимiльйoннy apмiю, aпapaт пpидylIIеtIнЯ,мiльйoни чинoвникiв тa пpoпa' гatцистiв, нeoбмeженipeсypситa Beличeзнупpoмислoвiсть.
I{e бyв бyнт Дyxy пpoти мaтеpii Ta peаJIЬнoсTi.I{e бyлo шoсь
фaнтaстиvне тa нrПoвтoptlе.
Biйнa пpoти всix ypядiв стBopилa чyдoвy кaвaлepiю Пoвстaнськoiapмii, щo пpиMyшyBaЛa.цo
втечi кpaшi чaстини вopoгiв. ПoстiЙнa небезпeкa'пoхiднеХиТтя' KoЛимaxнoвцiцiлoдoбoвo не злiзали з кoней, пpoBo.цилиpeйли пo l00 веpст нa.Цoбy,
щoДеннi бoi тa близькiсть смеpтi - yсе це пopoдиJlo ядpo МaxнoBоЬKихбiйцiв-пpoфeсioнaлiв,смiливих i витpившlих,кoщi
вipили тiльки y свoi сили, бeзМexнo дoвipяли свo€Мy <.бaтЬкoвЬ тa пi.цкopЯJl|4cЯ
лиrшeйoмy.
B кiнцi 1920poкy зaмiсть BeЛиKиxЗ'r.цнaнь(коpпyсiв, бpигaд) Мaхнo стBopЮrневеликi мoбiльнi кaвшеpiйськi i тaчaнкoвi зaгoни (пoлки). Гoлoвнoю сиJIoю Пoвстaнськoi apмii стае
кaвaлеpiя. Пixoтa внaслiдoк пoстiйниx пеpeслiдрaнь тa pей.Цiв
пеpeсyBaстЬсятiльки нa тaчaнКax.
MaxнoвськиЙ кaвпoлк сlLIIaдaBся3 TpЬox ескaдpoнiв aбo
500 веpurникiв. Kyлемeтнo-тaчaнкoвий пoлк apмii Maхнa сKцa.цавсяiз 100тaчанoк з 80 кyлeметaми i 400 бiйцями. Koxнa тaчaнКa зaПpЯГulacЯтpiйкoю-нeтвipкoю кoнeй. Kpiм тoгo, в ap(дo 200 rпaбель)_
мii Maхнa N:€.лИcЯoсoбливa <(чopнa.сoTtlя>
oсoбистa oхopoнa Мaхнa, rштaбнийвiддiл Пoвстaнськoi apмii з
кiннoю poзвiдкolo тa вi/U{iлaмипpи urтaбi (opгaнiзauiйниМ' пo-
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Г лa в а 31
IиAхIIOBсЬKA

тAкTиIG

- (100-150 voлoвiк), кoмaнДa
сTaчzшЬFlиM'
КyЛЬTПpoсвiтнiм)
oбoзникiв,Лaзapeт,кaнцeляpiя(paзoм 150-200 нoлoвiк)Ta ДелегKих бaтapeЙ!6:29 гapмaт). oсoбливим
кiлькa <(ЛеTIoчих)>
BПЛиBoМ

KopисTyBaBся

l.yЛьTПpoсвiтвi/t,цiл,

кoтpиЙ

BиКoнyBaB

фyнщlт пoлiтвiццiлyi poзpoблявпoлiтичний змiст мaхнoBсЬKoгo py;(y.CюДи Bхo.циЛизнaчнi aнapхiсти-тropeTиKи- Aptпинoв, Pибiн, АлиЙ,Емiгpaнт.
B бoю МaхHoBсЬKaкaвалеpiя нaлiтыla ЛaвoЮнa вopoгa i
aTaКyBаJIaв .тIoб,ПpичoМy pезеpBи в нei були вiдсyгнi. B бoю
лoбoвa aTaKaЗ Пpи*
З Boporкoюкaвa,rеpiеюBиKopисToвУBaЛacЯ
KpиTTяМфлaнгiв КуЛrМrTниMBoгнеM' Пiд чaс бoю oбoз i кaнз ltеЗнaчнoюoхoporroЮзa 5-10 веpст
целяpiя apмii вiлвoлиIЛИcЯ
вiд мiсця бoю.
o.цинлиЦIеvepгoвий rштaбy'всi
Дo тoгo >lсз oбoзoм ЗzulиrшaBся
бpали щaсть y бoю.
безпoсеpе.цнЬo
iншi мaхнoвськi чиновниlоr
Улюбленим МaнrBpoМ Мaxнa бyв yдap кiннoтoю y флaнги i шrл
BеЛиКoiпaнilоt в ЛaвaxсyIIpoTивниKa.
Bopoгa,щo пpиЗBo.циJIo.цo
тaчaнцi з
Baxливa poЛЬ B ПoвстaнськiЙ apмii вi'цвo.цидaся
caмe Мaхнo щe влiткy 1918poкy.BПepшIевинaЙKyЛеМеToМ.
шoв цей нoвий вид oзбpoення. Лiнiею КyЛеМeTнoгoвoгню iз
50-200 кyлeметiвHa ТaчaHKaхмaxнoвЦiсTBopюBaли<.мepтвий
пpoстip,>,зpиBaю.lи i пpидyrшyючиtшаленiaTaКис}ДIpoтивниКa
aбo змyrпyюvи пepeслiдyвaчiввiдмoыrятися вiд гoниTBи.KyлеBeЛИМеTине paз pяTyвirЛимaхнoвцiв, zшeo.IlнoчaснoBиМaга,'III
кoi кiлькoстi нaбoiв, y яKих мaхнoвцi вiдuyвали пoстiйнy гoстpy нeсTaчy' aДxе y tIих не бyлo нi свotx пaтpoнниx зaвoД'iв,нi
мox.llивoстi tх oтpимaти з apсeнaлiв aбo tgrпити.Bсi нaбoi мaxB бoю, як тpoфеi.
нoвцi здoбyBЕUIи
ПoxiдниЙ пopядoK Пoвстaнськoi apмii являв сoбoю фopмy
хpесTaiз збеpеxеннJIМyДapнoгoяДpa в центpi. Це ядpo слyllшЛo Пpи нaстyпi aBaнгapДoм, a ПpуIвiдстyпi - ap'еpгap.Цoм.Мaх.
нoвцi не вiднyва,rисTpaхy Пеpeд oToчrI{н'IМ'нaBпaKи' lFIКoЛи
сyпpoтивникoвi
нaвiть ПpaгнyЛиB нЬoгo ПoтpaпиТи,зaBД,aЮчи
сеpйoзнoi ПIкo.циi залиrпaючиЙoгo <(BДypн'lх)>.
Генеpaл Cлaщoв-Kpимський Писaв:<.Мaxнoне бoiться oтoченн'l' a нaвiть сaМ y нЬoгo нaПpoпIyстЬся,дiю.lи B TaKoМyBиПaДKyсвoiми вiльними вi.цoтoчення зaгoнaМи кiннoти Нa TишI
вopoгa ПapTиЗaнськимспoсoбoМ>'яКIцo x цe нr B,цaBuUIoся'
Maxнo нaПa.цaBнa oДиtl iз нaйслaбrпих загoнiв y лa}IцЮryoToЧeн}Iя(кopистyюuись вiдмiннoю pозвiдкoю) i всiмa свoiми силaми пpoбивaв пpoxiд y <.мirпкy'>'
нe були ciHa вiдМiнy вц peryлrяpнoгoвiйськa ПapTИЗa:нИ
poЮ Мaсoю' ЗдaTFIoюлиПIe нa виKoнa}ItUIнaйпpoстitпих.нaKaмaxнoвцiвB oтapy.
зЬ кoмaндиpiв.flисuигшiнaнe пеpeтвopЮBaлa
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Boни збеpiгaли irцивЙyaльнiсть i poзpaхoврaJlИ lla сBoю сиЛy
тa винaхi.цливiсть. Koмarтднo-кaзeннi сToсyнKи y мaхнoвцiв бyли
виняTKoМ' BJIaДaoтaМaнa бyдyвалaся нa oсoбисToмy aвтopитетi,
пoвaзi i нaвiть сxиляннi пepел oбpaним зa свoi якoстi KoмatЦиpoм. oтaмaн сTиМyЛЮвaвaкгивнiсть бiйцiв, ви'IBJUIЮЧиBисoКy
oсoбисry iнiuiaтивy i aктивнiсть.
Iндивiдyшrьнiсть пapтизaнa бyлa oснoвoю мaхнoвськoi стpaтегii. Iнoдi неBеликi зaгoни aбo oкpемi пoвстaнцi дiяltи пoвнiстю
сitМoсТilfoIo' кep1rovись тiлЬlсt зltГiutЬI{иtlшlвказЬкaми 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 poзпopoIIIyBаJIaсянa ДeсЯтKи aBTot{oМних гpyП i oКpeМиХ бiйцiв, кoтpиМ Лrгllle бyло втiкaти вiд пrpеслiдyвaння' пpoхoдити кpiзь
вiйськoвi,зaгopoxi тa лiнii ЛaHцеpниx пoтягiв пooдинцi.
Мaхнo BКaЗyBaBциМ гpyПaМ МapшIpyг' мiсцe i vaс збopy, дaючи iм мorglивiсть сaMим BkIpBa"ГИсЯЗ oToчeнtUI. Униtсyвrпи
poзгpoМy, гpyПи Зrroв oб'еднyва-пися в Пoвстaнськy apмiю. Успiхи г.ДибoIgx pейдiв мaxнoвцiв бyли нaслiдкoм вiДмiннoгo зB'язкy з мiсцевиМи ПoBсTaнськими зaгoнaMи' сеrUlHсЬKим пiдпi.luшм,
lllиpoKoгo зaсToсyвaнrш poзвiдyва,rь}Iиx lpyП i нaпoвнення тилy
i чaстин сyпpoTиBниКa BJIaснoю aгенTypoю. Cтепoвoю Укpaiною
poкaх снyвzrли дpiбнi зaгoни кiнних мaхнoвцiв (пo
у |9|9-|92l
10-20 бiйцiв), кoщi бyли <<T}LтIoм>
Пoвстaнськoi apмii. I{i зaгoни збиpulи вiдoмoстi в пoвiтaх, poзПoвсЮДхyвали мaхнoвськi
листiвюr Ta гЕtзети' гoTyвirли iзбиpыlи нaбoi, кoней, ПpoдoBoЛЬствo, веpбyва.ltидoбpoвoльцiв Дo apмii Мaхнa.
Cтeпoвими LIIЛ'IхaNIИ
BoЛoчI,UIиcяxебpaки, веш-tталисял iтнi
xiнки, дiти, <,збиpaюvи poзвiдкy для Maiнao..Bеличrзнa
кiлькiсть дoбpoвйьниx aгентiв Maxнa булaв Ko)КнoМy пoвiтi. У вoлoсTях бyли пyнкги збopy,цotlесеtlЬ' зa яКиМи пpиiздили гiнцi
вiд Мaхнa. B селax дiяли пiдпiльнi мaxнoвськi гpyпи' кoщi веpбyва.llи Мoлo.цЬi пеpioдиvнo гpoМиJIи мiсцевy BлaДy Ta гapнiзoни пo селaх. oсoбливo сиЛЬними бyли тaкi ГpyПи в бaзoвих
paЙoнaх МaхнoBсЬKoгo pyxy' .це Boни ЯBЛЯЛkIсoбою свoсpiднy
<(TiнЬoвyыroДУ>>.
Це бyв нeвvтДимий МaхнoBсЬKиЙтил, якиil, Двa
polо{ виlllyКyBали i нaмaгalИcЯ знищиTи чекiсти.
MaхнoBськllttl тил нaстo oбеpтaвся B oфiцiйнy тa 'цiлкoм
ЛoяJIБFIyмiсцевy paДy, peвKoМ' KoМнeзaМ. Пiлтpимyючи iлюзiю
paдянськoi BJIЕI,ЦИ,
cxoBaвшисЬ Зa pаДянсЬKиМи гaсЛaМи' МaхнoBцi викopистoByBаЛи ..цю BЛaДy як зaвiсу дЛя IIIиpoKoТaгiтaцii
пpoTи бiльrrтoвикiв. ixнi гpyпи ПepеTBopЮвuIИcЯ B зaгoни Mесникiв, a миpнi хrriбopoби виTяryBaЛи пpиxoвal{y гвинтiвкy, щoб
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yнoчi лiквшyBaTипpибyлиx KoМyI{iсTiв,a нa paнoк знoвy пеpеTBopЮвaЛися 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.цибiльlrloвикiв. Taкий зaгiн нapaxoByBaвBi.цl00 Дo 2 тисяч чoлoвiк i являв сoбolic
свoсpiДнийprЗrpв, зaПaснyчaсTиHуМaхнoвсьKoiapмii. CтвopЮючи oбстaнoвкy пaнiки в пoвiтax, мiсцевi зaгoни зpиBaли
нa дРiб.
и peквiзицiям, HaПaДаJTи
ПеpelrlКoД)кaЛ
ПpoДpoзКJraдКy'
нi vepвoнi чaсTини.Пpи' пoявi apмii Мaхнa в iхньoмy пoвiтi цi
зaгoни ПpиrД'нyBaJII4cЯ
Дo нei, збiльrпyючи Пoвстaнськy apмiю,
в пoвiтi.
a KoЛи Мaxнo йшoв Далi, зaлИЦIaлИcЯ
Iнoдi цi зaгoни os'еднyвaлися i зДiйснювали cпiльнi pefiши
Укpaiнoю. ПеpесрaюнисЬ IIo Укparнi, Мaхнo ЗaB)qДинaвiдyBaBся в бaзoвi paйoни, знaюЧи' щo TaМ йoмy Дoпoмoxr/гь i
щo тaM вiн зaвxДи пoПoBtIиTьсвoю"apмiю pеЗеpBaМи;Якщo
ядpo Мilхнoвоькoiapмii y |920-|92| poкax стaнoвилo3_10 тисяч чoлoвiк, тo тaкi мiсцевi зaгoни мzl,'Iичaс8М бiЛьtшyчисеЛЬнiсть.
Бaзoвими paЙoнaмимaхнoвцiв бyли великi сeлa, звiдки пoHaсaмхo.циJIa
бiльrпaчaстинa кoмaндиpiв i pялoвих
'2x1193rliв.Бaсaнь,
Пrpr,ццe були Гyляй-Пoлe' Hoвoопaсiвкa,.[iбpoвкa'
Полoги, Toкмaнкa, Успeнiвкa,'Kiнськi PoзДopи,Hовoryпa,'Iiвкa,
Iвaнiвкa,Cтapoдyбiвськa,Hoвo. Mlжaйпiвкa, Hoвb-Koстянтинiвкa, Hoвo-Микoлaiвi<a,Бiлoцepкiвкa, ПoПiвкa, Kapaкyбa.
Kpiм сiл oлексaндpiвськoi гyбepнii Ta пpиaзQв'я, бaзoвi
paйoни Maхнa iснyвали в селaxпoблизy мiст Мapiупoль, Юзiвкa, Гpишине, Boлнoвaхa, IЗIoМ,Лимaн, Cтapoбiльськ, БiлoBoдсьK,Kyп,янськ; y лiсaх BздoBxpiк CiвеpськийДoнець' Деpкyл, Aйлap.
У Kaтepинoслaвськiй ryбеpнii мaxнoвцi МurлиПpихильникiв
y HoвoмoскoBсЬKoМy,BеpхньoднiпpoBсЬКoМy,Пaвrroгpaдськoмy пoвiтaх (селa Koпaнi, Kpишrтoпiвкa,Пpищепине тa iнrшi).
Чaстo-ryстo pятiвним дДя Пoвстaнськoi apмii бyв великий лiс
Bз.цoBxpiки Caмapи.
У Пoлтaвоькiй ryбepнii бaзoвими .цJUIМaх[IoBцiвбyли селa
нaBKoлo мiстeчoк Зiнькiв, Heдpигaйлiв; Koбеляки, KoстяAтинiвгpaл.
У стoсyнкax MaхнoBсЬкoIo TиJIу й apмii веЛиКy poль вiлiгpaв вiл,цiлПoсTaчa}Iняi сoцiа,rьнoгo jaбезпечення' }IaкoтpиЙ
зaбeзпеченн'lмaхнoвськoi аpмii, не пoля|aJIaBLцПoBЦuuIЬнtсть
pуlllуЮчи Пpи цЬoМy iнтеpeсiв'мiсцевoгo сeлянсTBa.Пiд чaс
свoix нaскoкiв нa мiстevKa, вiйськoвi сКJ]a.ци'цyкpoвi зaвoди
BеЛиKyкiлькiсть
Ta BиHoI(ypнi,пoтяги мaхнoвцi ЗaxoПЛюBЕtли
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пpoмисЛoBoi пpoлyкuii. (i тpoфеi сПpяМoвyвiulИcЯДo BщДiЛy
ПoсTaчaння,кoтpий BеЛиКyчaсTинy тpoфeiв вi,цпpaвлявдo бaзoвих paйoнiв, opгaнiзyBaBIIIи
oбмiн ПpoMисЛoвиxтoвapiв нa
пpoB1aнт.
Сeляни oтpиMyвzulицyкop, cTIуIpT,
мaнyфaктypy, сiльгoспiнвентap.Зaхoгutюючибaнки тa Кaси, pеквiзyюнигpoпroвiсyми,
МaхнoBщчaстo poЗpaxoвyвajlисяз сеЛЯнaМитpoфейними гpilшми зa кoнeй, фypax i пpoдoвoльствo.Taкi стoсy}lKиз сеJUIнaМи
зaбeзпечили Мaxнoвi IllиpoКy пiдщимкy тa спiвч}rггяyкpaiнсЬКoгoсeЛa.
Maxнoвськi есКa.цpoHиaбo бaтальЙoнисКJIaДuUIися
iз oДнoсeльцiв, кoтpi дoбpe ЗFftlтИoдин oд}loгo' I]е нe .цoзBoЛялoyКopiнитися в чaiтинaх чrpвoниM aгеHтaМaбo ж вести сеpeд Мaхнoвtцiв пЦpирнy пpQпaгaнДисTсЬKy.pобoтy.Bсi бyли нa oЧaх.
Пpинuип зrмляцTBa сTBopюBaBy мaхнoвцiв aтмoсфеpyBзa€мoпiдтpимки Ta.ToBapиства.Бoягyзтвo,нa пoлi бolо мoглo BИКJIИкaти oбypенЦ8.сеp9дoднoсельцiв.
Мaхнogськa apмiя мaлa й pяд сyггсвих неДoлiкiB'Щo чaсTo
зBoдилинaнiвецьii успiхи.
Чaсто y Мaхнa 1a йoгo rштaбyбр вiдсщнiй зaгальний плaн
дiй aбo пoстaыlенi зaвдaннЯбyли нездiйсненнi. B Пoвотaнськiй
apмii вия9лддaся нrз.цaтнiстьвести цiлеспpямoвaну бopoтьбy,
'oTpиМyBaTивiд свoix пеpeмoг сщaтегivнy пepеBary.
Бiй y мaхнoвцiв звoдився дo зtlиЩeння >кивoiсиЛи вopoгa'
щo бyлo неeфекгивниМПpи вeличезнiйчисельнй пepевaзiЧеpвoнoi apмii. 3дебiльlпoгo Iиiж}IoBцiне poзвивuulиПoчaтКoBoгo
yспiхy i пiсля пеpеь{oгиУхl4ЛЯЛИcЯвiд бoiв i пepеслiдyBaнHя
Bopoгa' нaМaгaючисьвi.цпoчити.Це дaва;roмoxltивiсть сyfipoтивникoвi пpиBeсTи.цoлa.цyсвoi ЧacTИ:ну.,
зaнoвo oзбpoiти poззбpoсниx сoJЦaт тa вiдпyщених MuжI{oBцяМи
пoЛoнених, .цoче.
KaTkIcЯпiдкpiплeньi влapити Ha IIoBстанцiвзновy.
Bцсyгнiсть pеzulЬt{oгoтилу булa Boднoчaс IUIЮсоМi мiнyсoM мzlхFIoBщинц'Hg мaюvи пoстiйнoi тepитopii.цлявi.цпoчинКy' пoпoBнення, лiIqyвaн}UI
тa виpoбництвa нaбoiв, мaхнoвцi не
М:UIищo зaхищaти' !1lя них y)ке He бyлo вaжливиМ' .цl BoЮBaти. Boни лrгKo зzuIиIIIaли
бaзoвi paйoни, якi стaвали зДoбиччю
кapшIЬ}rиxзaгoнiв, Щo ToПиJIибaзoвi сеЛa B кpoвi. Пoстyпoвo
<<невидимий
T}Ul>>
ffiд11lдpyйнyвaвся. B |92l poцi мaxнoвцi нaсaМпrpe.цЗaхищaютЬiснрaння свoei apмii, a не свoбo.цy<.вiль.щo пo3}Iaчилoсянa.зMeнПIеннiпpитoкy дoбpoниx .paйoнiB)>,
вoльцiв y Пoвстaнсьцy apмilo.
Пoвстaнцi-Дoбpoвoльшiбiльrпe iшlли Дo мiсцевих зaгoнiв,
кoтpi мoгли 6 зaхиcтllти мiсцeвi iнтepeси, нix дo-Мaхнa' KoTpий вoювaв ДiUIеKoвiд piдних мiсць.
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КPиBABиЙЛЬo.Inoхul

(13 люmoеo_ 13 квimня 1921)
Apмiя Мaхнa, знoвy увipвaвшисЬFIaTеpениЗaпopiзькoiryв гyлaвинi Чrpвoнoi apмii' .raстини якoi зaбеpнii, o||vIНИЛacЯ
стeпи. Ha шляxy мaxнoвцiв B|4uTaBIIЯIIуIПpиaзoвсьKi
пoЛoнPlJIи
ся пoтyxнi зaгopoxi чrpBol{ихЗ чaсTин 5, 7, 2,9-i кaв.цивiзiй,
Двi стpiлецькiбpигaди.Алe пoвстaнui пpopyбyвaлиiх вoгнeм i
Мrчем i pвa,'Iисяв piдний кpaй, дe пpи нaблиr<еннi<.бaтькa'>
сПaЛaхнyлotIoBеПoBсTaн}ш.
l92l poкy мaxнoвський pщ
B сiчнi - FIa ПoчaTКy'ЛЮToгo
нa вiдсщнiсть Maxнa тa йoгo
нa Зaпopi;оlti не згaс, неЗBzDКaЮЧи
apмii. B пЛaBняx flнiпpa, бiля oлексaндpiвськa, бyв ствopeний центp Мaх}IoвсЬКoгoPУхУ, який кoop.ЦиHyBaв
дii oкpемиx
зaгoнrB.
бiльrшoвикiвзими 1920_1921poкiв мiсУ пoлiтзведеtItUIх
пoвiдoмлeння пpo Te' щo Зaпopiзькa ryбеpнiя ((киllIиTЬ
TИIIИQЯ
бarЦитизмoМ>,щo в ii пoвiтax <сyцiльнийбarЦитизм>i в кoжнoмy пoвiтi oпepyютЬ мaхнoвськi зaгoни вiд 300дo 1000чo-лoвiк. KaтepинoслaвсЬKaта oлексarЦpiвськa гyбepнii бyли oгoлoшreнiбiльrшoвиKaМиI{aсTaнoBищiфpoнтoвиx.Tисячi poбiтникiв
i paдянських слyжбoвцiв були мoбiлiзoвaнi нa бopoтьбy пpoти
мaxнoвцiв.Бiля Мapiyпoля з пiдлiткiв 15-16 poкiв бр opгaнiB oлеrпзaгiн <.Cиниoбpaxeниx бaтькiв,>.
зoвaний МaхFIoвсЬKий
гpyпa <Якip>,
кax бyлa сTBopенaTaсМнaМaTpoсЬKo-МaxнoвсЬКa
КoTpa дpyIryBiUIaпpoкJlaмaцii iз зaкликoм стBopюBaти <.вiльнi
paди>i пiдтpимувaти IToBстaнняв Kpoнштaдтi. Haвiть B KoМунiстичниx oсepeдкaxтa oфiuiйних paдax, Зa.цaHиМипoлiтopгaoпoзицiя'>.
нiв, зpiлa <<MУЖИЦЬKil

I
I

дiгнaш мaхнoвцiв.Biдвiдaвшиfliбpoвкy i poзбивrпитaм пoлк 42-i
дивiзii; мaхнoвцi з€lxoпиJlи 4 rapмaти i пo.ца-ltися
дo Hoвoспaсiвки. У.цoвиченкoнaпoлiгнa пiвденнoМyнaПpяМКypщу Пoвстaнськoi apмii, нa з'сднaннi iз зaгoнoм Бiлaшa, щo pейд}ъaBу paйoнi
Бepдянськa.Maxнoвцi ПoПpяMyBаЛиМap[IpyToмУспенiвкaI{apeвoкoстянтинiвкa-Hoвoспaсiвкa,вiдбивaюнисьвi.цЧaстиH
3-гo кiннoгo KQpПyсу'який висiв y них нa IUIeчaх.
B нiч з |9нa20ЛЮToгo|92|poку, KoЛиМaхHoвЦi,
стoмленi
BzDКKиlvI
пepeхoДoм' ЗУПИHvIл|4cЯ
нa нiч y селi БеpесToBoМy'нa
сПЛячиxпoвстaнцiв нal]zшa7-мa кaвалеpiйськaдивiзiя чеpBoних. KpивaъиЙбiЙ зaв'язaBсянa вyлицi селa. Мaхнoвцi зa вiдсщнoстi €Динoгo КoМaнД.yBaнI{я
Лr.цBeBсTигЛиBискoчиTИЗ oToЧеFIн,l'BTpaTИЛ|t
пpи цЬoМy 2rapмaти тa 6 кyлеметiв i близькo
тисячi чoлoвiк yбитими й пopaненими.Чepвoнi пoвнiстю виpiзaли сaнiтapнийoбoз iз пopaнeниМиПoBсTaнцяМи'
Пiсля piзaнини в Беpeстoвoмy Пoвстaнськa apмiя poзПzrлaся, ii vaстини, pяTyЮЧисьвiд пеpеслiдрaння, poзiйtuлися в piз.
I{их нaпpяМкaх. IJе бyв oдин iз нaйкpитичнiших днiв Для мaх.
нoвцiв. Caм Мaхнo' }IеЗBaхaючИ
Ho ХoЛoД;бeз вepхньoгooдягу'
Bеpхи нa кoнi, щiкaс в paйoн HoвoспaсiвКи'Кyди paзoМЗ ниМ
лpибули кiлькa сoТrнЬ пoвстaнцiв нa чoлi з УДoвиченКoМ Ta
Га-пинoюКyзьмeнкo.
Бaчaчи пoвний poзгpoМчaсTини свoеi apмii, Мaхно дyМar
пpo пepexiд y пiдпi.тurяTa пpo oстaтoчний poзПyсК apмii. oл.
I{aКЧeprЗ кiлькa днiв мaxнoвцi вiДнoвили свiй бoйoвий дц,
бo Дo зaгoнy Maxнa пpи€ , цнaвся зaгiн Бiлaпra' нoBoспaсiвськi
пoвстaнцi Ta чaсTиFIaпсlвстaнцiв,щo poзбiглиCя ricля бoю бiля
Бepeстoвoгo.
2|-24 люToгo 192l poкy мaxнoвцi oбrззбpoiликaвДивiзioн
3-гo кopпyсy' ЗaхoПиBIIIи6araтo кoней тa 20 кyлеметiв i poзГpoМиBlIIиу Cтapoлyбiвцi неpвoнy бaтapeю - ЗaxoПиЛи4rap-

oкpемi ПoBсTaнсЬKiзaгoни бyли здaтнi викoнaти,цoсиTЬ
Taк, y сiчнi l921 poКy oKpeМийзaгiн Бiлaпra
сеpйoзнiЗaB.цaння.
a Зaгiн Ча:toгo- opiхoвoм.
нaДoбy Беp,Цянськoм,
зaвoлo.ц'iв
Пpи нaблиxeннi Мaхнa лo Гyшй-ПoJUI B сepr.цинiлютoгo
1921poкy мiсцeвeбiльlшoвицькекepiвництвoбyлo oхol1пенrBeBJIа.цЛиKoюпaнiкoю. l3, 16 тa 18лютoгo вoнo щинi eBaKyюBilJIo
нi сщyкгри з Гyляй-Пoля' нeзвtuкaючинa нaявнiсть y ГyляйПoлi великoгo чepвoнoгo гapнiзoнy. Kiлькa нaскoкiв Maхнa нa
peзyльтaтiв,бo 6ули вiдбrгi 3-м кiнГуляй-Пoлe Нe ДaIw.rхo.цних
ниМ KopПусoМЧepBoниx,щo тaбopивсяy сeлi.
14лютoгo мaхнoвцi oToчилинеpвoний лoлк, яruЙ виpiшrив
кaпiryлювaтуI'aIIeKoЛИмaxнoвцi Пoч:UIицей пoлк poззбpoювaти тa вiдбиpaти кoнeй, неpвoнi сollдaти ПoЧzUIисщiлянинy i вi-

Пiд виглядoм бyдьoнiвцiвз poзгopнyгиМчepвoниМПpaпopoм в'ixшlи мaхнoвцi .цoнiмецькoгo xyгopa Фpiдpiхстaль(пoблизу Гуляil-Пoля) i без бoю poззбpourиvеpвoiий кaвДивiзioн
зzUIoги'У сeлi Залiзнoмy ця iстopiя ПoBTopилaсяЗ TpЬoмJIПoЛкaми |24-i бpиraди42-i дивiзii,П oлoнeнi - кoмбpиг l 24-i Блюмбepг тa бpигaднi кoмiсapи були poзстpirшнi. Taкox були знмщeнi тpl,tлuяTьмaхнoвцiв, якi пepейruли у Чepвoнy apмiю.
3гoдoм yнo.ri мaхнoвцi пoлoнили пoлK 42-i дивiз1iTa пoЛК
30-i дивiзii i зaxoпилище 16 гapмaT.Tиcячa мaхнoвцiвзaхoПиЛa y пoлoH близькo 5 тисяч чеpBoHих'npичoмy близькотисячi
пoЛoнениxчepвOнoapмйцiвдoбpoвiльнoпеpейrxЛиДo Пoвстaнцiв i з них бyлo сфopщoвaнoнoвий пixoтний пoлк.
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Чoтиpи тисячi пoлoHе}lихбyли poззбporнi, з них бyли знятi
шrинелiй чoбoти.|I{i пoлoнeнi були кинщi B сTeПyptlзoМз oбoЗoм, бo :нaП,ЯTИМilxtloвЦяМy)I(енaстyЛaJlи-3-йкiнний кopпyс,
1919-тai7-мa кaвдивiзii.3aгoниУ.цoвиченкa
тa БiлaцraзaпиIlIилися пiд Беp.Цянськoм,a Мaхнo (1300rпaбель,100кyлеметiв,
8 гapмaт) 23 лютoгo 1921-гoзнoвy спpoбyBaвзaхoцити ГуляйтПoлe, а.llеi ця спpoбa бyлa вiдбитa ЧepBoнoюзаJIoгoю.
Пiс.lш невдaчi бiля Гyляй-Пorrя Мaхнo ПoПpямyBaBнa зaхiд
Дo oлексaнДpiвськa, нaвo.цячисTpaх нa ryбеpнськиx Чинoвникiв, якi oгoлoсLUIимiстo нa стaнoвищi oблoги i пoчa.пигoTyBaтися Дo eвaкyaцii. B тoй xe vaс oкpемi зaгoни Kypиленкa, KaЛeНИKa,МaЙбopoли ЗaJIу|IJIИЛ|4:Я
в paйoнi Гyляй-Пoля.
Махнo руxaвсялиlпr йoмy сaмoмy вi.цoмимиllulfl(aМи' знищyroчи мiсцевi гapнiзoни тa paдянськi yсTaнoBи.25 лютoгo мa,хнoвцi
пo ЛЬoДyпrpeпpaвJlяЮTЬся
uеpeзflнiпpo нa Пpaвoбеpе>Iокя
УщaТrпaв paйoн Aпoстoлoвoгo, пpяMyюЧидo Хещoнa, в paйoнi яKoгo'
зa вi.цoмoстяМи<.бaTЬКa,>'
сП€ulzlхllyлo сrЛ,I}lсЬKепoвстaння. fuie в
(150.loлo!нiпрвсью,rх шIaBнfl(зyсщiв Мaхнa лиIlIеI{rBелию,rй
вiк) зaгiн Пaв.пoвськoгo,якl41 Пpи€днaвся дo мaxнoвцЬ.
Ha Пpaвoбеpехо<iМaхнo нaulтoвх[IyBcЯHa чaстини 45-i
сщiлецькoi дивiзii, яKa Haв'язалaйoму вaxкий бiЙ б1ЛЯoлексaндpiвськa. Kiлькa paзiв, шIoбвiдipвaтися вiд пеpеслiдyBaння'
мaxнoвцi Пеprхo.цяTЬ
{нiпpo Пo лЬoдyз бepегaнa бepeг.Ha!ешrтi
1 беpeзrrя1921poкy Мaxнo ПoBеpTarTЬсянa Лiвoбеpеюr<яi пpямyr дo Гeнiveськa, пoблизy яКoгo дiялa MелiтoпoлЬськa гpyПa
мaхнoвцiв - KpиМсьКий пoлк МaхнoBця Kрилeнкa (250 rшa6eль,75 тaчal{oK'3 гapмaти).
6 беpезня 1921poкy Мaxнo знoвy poзбиBar сBoю apмiю нa
кiлькa мoбiльних гpyп. Пaвлoвський з 300 пoвстaнцяМи BиpyПIa€ дЛя opгaнiзaцii гpyПи в селo Bеликa Лепeтихa. 3агiн Koхi
pa.ця}lсЬKoю
нaПaДarнa кoнцтaбip' дe yгpиNryB.rЛися
HеBД,oвoленi
Bлaдoю цiqr{eвi ceЛЯH|4.
Kypиленкo зi свoiм зaгo}IoмBиpyIIIиB
лo paйoнy Мapiyпoля, Moскшtевськиilтa Kшlеник - дo paйoнy
y !нiпpoвських
Юзiвки. Глaзyнoв зi свoею сoT}tеЮЗaIwШIII4BcЯ,
IUIaBняx.

Бiля АпoстoлoBoгo М.lхнoвцi зaxoпили пaнцеpний пoтяг vepBotII,D('
aбiя c. PoгaникpoзфoМиJlикaвбpигaцy7-i кaвдивiзii,якa
BJIaшITyвiUIaся
нa вiдпoчинoк; Пpиvoмy мaхнoвцi з.lхoпLUIиyBесЬ
пrгaб кaвбpигa.циpaзoМ з KoМaндиpoМтa 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 poззбpoенi тa вiдпyrценi сoлдaти B)кr нaстylтнoгo дня' oтpиМ.lвlllи гBинтlвки' мoгли
викopистoByвilTися пpoти Мaюra.
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Paдяfiськe KoМaндyвaнrЙpoзpoбилo нoвий гшaн лiквiДaцit
Мaхнq .Bиpirшeнoбyлo'влtarштрaтипaстцу ДЛя ПoвсTal{цiвмix
Aзовським MopеMтa сrJtfioмМoлoчним, BТис}tyBшиж сюди i
сКин),ъшrиB Мope.Для здiйснення ЦЬoIoI]Лaнy.tеpвoнiвiдкpили
МaxнoBЦяМ
lIJЛJIx
ПaсTI(y
Дo мopя i ЗaчИIIИлИ
з пiвнoчiЧaсTинaМи
apмii Бyдьoннoгo;30-i, 4-i дивiзiй. Зa пepесранням мaxнoвЦiв
слiцкyвшIи3 aеpoп,raни,iнoДi сK}Iдaючинa KoЛoI{ипoвстaнцiв
бoмби. Мaхнoвцi бyли зhгнaнi в <<Мiuloк>
бшя oзеpaМoлoчнoгo.
Haлii пеpеIhи oзеpo ПOлЬoДyнr сПpaB.циJIИcя,
бo кiлькa TaчaнoK
пpoBаЛиЛисяпiД тoнIсайлiд' Здaвa;roся'Цr б}ъ кiнець. Але...
oсь як сaм Maжlo зГaДyвaB
тi пoдij:<БiляМелiтoпgлякoмрri_
сТиЧHеKoМaHДyвaнI-Ul
BJIaшТyBaЛo
мeнi ПaсТКy(...) Тoмy мeнi
сaМol\,ry
дoвeЛoсясiсти нa кoня i KеpyBaTиMaHeBpoМ
бoю. Я }о<илився вjд бoю з oднoю ЧaсTинoю'iнштyсвоiми poзвiдрaльними
чaсTинaМизМyсиBсToяTиpoЗIop}IyгI4М
фpoнтoмв oчiк}ъaннiбoю
i цим uaсoiизДiйснивпepехiдв 60 веpст,poзбивнa свiтaнкyTpеTю
vaстинy бiльйoвикiв' щo сToяЛaбiля МЬлoчнoгo oзеpa,тЬ дзoвсЬKим Мopеtt,t
вийrшoвнa пpoстip в paйoнi BеpxньoгoToкмaкo.
B пoвнiй бeзвихoдi,кoлй все висiлo нa вoЛoсИlli,Maхнo не
втpaтйв сaмoBЛaДaFIFI'I'
a з.цiйснивблискaвичнy i нa.цзвичaйно
з}xBiUIy
oпеpauiю.PoзбившизaгopoжiЧеpBoHиХ'
мaxнoвЦiвyзькoю i дoвгoю сфiлкbю (22вepcти.цовxинитa 10сaхнiв IlIиpи.
ни), нaяl4ii без ocoбливиx тpyДнoщiвусi вони МoгЛибyги зни.
ruенiкyлемeтнимi ГapмaтHИМ
вoГHeМ,BИpв.шИся
iз влаштoвaнoгo
oUIЬllIoBиKaМи

ПеK.IIa.

. Чеpвoнi нaвiть нe пepедбavzulи
Мo)Ю'lиBoстiтaкoгo Пеpехo.цy,
a Нa ДeЯKуж'
вiйськoвIж МaПaxця кoсa нaвiTьнe бyлa ПoЗнaчrнa.
,9.
'-10беpeзня 1921poкy мaxнoвцi mB'ЯЗaЛИбiЙ б1ДЯс. Hoвoспaсiвкa, Де ж чеKzUIaпiдмoгa в 500чoлoвiк. Cпovaткy Boни poЗГpo.
N|IlЛИl<aвa7epйськyбpигадy,шtе сaмi ПoTpaПи,'Iи
B чеpгoBеoToчен}l'l чaс'TинaМиIpкщськoi дивiзii. 400 мaхнoвц\в зaллaтили
)to{Г,гяМ
Зa ПpopиBз цьогo oToЧеHFUI.
12 беpезняв бoю з вцpoдке- .
нoю чepBoнoЮгpylloю Heстеpoви.iaз.arинулище 180пoвстaнцiв.
Hезвaxaючи нa вTpaTи'Мaxнo зBaJКyrTьсянa нoвиЙ I]]TypМ
Гyляй-Пoля. Пoлoненi чеpBoнoapМiйui(мaбщь, спeцiа-ltьнo
пiпoвiдoмили
Maxнa,
лiслaнi)
в
Гyляй-Пoлi
знaхoдиТЬся
лиШе
щo
.oДин
кiнний пoлк чrpBoних' бiйцi якoгo спiвvyвaютьMaхнoвi
i гoтo.вiпepeйти нa йЪгo бiк.
Успix,пoвстaНHЯУ Kpoнштaдтi ПaМopoчиBМaxнoвi гoлoвy.
Здaвaлocя,Bxe пoЧ€ЦIaсЯ<<ТpeTЯpеBoлюЦiЯ,>.
14 беpeзняl92l poкy
<<бaTЬКo>>
без пoпеpедньoi poзвiдки з xoдy BpиBarTЬся.цoПrpеДмiсть Гyляй-Пoля, дe йoгo зaГoниoдpaзyж ПoтpаПиЛиy кiльuе
чaсTин 3-гo кiннoгo Кopllyсy. Хopстoкe pyбoвище, зДaBzUIoся'
ПpизвeДеДo ПoBнoгo зниЩенFUlмахнoвцiв. Tiлцки ПepеT}tyBll]и
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pi'lкy Boвнy Ta ЗaКpивlllимiст KyлеМrTниМBoгt{ем,пoвстaнцi
ЗМoгЛиЗyпиниTипеpесЛl,цyючиХ.
Пiд чaс бoю бyли вбитi aбo схoпленi B Пoлoн oTaмaниПpaв.Ц'a,Мapoвський, IЩенкo. Мaхнo бyв вa;ккo пopaнений пoстpi.
ЛoМyПpиTyЛ.oднa з KyЛЬзaсiлaв стoпi, iнпroю вiн бр пopaнений y стeгнo й xивiт. Maхнo BпaBЗ KoHя нa снiг, Щo ПoсЛy)киЛo
ПpиЧинoю пaнiки сеpe.цПoвстaнцiв.Kpики <..Бaтькo
вбитий!>
ПpизBrли дo с1rм'яттясеpeд Пoвстaнцiв. Iм здaвa.пoся,lцo Boни
BTpaTlиriIИ
не ЛишIeBo)I(.ця'
але й меry бopoтьби,a гoЛoBнe- нaДiю нa пopятy}IoК.3 цiсi хвилини Мaхнoвцi пoчшtи BTечу.
12 веpстпopaне}IoгoМaхнa вrЗлинa тaчaнцi,не пеpев'язyюvи
paн, i'вiн сIIЛиBaBКpoв'Ю,FIeпoвrpTaючисьДo свЙoмостi. Bесь
Чaс ТpиBiUIoпrpеслИрaнtшl тaЧaнKиМaхнa, Hад гoЛoBoюМaхнa
свистiли lryлi. 3 пoля бoю нa pyКilх йoгo винiс Льoвa ЗaДoвl'
B нiч нa 15 беpезня |92|-ro, вiдipвaвrшись
вiд пepeслшyвaviв, мaхнoвськi кoмaн.циpизiбpaлиcя бшя лixкa свoгo пopaне.
нoгo вo)<д.я.
IIIтypм Гyляй-Пoля КoIlITyвaвl50 пoвстaнuiв yбитиМи Ta l00 пoлoнeними. Tpебa бyлo oбгoвopиTисTaHoBищe
Пoвстaнськoi apмii тa iJ з.цaтнiсTЬд.o Пo.цiЦьшroiбоpoтьби.
Кoмaндиpи pозyмiли, lцo, HезBzDKaЮчи
Ha шиpoкi пoBстaHн'{ Пpoти бiльtпoвикiвy Cибipy, нa Taмбoвщинi, в Kpoнштaдтi,
apмiя не мoгЛaПepеЛal\{aти
синa Пiвднi Укpaiни, Maх}IoBсЬКa
тyaцiю нa Гуляйпiльщинi чepез BeЛичeзнyкiлькiсTЬчepBoHих
вiйськ нa Зaпopixxi. Cтвopення в Гуляtrт-ПoлiплaнoBaнoгo
paйoнy>тa йoгo oбopoнa бyли нapaзi нeМoжJIиBиMи.
<<вiльнoгo
Kpивaвi бoi oстaнньoгoтиjкI{,lзнeкpoBl{ЛиПoвстaнськy apмiю'
Boнa вTpaтилaмafuке пoлoBинy свoгo скJIa.цy.
Baжкe пopaненIUI
<.бaTЬKa'>
зaгaЛЬнeкepiвництвo pyхoМ.
знaчнo yсKJIaднIoвzUIo
B тoй xe чaс Bиpzlхyвaвшrи
бaзoвipaйoни мaxнoвцiв,KoМaндyвaнI{я Чеpвoнoi apмii нaмaгuuloсянe ДoпyсTиTиTy.циПoBсTaнсЬKyapмlю.
. Hupuдuкoмaндиpiв виpitшилaTиМчaсoBopoзпyсTитивеЛиKy
Пoвстaнськy apмiю, irЛeпpo.цoB)ryвaтиДiятидpiбними зaгoнaми y 100-300 rшaбель.Ha нapaдi булo зaзнaueнo'щo бopoтьбa
| 3аdoвЛевкo(|893_1938)_ з бiднoi poдини еврйськrп кoлoнiстЬ. У 1909_
1912poкaх _ poбiтник нa зaBoдaхloзiвки. З 1910poкy анapхiст-теpopист'еKсист.У 19l3_19l7 poкaх _ нa кaтopзi.У l917 poui _ poбiтник,.шен Юзiвськoi
paДи,чеpBoнoгвapлiецьзaгoнуЧеpняка. У l918 poцi y Чеpвoнiй apмii -. нaчuIта.
бy бoйoвoгo вщдiлкa, бpигaди. У хoвтнi_листoпaдi 1918poкy _ y пiдпijlпi в
Юзiвцi. 3 .pyдn" 1918poкy в MaxIloBськихзaгo}I.ж:кoмaндиp пoлкy, нaчaлЬниК
кoнтppoзвiдки .{oнськoгo Kopпyсy' кoмендaнт'Kpимськoi гpyпи, vлeн штaбy,
члrн кoмiсii aнтиМaх!loвсьKиxспpaв, a'ц,ютaнтМaxнa. З |921_|92з poкiв _ нa
Пoвеprryвсядo сPсP. з |925_|937 pqKiв _ пpaцiвник oдеeмiгpauii y P}T"[yнii.
ськoгo lo гпУ_нKBс.
Pепoесoвaний.
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y нoвy фaзy (<нoвaTaKTИКZ}>).
нe пpипшrяlTься' a Пrpexo.цитЬ
Зaв.цaннябoйoвиx гpцr бyлo тaке: pyйнyвaнrul тилiв Чеpвoнoi
apмii, нищеньtя <iнститщiB нaсI,IЛЬсТвa
i теpopy>,ПoшKoджeн_
ня залiзниць, poззбpoснн,tчеpвoниx чaсTиttTa нaKoПичення
збpoi, защnrrнHjlсeлянTaчrpBoнoapмiйцiвдo МilxнoBсЬKoгop}Dry.
Мaxнoвськi KoМarЦиpиBв€txzutи' Щo Bxe незaбapoмзa iншoi
ситyaцii зМo)qTЬ швиДКo вiдpoдити Пoвстaнськy apмiю. Булo
paйoн>нa лiкyвиpilшенoBиBезтиПopaнеI{oгoMaxнa B <<TИХИй
BaнHя' З.lлиlllиBlllи.цляйoгo oхopoни кiнний пoлк iз 300 бiйцiв.
Пoвстaнськa apмiя длилacя нa 4чaстини' Пpичoмy кoxний
пoBстa}IецЬМaBПpaBooбpaти сoбi кoмaнДиpai зaгiн. У зaгiн 3aбyдькa Ta Щyся рiйпrлo 200 пoвстaнцiв, y зaгiн Гarrхi - 300, у
зaГiн Лисrнкa - l00, y зaгiн Пeщeнкa _ 300, штaб ПoвстaнсЬKoi 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 змyIIтенaбyлa 180вepстyгlKaTивiд неi. Koли пеpeслiдyвaчiвxе мaйxe нaздoгllzшимaxнoвцЬ, Бiлaш, .цoсiДлaякoгo бyлa IIpИB'ЯЗaнa МaхнoBськaскapбниця' пoЧaB КИДaTИгpolпi, МoI{еTи'зoлoтi
pенi з нei пiд Koпитa пepеслiдрauiв. Це зyПиниЛo yсЛaBJIених
чеpBoниx кiннотникiв, Boни пoзлaзиЛиз кoнeй i, зaбршrи пpo
мaхнoвцiв, ПoЧaлизбиpaтигporпi. Мaxнoвцi вiдipвшlися.
Aлe нaстyпнoгo .цнJIбi;rя Hoвoспaсiвки зaгiн ПeтpенкaМaxнa HaсKoЧиBнa чaсTиIlи9-i кaвaлepiйськoiдивiзii. Мaхнoвцi пiдпyстили Чеpвoних oсoбливo близькo, вBaxaючи' щo цe
зaгiн Kypиленкa. Koли мaхнoвцi пoбaчили свoю ПoMиЛlry,iМ
зzlJIиllIиJIoся
тiльки втiкaти. Чrpвoнi |lнaлИcЯзa змщеними й
нrз.цaтниМи.цo спpoтиBy Мaxнoвцями25 вepсT' B с. Пoкpoвцi
неpвoнi нaзДoгtIаJIи
пoвстанцiв.
oсь,як Мaxнo згa.цyrпpo цe: <.[I]opoбити? B сiд.lloя сicти
не Mo)Ky'я нaвiть нa тaчанцi Hl сидХy, я ле)Кyй бauy, яК ПoЗa.цy
зa 40-50 сaxнiв Й.цевзaемнaнeбaченapубкa.Люди нauri вмиpaютЬ тiльки чеprз Мeнe' тiльки ЧrpеЗ Tе' Iцo нr xoчyгЬ 3zl,'IиIПити ме}Ir. A;Ie кiнець кiнцeм зaгибeль oчeви.цнai для них, i
дJIя мrнe. CyпpoтивниK чисeлЬHoв 5-6 paзiв бiльrшиil, i б1ilцi
йoгo все свixi й свixi пiдскa.КyютЬ.Бaнy, - дo Мeнe нa тaчaнКy
чiгulяються<(лЬIoiсисTи>'...
Iх бyлo П'яTЬчoЛoBiкпiд кoмarцувaI{rUIмMиrцкa з с. Чepнiгiвки БepДянськoгoпoвiry' Пpиuiли.
BIIIисЬ'Boни пpoщaютЬся зi мнoto i тщ xе КaxyTЬ:<,Бaтькy,Bи
| Льюicuсrnu_ кyлемrтники з pyчниМ кyЛrмеToммаpки <.JIьюiс>.
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ПoTpiбнiспpaвi HaПIoiсrЛянсЬкoiopгaнiзaцii,ця спpaBa.цopoгa
нaм' Mи зapaзпoМpеМo'zUIесмrpTЮсРorю pяTy€ М o Baс i всiх,
хтo вipний Baм i Baс беpеxe,не зaбyдdibпepeДaTинaшrимбaтьKaМ Пpo це>>.
Хтoсь з них MеIlе пoцiлyвaв,i бiльrшея нiкoгo
з них бiля себе не бачив. Meне в цей vaс Льoвa Зiнькoвський
}rapyКax ПepeнoсиBз TaчaнКинa селянсЬКiдpoги, якi дiстали
пoвстaнцi. Я нyв Лиlllе KyЛеМeтний,
TpiсK Ta вибци бoмб, то
..ЛЬЮiсисTи''
пpoжа-ltи3-4 веpсти i пеpебpaлисячepeзpiveнкy.
A ..ЛЬЮiсисTи''
тaМ ЗaгиHyЛи}).
I-{eйгеpоiннийвчинoк TaКнaДихнyB<<бaTЬKa'>,
щo вiн' Лrxavий хвopий, paптoм o.цyжyс,сiдaс нa кoня i зaB.цяKи
цьoму втiкaе вiд пеpеслiдyвal]}и.B тoмy бoю мaхнoвцi BTpaTиЛиПoнaд
200 пoвстaнuiв.Чеpвoнi зaxoпили весь oбoз i кaнueляpiЮ'лaзapеТ'apТИJlеpiюПoвстaнськoi apмii.
З 20 беpезrшДo l квiтня 192l poкy Maхнo, Галинa, Бiлarш
(нavальникштaбy), кiлькa штaбiстiвi членiв paди пеpехoByBay oTaт\daнa
лися лoблизy Iзюмa B <(гoсTяx>
Caвoнoвa. Пoтiм, пiс,rя l квiтня - Fraxyгopaх i в flнiпpoBсЬKих IUIaBн'Iхoлексaн,цplBсЬкoгoПoвlTy.
Чepвoнi <.сЛiдoпити'>
BTpaTиJIи
слi.цМaхнa, i пpесa зHoвypoзтIaTяKaЛacЯ
Пpo сМеpTЬ<.бaTЬKa'>.
liзнaвшись пpo пpиПинeннJI
.цiйПoвстaнськoi apмii, пoстiйнa нapa.цaпo бopoтьбi з бarr.цитизмoм виpitшилaДoсTpoKoBoпpoBесTи ПpoдpoзK;Ia.ц'кy
нa Гуляйпiльщинi, Щo BиЮIиКzшoнoBy xBилю сeЛянсЬкиxвистyпiв.
aKДiйoвa HaTypaМaхнa пiд чaс лiк}ъaння в пiдпiллi llI},КaЛa
poз}лмiв,lцo ПoBсTaнцямУкpaiни пoтpiбтивнoi пpaцi. <.БaTькoo
нi чiткi пoлiтичнi opiентиpи i нoвa Пpoгpaмaлiй. Тoмy вiн сiдaе
Зa нaПисaнн'l нoвoi <..!.еклapauii
мaxнoвцiв,>.
У цiй нoвiй <..Цeшapaцii>Мaxнo вiдхo.цитьвiд пpинципiв безшaДдя,кoтpi бaгaтoв
uoмy бyли нездiйсненними. HaсaмПеpeднoвy влaдy вiн бavив y
вигля.ц,ipeBкoМy незалежнoi Укpaiни 3 ypя.цoвиМифyнкцiями,
Щo сyПrprчилo aнapхiстсьюrмтеopiям' B oчевиднyсyпеpevнiсть
3 ниМи BхoдиJIaй тезa пpo <<.циIсaTypy
пpaцi>, якy тpeбa бyлo
BсTaнoBиТипiс.пязaxoплeнняМaхHoвЦяМичaсTини Укpaiни.
I-{я<диктarypaпpaцi>уЯBЛЯЛacЯ
Махнoм як пepexiдниЙcтaн
пpaцi>пeдo aнapхiстсЬKoгoкoмyнiзму. o.цнaк Щя<(диIсaТypa
pедбaналaпIиpoКeнapo.цoпpaBствo,
свoбoдy сЛoBa'a гoЛoBнeгpУПoBy(aсoцiйoвaнy) влaснiсть з федepaтивнимyхилoм' Bлaснiсть, якa не пoв,язaнaз.цеp)KaBoю.
Prвкoм пеpeдбavaвсЯЛИ|IIe
яK Koopдинyюvийopгaн' котpий не ПoBиненBTpу{aтисяB еКoнoмiкy paйoнy. Hoве суспiлЬсTвoМ€L'IисПpяМoByватипpoфспiлKJ^Ta paДИ,кеpoвaнiaнapхiстaми.
oднaк aнapхiстськa paДaтa шт aб кoмaндиpiв не пiдтpимaли
<.Дек.пapaцiю'>
Maхнa. .(еякi aнapхiсти нaвiть зBинyвaтиЛийoгo

в <.бoнaпapтизМi'>,
пpaгненнi в.пaснoi.циKтaTypи,нaзивЕUIиПoлiтичним бaнкpрoм. Maхнo дyяteПepexиBaB}Irpoзylltiнrrясвoiх кoмaндиpiв, кoтpi вxе нe xoтiли жoднoi пpoГpaМи,a BBDKapусi - цe зaхисTсеrrянствaвiд
Ли' Цo гoлoвнeB МaxнoBсЬКoмy
бiльrпoвицьKoгoнaсилЬсTвa.
Пiсля нев.цaчiз <.[eклapaцiеto>
\,tд1goЗaMKнyBсьi стaв писaти вiptпi Ta pевoлIоцiйнiчaстiвки. Пoзa oчi впливoвi кoмaндиpи пoBсТaнцiвпi,цсмiювaлисянa.цМaхнoм i нaзившtи <.бaтькD><(нalrlПytшкiн>.
B тoй чaс, Кoли <.бaTЬкo,>
лiкрaвся, йoгo мaневpoвi гpyпи
пpoДoD{ryBаJIи
бopoтьбy. Гpyпa Щyся_Зaбyдькa pейдyвaлa пo
Хapкiвшинi тa Пoлтaвщинi, Kaтеpинoслaвщинi, пo 3aпopiхxю i нaмaгaлaся з.lхoПити ГуляЙ-Пoлe. 4 rвiтня l92l poкy rц
гpyпa oб'едHuIacЯiз зaгoнaми Koxi i Caвoнoвa. Фpyнзe вi/u(aв
}IaKaзKoМaндyвaЧyХapкiвcькoгo oКpyry Ейцrмaнy тepмiнoвo
знищиTи зaгoни [I]yся-Зaбy.ц,ЬKa'oдHaк цi зaгoни yспitшнo
BI4хoДу|ЛуI
з oToченЬ'pyйrryючи aПapaTpaдянськoi BЛaДуI'
Зaгoни Kypилeнкa, Мoскa.певськoгoTa Мapyсi змyпreнi бyли
пiти з пpиilзoBсЬкихстепЬ нa Чepнiгiвщинy Ta ХapкiЬщинy.
Пoвстaнцями з циx зaгoнiв нa кiлькa днiв були зaxoгшенi Cлoв'янoсеpбськтa Cтapoбiльськ.
Iнrпi пoвстaнськi мaхнoвськi зaгoни Дjяли нa Хеpсoнщинi
(зaгoни Cвищa, Чopнoгo Bopoнa, Пaвrrовськoгo- 300чoлoвiк), y Пiвнiчнiй Taвpii (зaгiн Глaзyнoвa - | тиc*la voлoвiк), y
loнбaсi (зaгiн ПapхoМrнкa - 300voлoвiк), бiля Kaтepинoслaвa (зaгoни Чалoгo _ 700 voлoвiк), бiля Koстянтинiвгpaдa (зaгiн
Iвaнюкa - 500.roлoвiк), бiля Cтapoбiльськa (зaгoни Kaмeнюкa, Tеpеxoвa,ЗoлoтoгoЗyбa, Cпiлiнoгo, Cipoбaби - Дo2тиcяч
voловiк). Зaгiн Caвoнoвa (l TуIcЯЧa
пoвстaнцiв)лiяв мiж BеpхньoднiпpoвсьKoМтa Hoв.oмoскoBсЬкoМ.
I{iкaвo' Щo недaвнi Bopoги мaхнoвцiв, нiмцi-кoлoнiсти в
1921poui нa.цaBUIипцтpимr<yMaхнoвi пpo.цoвoлЬствoм
тa кiньМи, пеpеxoвУBaЛИпopaнених мaxнoвцiв. oчeвиДнo, нiмцiв дoпeIстIaдиKтaTypaпpoлетapiary.
Pa.цaпo бopoтьбi з бaн.цитизмoМ'сTBoprнa пpи PHK УсPP,
визHzUIaстaн боpoтьби пpoти мaxнoвцiв незa.цoвiльнимi виpiIJIlигiIa
T1qуITЯгги
BиtIних y бездiяльнoстi .цo сyДy prвтpибyнaлy.
Tepop i нaдалi ЗzUIицIaBся
нaйбiльlшyлюбленим зaсобoм бyдi"ництBa <(свiтЛoгo
мaйбщньoгo>.
oсь ленiнськi зaKJIуIKIII
дo Фpyнзе (l8 тpaвня |92I p.), щo Пi.цllIтoвхyBzUIидo пoсилeнrш тepopy тa пoгpaбрaнHя сeЛ'Iнв Укpaiнi: <Toв. Бщapiн к.Dке' щo вpoхaй нa пЬднi чyдoBий. Hинi гoлoвн9 ПvПaННЯвсiei Pa.цянськoiв.шaди,ПvПa:нНя>КуITТЯтa
смеpтi зiфaти з Укpaiни 200-300 мiльйoнЬ пУДrв>.Taк, oлексaндpiB-
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сьKaryбеprtiяПoBиHнaбУлaдaти30 000пyдiв юriбa,аJlr З BеЛиKoю
кpoв'ю вJIадoюбyлo <вибитo)>
з сeЛ'lн тiльlоt 4000riyдiв.
Heспo.цiвaнoдля uёpвoних y)Кепiсля од1rкaнrrяMaхнa мaхновськi ЗaгortишBидKo вiдpoдxyються. Bxе 6 квiтня 1921poкy
Maхнo зi свoiм ПoЛKoМ(тисянarшaбельтa 30 тaчaнoKЗ KyЛrМeтaми) зaявиBсЯy с. Hoвoселiвкy пoблизy Гyляй_Пoля' гoTyЮpiДнoгo селa. o.цнaкvеpвoнi чaстини вiдiчисЬ Дo ЗaxoПЛенFUI
гн.lJIиMaxнoвцiввiд Гyляй-Пoля Дo сeЛaBеликa Янiсoль. Пpoти
Мaхнa бyли видiленi7_мa тa9-тa кaв.цивiзii,
дивiзiя вiйськ ЧK'
Зaгoничoнiвцiвl.
10 квiтгrя1921poкy Мaхнo зaхoПЛюrст. Хеpебець, поpyбaBШIиTaМyсiх мiсцевих кoмyнiстiв. l2 квiтня зaгiн <.бaтькa>>
бuтя
Mелiтoпoля з'r.ц'нaвсяз KpимськиМ ПoЛKoМмaxнoвцiв, пiсля
чoгo Мaхнo BиДa€ нaKaЗпpo нoвий збip Пoвстaнськoiapмii для
ПoxoДyн a .цoПoMoгyПoЛTaBсЬКимпoBстaнцЯм,кoтpi BИcTУ
ПvtЛvI
пpoTи пpo.цpoзKjla.цКи.

Г л ав а 3 3
ПOЛTABсЬкI PЕЙДи
(14квimня_ 6лuпня1921)
звipa.
Це бр oотaннiйстpибoкпopaненoгo
Haдiянa.циBo,нa свoюфopryнy,зaгuulЬнa
невiдвopoтнiсть

сBoгo шJUIхy в xиттi. Cтapi пapтизaни' спpaBxнi <(сTrПoвiвoBКи,>,яKi ПpoTягoM тpьoх poкiв pубыти вopoгiв, вiдвиклtи opaти
зeмЛЮ' iм бyлo ДoстaTнЬo TиlкнеBoIo вiдпovи.нкy, щoб вiднoвиTII cИЛvI i знoвy зaнyДЬryBaTи пo нeбeзпецi. Iхнiй ентузiaзм зaхoпЛюBaB зoвсiм Ще Юtlих ruiстнa.ццяти-сiмнaдrЦтилiтнiх Дoбpoвoльцiв, якlilltlлиДo Maхнa, Щoб пoмстиТLlcЯЗa вбитих у бoю
ни poзотpiляниx бaтькiв.
Kiлькa Tисяч Мaхнoвцiв' oзбpoених y бiльrпoстi лиtпе шaбЛJ{MичepеЗ вiдсщнiсть нaбоiв, KИДaJIИBикlIиК сTpaП]нoМy Мoлoхoвi ДиKTaTypи' який пi.цминaв пiд себе мiльйoни, цiлi нapo.
Дут,якиiц BиMaIaB yсr нoBих i нoвих xеpTB.
Ti, хто вiдмовилися 6уи paбaми, oгoлoЦIyBaJIися пoзa зaкoнoМ 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 pадяHсЬKiчaстини oсoбливoгo гlpизнaчrнi{я
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зa свoi iдеали. I{я бopoтьбa B)Ке нaгa.цyBzulaЦI'lЛ фaнaтикiв pевoлюцii, aле сеpе.цпoвстaнцiв не бyлo фyrypoлогiв, тa й iнфop_
мaцiсю Пpo Te' нaскiльки мiцнoю r нoBa BЛaДц Boни нe вoлоДi_
Тм вipy.
ли. УкpaТнa шe бopoлaся, i це .Ц'aвaЛo
ЛЦеpи УHР, i нaсaМПepе.цC. 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 пoвстaнtIяМ ПpипиниTи нropгaнiзовaнi .цii тa гoтyвaTИcЯ ДQ ЗaгЕulЬнoгo
ПoBсTaнrUl.Aле пoвстaння бyлo Пеpенесенr нa 1 неpвгш -1921poкy.
У тoй хе чaс <.петлюpiвсьКi''ПoBсTaнцi пеpейtпли'.цo нoвoi
тaкTиКи. Як yкaзyеться y зBr.ценнях ЧK, <..великiбaнДи poзбиBaЛуlсЯнa лpiбнi ГpyПи, Щo зaймaються aгiтaцiсю i пoсиленo
oзбpoюloться>>,<.бatци ПеpеTBopюЮтЬся y p1x.пивi aгiтпyltKги,>,
Boни yниKaюTЬ сyгичoK iз вiйськaми' чaсTo (BlдпyсKaюTЬ ПoЛoнeних чеpBoнoapМiйЦiв,,, <Pщкo BживaюTЬ збpoю ПpoTи чеpBoнoapмiйцiв, a нaМaгaЮTься rх зaгiryвaти>..{ii пoвстaнцiв фaхiв_
цi iз ЧK xapaKTrpизyЮTь яК <<oбмipкoвaнii системaтиЗoBaнi>'
pyKoЮ дo oднiсi визнaченoi МeТИ>.
спpямoвaнi <<с.IIиHoЮ
У квiтнi 192l poкy |Ioс74лI4ЛacЯтеrЦенцiя oб'с.д'нaння сил
пoвстaнцiв. oтaмaни пiвдeннoгo З'lxo.цy УCPP (Iвaнoв, Хмapa,
Зaвгopoднiй, Гpизлo, Koвaленкo, Хopoбpo) нa тaемнiй нapaдi
УКЛaJIИвorнний сoюз пpo кoopДинaЦiю oпеpaцiй. oтaмaн Хopoбpo ПpaгH}ъ yКJIaсTи сoюз iз Мaхнoм, нaПисaB йoмy лист iз
пpoпoзицiсro спiльниx дiй. B тoй xе нaс Боpис Caвинкoв HaМaгaBсЯ ПepeTягнщи yкpaiнсЬKих oтaмaнiв нa свiй бiк' oтaмaн
Лихo-Хopoбpo ПolIIиpЮBaB сrprД селян вi'цoзBи З гaсЛoм: <<Bся
влa.цaУстaнoBчим збopaм!'>
Haвеснi 1921 poкy нa пiв.цeннoмy зaxoдi Пpaвoбеpgxнoi
Укpaiни aКтиBнo.цiють зaгoни МaхнoBських oтaмaнiв Cтapoдyбa (50 шaбrль) Ta МaхнoBця Пoпoвa (100 шaбель).
Мaхнoвцi ще не зFIzlJIи'щo нa ПoчaTKy квiтня 1921 poкy злaЛися пo aмнiстii кiлькa вIUIиBoBих 1кpaiнськиx oтaмaнiв з Чaс_
TиtIoIo свoж кoзaкiв. Cеpeд них бр oтaМaн ПoЛTaBсЬKI{xПoBсTaнцiв 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}Toтьi зниlltyloTЬ нeзaдoBoЛеHих BJIa.цoюсеJUIн. З метoю ПoсI]LIIенн'ITеpopу
нa Пoлтaвщинi з 15 lgiтrrя 1921 poкy BJIa-цoюбyлo oголotпeHo <<Мi-
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сячниK бopoтьби з бarЦитизмoМ)>,
/цJUIvoгo бyли змoбiлiзoвaнi
сoтнi кoмyнiстiв тa poбiтникiв. BЛa.цaПoстaBvlлaНa мeтi дo сepебarЦитизм>в УКpaiнi.
дини TpaBHя192l poкy <<виKopчyвaти
Пеpeд пoхoДoМнa ПoлтaвщиrryMaхнoBцiбyли сиЛЬнoпoп.IapпaнiкiнapМiйцями й чaстинaми Typкeстaнськoi дивiзii.
B бoях 14 i 18 квiтня MElxнoвсЬKийпoлк втpaTиBтpeтину сBoгo
склaДУ.18 квiтня l92l poкy пiд Бepдянськoм бyлa poзбитаAзoвськa бpигaдaмaхнoвЦiв'y ПoЛoнпoTpaПиBпopaнeнийy гoлoBy
кoмбpиг мaхнoвцiвУДовиченкo.I{i пoлii зMyсилиМaхнa Tpoхи
вiдклaсти свiй пoхiд на Пoлтaвщинy.
Cпovaткy y квiтнi l92l-гo гpyпa II{yсяПoпpяM}BаJla
нa пiвнiч' 18 квiтня II]yсь зaхoпив Koстянтинiвгpaд, zlJIечеpе3кiлькa
гoДин бр звiлти вlцбитиЙЧepвoниМи ЧaсTинaМи' Пoтiм йoгo
зaгiн пoвз Гaдяч i Пpилyки виpylllиB лo Чеpнiгiвськoi ryбеpнii
нa з'сднaння з мiсцевим oтaМaнoш{
Галaxoм Ta зaгoнaми aнapхiстiв Мapyсi i Яценкa. Ha Чrpнiгiвщинi, зa poзpaхyнKaмиМaхнoвцiв, мaлo бщи н.ебaгaтopеryЛяptlих чaсTиFIЧepвoнoi apмii.
Toмy мaхнoвцi poзpaxoByвaJlи
змiцнитися нa Чеpнiгiвщинi тa
poзПrиpиTиме>кiсвoгo pyхy. Для ПoпoBнrння нaбoiв пJIaнyBaлoся ЗaхoПитиHixин з йoгo BeЛИKvIМИ
вiйськoвими сКJIzuIaMи.
28 квiтня l92|-ro Щyсь пiдiйшoв дo Hixинa, poзбивrпи Hirю,тнськийкoмyнiстиvний зaгiн бllтя c. flopoгинкa. fuiе зaвoлoдiти
мicrом йoмy не Bдurлoся.Гyбкoм Hhогнa oгoЛoсиB мoбiлiзацilо
воiх кolvгyнiстiв
Ta KoМсoМoльЦЬ,пiдтягнyвнадiйнi vеpвoнiчaсTини' HасЦrпнoгo.цнЯгpyпall]yся бyлaпoшapпaнaбlляс. CтепaнЬкa. Hезвaжaючинa кoнTpaтaЮl'МzlxнoвrlяМПpoTягoмДBoхгoдин
не B.цzrлoся
ПepeЛoмиTи
хщ бoю. l щaвня 1921poк1,мaхнoвфспрбрыlи З.lxoпиTимiстeчкo Hoсiвкy, aлe були вiдбитi чaсTинaМи
Bлaдимиpськoiдивiзii i пoда.гtися
B нaПpяМКyMaйкЬки-Cвяти.жали
ни. Ha ст. Зaвopoти зaгiн II]yся зyпиниB пoтяг' y якoму
Члени pаДяHсЬKo-пoЛьськоi.целeгaцiiДlIя пpoBeДeнlя дeмapкaцii
спiльнoгo Кopдoнy.Bсi Дeлегaтибyли пopфaнi шaблями.
B бoro ll]yсь бyв Baжкo пopaнeниЙ. 10 тpaвня зaгiн IIJyся
з€UIиIIIиBЧepнiгiвськy гyбepнiю i пoпpямyвaв нa пiвдeнь' щoб
з'€днaтися з apмiею Maхнa.
Зaгiн Koжi (300 rшaбeль)тaкox з.цiйонивPeйд зa МapПIpyгoМ,
сxoxиМ 3 МapЦIp}тoмЩyся: Пoлтaвськa-ЧepнiгЬськa-Kaтеpинoолaвськa-Хapкiвськa ryбеpнii. Липre в 20-х чисЛ€lх lоiтня пiс.пязaкiнчення сiвби Maхнo гa.Цaвзiбpaти Пoвстaнськy apмiю i
BиpylIIитинa Пoлтaвщинy. [o цЬoгo чaсy зaгoни IIJyся, Koxi,
Kypиленкa пoвиннi бyли пoвepнУтИcЯЗ Чеpнiгiвщини'
.(o зaгoнy Maхнa пpиrдrraЛaсЯЧacTvlНaбyдьoнiвцiв iз пoвстzlлoгoв Гyляйпiльськiй вoлoстi 40-гo КaBПoлКy.B кiнцi квiтrrя l921.гo мaxновцi вeли бoi з oсoбливoю кaвбpигaдoюв paйoнi
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Пaвлoгpaдa бlля cьц Bеликi Бyvки, Hеxвoщi, Пoпaснe. BiдпснивП]и чaсTиFtиЧrpBol{иx' мaxнoвцi пpoбивaються Дo мiстa Koбeляки нa ПoлтaвшIинi'.де Д'iяв сiтaмaн Шeвченкo (сaмoстiйницькoi opiентaцii), який пpoгoлoсиB себe гoлoвниI\4oTaМaнoМ
ПoлтaвЦини.
29 квiтrrя 192l poкy Фpyнзе нaKaЗyr свoiм чaстинaм ПpиTиснщи 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}'BaвMaхнoвi oб'с.цнaтися силaми yкpaiнсьKиx пoBстaнцiв, ствopивши <,BсеyкPaiнський pевкoмo 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 ДлrЯгiЗЯTTЯПoлтaви aбo Хapкoвa. Пoкpy,'клявшrи

нaKaзal\,fи,a вiйськoвoю мaйстеpнiотю. 2| тpaвня Фpщзе }IaKaзyвaв: <.HrЗваxaючи нa спpиятливi ДЛЯ I:в'c oбстaвини, |1pу|Яюry'
y paйoнi сKyrТчe}rH,I3-гo KiнкopПУсУ, a
бar{цa Maхнa oII7lI7I4IIacЯ
_
y
paйoнi
бpwaли i 1-гo виниш{зaгoну
Зaвoлзькoi
бaндa Щyся
т. Хyгiнa, _ TaY\aoбстaнов6a KoМaнДyBaнням ХBo не бyлa вuaс-

I{oBиKopисTaнa,i бaFЦиTaМBД.tJIoся
МafuКебeзкapнoвийги з-пi'ц
yдapy нaш]ихчaсTин' Дo Тoгo x бarЦoю Мaxнa нa ст. Cryльневe
сПаJIeнo eIIIеЛotIз aepollЛaHaМи Ta шllllиМи BaнTtDKaми...>
Фp1тrзе ДиByBaBся' Щo KoМaндyЮvi Чеpвoнoi apмii не викop|'lcTu|И BиtIиЩyBzL'IЬнийзaгiн Жyгiнa t дыти мoхливiсть Maх.

нy ПoBеpнyгися
в oлексarцpiвську
ryбеpнiю.

Ha Зaпopi;rо<iнa Maхнa чeкаJIИpеTеЛьнoпiдгoтoвленiпaстки. Бiля Bеликoi Mиxaйлiвки мaхнoвЦiнaсКoчиЛинa 9-тy кaвЗнoBy poзПусKaссBoIoapмitо i з oсoбливим
Дивiзiю. <.БaTьKo'>
ПoЛKoМ (500 voлoвiк) виpyшraс нa Beликий Toкмaк. Щyсь
(500voлoвiк) пirшoв нa Гpиrпинe, Koxa (500.roлoвiк) - нa
Пaвлогpa.Ц,
Kypилeнкo (500voлoвiк) - дo Беpдянськa.
B сеpединiТpaBн,I1921poкy l_tпа Kiннa apмiя Бyльotlнoгo
нa сBo€Мy uuиxy з Пoльськoго фpoнry нa Kaвкaз oПИLlутЛaсЯ
у
MaxнoBсЬKoмypaйoнi, де poЗпoчii,'raбoйoвi дii пpoти зaгoнiв
Мaхнa' l8 тpaвня бля ciл Cтpем,янетa Hoвa Гpигopiiвкa пoвстaнцi бyли oтouенi 19-ю кaв.цивiзiсютa apмiйськиМиПaнцrptlиКaМи.Ha мaхнoвцiв з лiтaкiв ПaДaJILlбoмби.
Ta вoни блискyчe вийrшлизi скpщногo сTaнoвищa,poЗгpoмиBlllиTpи КaBПoЛКи
дивiзii (1200ruaбeль)i стpiлецькийпoлк (800штикiв) i змyсивrшиД'ивiзiюпoспixoм вiдсг,rлити.Maхнoвцi зaxoПI{JIи
тpиз 12 apмiйських пaнЦepникiв.
[о зaгoну Maхнa пpис.цнyeTЬсязaгiн Щyся (300 нoлoвiк),
пiсля чoгo ЧaсTИIIa
Мaхнa збiльшryсться
дo 700 пoвстaнцiв.З цим
зaгoнoMMaхнo oToчyeст. Пoлoги.
20 щaвня 192l poкy бyльoнiвцi зaЛИLIIpIЛИ
мaxнoвський paйoн, Щoб бopoтися пpoTи МaxнoBcЬKoгoЗaгo}lyMaслaкoвa нa
Пiвнiuнoмy Kaвкaзi тa в Kaлмикi\, якиЙ сKJIaДaBcЯ
з кoлиtпнix
бyдьoнiвцiв.
Toгo x 20 тpaвня Мaхнo знoByoгoЛoсивпpo збip свoеi Пoвстaнськoi 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 пpибyли зaгoни Kypиленкa (150voлoвiк),Koxi (300voлoвiк),Бiлa.
шa (200voлoвiк),Зaбyдькa(120voлoвiк),Зoлoтapьoвa(80voлoвiк), Caвoнoвa (100uoлoвiк), Бpoви (200uoлoвiк), Kaмеtrюкa
(200.roлoвiк),Mapyсi' Мaтвieнкa')Пещeнкa (paзoм300 .loлoвiк).
Зaгoни Cпiльнoгo тa Глaзунoвaбулllpoзбитi ЧеpBoнимипo
дopoзi,цoМaхFIa,TaКoх бyлo poзгpoМЛенoзaгiн У.цoвиЧeнKa'a
вiн, пopaнений,пoтpaпиBy Пoлoн.Усьoгo oб'е.цнaнaПoвстaнськa apмiя HapaхoByвzlтa2'5 тиcя'li бaгнетiв, 3 тиcячi пraбель
пpи 300KyЛеМеTaх
i |2rapмaтax.У нaкaзi пo Повстaнськiй apмii гoвopилocя пpo нeoбхiднiстЬ ПoчaTи спiльний пoхiд пpoти
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бiльпroвикiв, зaхbпити Хapкiв i poзiгнaти yкpaiнський paДfilcьK]4ЙwЯД'.
Hu puдi кoмaнfiиpiв Пoвстaнськoi apмii бyлo oбpaнo нoBe
KoMarЦyBaнrrяapмii1 нaчzulЬниKrптaбy apмii - Tapaнoвсьюrй,
члени ruтaбy floмaщeнкo, ПaвлинoB, нaчzulЬ}lикoпepaтивнoi
чaсTиtIи- Пещенкo'
зaсЦДIttиKИMaхнa - Щyсь i K1pи''leнкo.
Бyлo ствopенo.цвiмOбiльнiкiннi гpyпи. ПеprшoюКoMaндyвa_
ли lI{усьтa Зaбyдькo,.цpyгaМuшaoб'сДнaнеKoМalщyвaнняу скltадi
Kypиленкa, Koxl тa TITg3чgцI€.Булo poзpoблrно спiльний плaн
pейдiв, яIс,rймaв ПoBTopиTиpейди лiтa |920 poKy. 3 тисячi мaxнa Пoлтaвщи}ry.A Зaгoни Бpoви, Maтвiснкa,
нoвцiв Bl;1p\T]1I4лI4
в бaзoвихpaйoнax KaтеpинoслaвЩини.
Пещarпa Зaлпl|]]WIИcЯ
Бiлarпiз зaгoнoмпitпoвy paйoн HoвoспaсiвкигoTyвaTинoBе
ПoПoBнeння.HевДoвзiйoгo зaгiн виpiс дo 500rпaбельтa25тa_
чaнoK.
3l тpaвrrя l92l poкy мaxнoвцi зaхoПиЛимiстeчкo Pешeти.
лiвкy, щo зa 7 вepcт вiд Пoлтaви, i ствopили зaгpoЗy ryбеpнсЬKoМyцентpoвi. Алe Йти нa Пoлтaвy бyлo пoвним безглyзДям.
Maхнo вiдмoвився вiд цьoгo IIЛaнy'ToМyЩo в мiстi знaхo.циЛo_
cя Дo |'2Tисяч чepBoнoapмiйцiв.
ПpoДpозк:raдкa,ЯKaПoЧ'ulaсяв Укpaiнi в тpaвнi 1921poкy,
шloпoвнiстюзipвaлoплан
BикJlиKzLЛa
нoвий пiдйoм ПoBстaHHя,
Пpo.цpoзKJla.цки
нa Лiвoбеpexнiй Укpaiнi. Пoвстaння знoBy oхoПилo BoЛoстi пoблизy Гyляй-Пoля: Xеpебкiвськy, Пaвлiвськy,
Бepестoвськy, Paзiвськy, Hoвoспaсiвськy Ta Ще 50 вoлoстей
пoблизyМелiтoпoля, Mapiyпo.пя,Пaвлoгpадa,KoстянтинЬгpa,Цa,
oлексarшpiBсЬKa.
Зiнькiв, .цедo FIиx
2 vеpвня 1921poкy п{axнoвцiзaХoПЛЮюTЬ
Пpис.цнyЮTЬся
зaгoни МlсцeBих пoBсTzUIих сUUIн.
J
.
Фpyнзе тa йoгo зaсTyпниK P. Ейдeмaн знoBy BЗяЛися зa здiЙс.
неннЯ Kp}iTlнoмaсштaбнoi oпеpaцii зaД?'tяПoB}IoГo Ta oсTaToчнoгo зниЩенн'l МaхнoBсЬKoгo pyхy iз залщенням KpyПних вiйськo.
виx з'r.цнaнь, Пaнцep}Iих пoтягiв тa aвiaцii. Фpунзе ЗaсToсyBaB
и > кiнн им и зaГoнa.
тaKТиKy пеpеслiлщаH tIЯ MaхHoBцiв <.лeтЮчим
з на'цiйних чaсi
ствopювaв
зaгopoxi
Ми Ta Гp}Д]aмиПaнцеpникiв
Tин нa IxЛяхy.цo бaзoвих, спiвuрaю'rиx Maxнoвi, paйoнiв. У цих
paйoнaх дiяли чекiстськi BиниlЦyBa,TЬнi зaгoни з MеToЮЗниЩення всiх нeпoкipнlл<. ф тaкгикa, зaстoсoBaнa влiткy |92lpoку,
ЗztхoПиЛaмaхнoвцЬ ЗнrнaцьКa i знaчнoю мipoю BиBrЛa lх з piвнoBaги. A.Цxе vepвoне KoMaн.ц1ъaн}I,IB)Kе пepедбavалo Mapшpyбaзoвi paйoни. Ейдемaн poти lхнiх pейдiв i гpoмилo <(сeKpeтHЬ)
зiслaв гyбеpнським вiйськoвиМ нapaдaМ пpиблизнi нaПpяMKи
oснoBtlих МaхнoBсьKих мapшpщiв тa бaз iз нaкaзoм <<BиПеprдити l ЗниЩити)).
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нaMи тa

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 нaПpямKy peйдiв пoвстaнцiв i з метoю бoмбapдрaнгrя жнix мaplI]oBих КoЛoн бyлo виpirшеI{oIlIиpoKo 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 MzUIoнe ПoTpaПили в мaxнoвсьtсIй

I

j,

t
{
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Bopoгa' KoЛи BoI{и' вiдxoДячи нa пiвдень, пeprПpaвляJlи4cЯ Чepeз Bopсклy. Знoвy Пoвстaнськa apмlя poЗПopolllyвыl,acя Й хoBuIacЯ 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 нaшToBхнyЛИсЯ 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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Mи' питaHн'I

KlнсЬКoгo

CКJIa'ДУ' не poз.цягaTи

)кo.цнoгoapeшIтoвa}Ioгo
orЗ poЗгЛя,цyиoгo
спpaBи кoмiсiею a\тимaхнoвсЬКиx сПpaв' яКy oчoЛили Галинa
Kyзьмeнкo-Maхнo ф Baсилeвський.
Cтaнoвипlе
нцiв дeщo пoлiппrив зaгiн lвaнюкa' яrutт
ПpиrД}IaBся
дo <бaтькф18vepвня 1921poкy. Пiсля цьoгo в apмii Мaxнa нмi.ryъшoся\xe пiвтopитуlcяli пoвстaнцiвлpи72 куЛеМетах.
Мaхнo знoByBиpylпивнa пiвнiч сxiднitшевi.цПoлтaви Зa МaplllpyгoМ KoстянтинiBгpaд*чyгoвe-Iскpiвкa-CкoмopoxoвеKолoнтaiвкa_oхтиpкa. Фpщзe ви.цaвнoвий нaКzlз:мoбiлiзрaти всi cилиi зaсoбий пoвнiстю знищиTи мaxнoвцiв Дo2лилня
1921 poкy. Bиpaхрaвrши пpoсyвaншIпoвстaнцiв, кoМarЦyBaншI
Чepвoнoi apмii зaзлалeгiдьпеpеки}tyЛoKopПyсчеpBoF|ихкoзaкiв
тa BлаДимиpоькyдивiзiю' пepeKpиBшиMaxнoвi пrляx.
3нaчнo пorпapпaнi в бoяx, мaхнoвцi cтulи Дiяти poзПoрoIIIенип,Iи
зaгoнaми' пepeйrпoвrпи.цoпaсиBнvтxдiiт.Boни pейдyвaли PoмeнсЬKиМ' Cрlським, Koнoтoпським пoвiтaмИ, ЗaЛУчaЮчимiсцeвих пoвстaнцiв.цoсвoеi apмii, гpoмлячиpaДянськi
yстa}Ioвитa цyкpoвi зaвo.ци'poздaючи щoфеi сeЛяFIaм.
27 uepвня 1921poкy Мaxнo pylllив .цoHeДpигaйлoBa,щo сJryryвaв пoвс'Taнrим бaзoвим мiсцeм' дe збиpытиcяДbбpoвoльцi тa
сKпaДyBaJIaся
збpoя. Чеpвoнe КoмaнДyBaнн'lсaМeнa цe i poзpaxoByв:UIo'ствopивlllи бiля Hедpигaйлoвa неpгoвий <.мirшoк>.
Kpiм
цьoгo' vеpвoнi спpoбрали oтoчиTи мaхrroвцiв нa лiнii PoмниЛoхвиця, сTвopиBIlIибap'еp з Пaнцеpних пoтягiв тa пaHцеpникiв.
Увенepi 27 uepвня мaxнoвцi нaш]ToBxнyЛLlcЯ
Ha зaгiн пaнсaM
цеpникiв тa вaнтaхiвoк з чepBotloю пiхoтoю, ЯК74|v1Krpyвaв
Ейдeмaн. Kiлькa гo.цинцей зaгiн пеpеслiдyвaвпoвстaнцiB' iule
внoчi мaxнoвцi всe x вiдipвшrися вiд пеpеслiдрaнrrя i ria свoсМy lllляxy poзгpoмили винний ЗaBoД'
Haсryпнoгo дня бlля HедpигaйлoBalvIaxнoвцiбули oтoченi
<(лeтючим)>
зaгoнoМ чepвoних кoзaкiв тa пixoтнoю бpигa.цoю.
B зaпеклloмyбою пoвстaнцi вTpaтиЛиTpеTи}ryовoгo сKJIaдy'ulле
Bсe-TaKиB|4pBuIИcЯ
з oToче}ItUI,
Ки}ryвIllи20 тaчaнoк oбoзy' .rим
i зyпинили oxoчих лo щoфеiв чеpBo}lиxкoзaкiв, якi пpипинили гoнитBy i craли Дtлvlтиздoбич. !o тoгo x мix чrpBoHиМи
КoзaкaМи тa сoJIдaTaМи487-ro пoлКy пoчалaся стpiлянинa uepeз oбoз. Цим i скopист'Ulисяl\4ЕtxнoBцi,
вислизнрurи iз peтeлЬнo пi.цгoтoв.пенoгo
oтoченн'l i poздiливlпись нa 2 rpщи
пiвнivнy тa пiвдeннy' Пiвнiчнa гpyпa, виTpиМaBIIIищe двa бoi,
з'едHaлaсяз пiвдeнHoю чepeз дBa днi бlля Гa.цячa.
Hезaбapoммaхнoвцi знoвy бyли oтoчeнi бilя c. Бyдю,r.<.БaтьКo>пoBiB пoвстaнцiв y лoбoвy aтaКy нa селo. Чеpвoнoapмiйцi
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Tyт вi]tпovивallи лicля prйдiв Зaгoни зaгаJTЬнoЮчисельнiстю 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.циBсяЛaЗaprT Пoвстaнськoi 4pмii 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' BeпpиК - ст. Kouyбeiвкa. З вeликиМи BTpaTaМи',лlд BoгнeМ КyЛеЧеpезp. Bopсклy.
йетiв тa apтилеpiiiм.цoвелoсяЛrpeПpaвЛЯТися
ПеpепpaвивllIисЬ, мaxнoвцi ПoTpaПиЛи пiд apтoбстpiл пaнцеpних 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|cЬHa 180.' мaхнoвшi пoвеpнyлися Дo сT. KoчубеЪкa, внovi пepейшoвпrи дpiбними Гp}'ПaМизaлiзницю Пеpе.цHoсoМ
y ЧеpBoHих. ЗaвД.яIоrцЬoмy мaневpoвi мaхновцi вiдipвa.пися вiД
пepeслiдyвauЬ нa 100 веpст, збеpiтrши 300 веpшrникiв i 12 кyлеме.
бaзoвий Koстяrrп,rнЬгpaдсьIсдl пoвiт, y вoлoтiв. Boни BуIpУLIIkтЛvlв
нoBoМoскoBськi лiси,
.цiнltя oтaмaнiв Iвaнюкa тa Бpoви i в <.бaзовi,>
6 лилня 1921 pокy зaкiнчився ПoЛTaBсЬKиtl peiш, мaхнoвцiв.
Зa77 дн\в цьoгo peйдy мaхнoвцi BиTpиMаJIи69 бoiв, y яКих.Boни
BТputИЛ:llBсЮ сBoю apтилеpiю, бiльtшiсть кyлеметiв, a гoЛoBнe 4/5 oсoбoвoгo сKJIaДyПoвстaнськoi apмii. Зaтинyли кpaщi мaхнoвськi KoMaI{Диpи' якi oчoлювaли гpyПи й зaгoни, -. I{yсь тa
Kypилeнкo, бyли вaxко пopaненi Мaхнo i Koxa. 3750 кiлoметpiв, 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
ИcЯ lнaД\сrнсoМ кpoвi, не згoд' tlеpс пеKTимaхнoвцi зaМисЛювul,'I
вoto бopoтьби в yмoвaх пpoTисToянrш мiльйoннiй apмii B yМo_
Baх, KoЛи GеЛ'lни Bxr нe TaK oхoче' як кiлькa мiсяцiв, тoмy
Пiсля веснянoi Пpo.цкaМпaнii 192l poкy
пiдщимyвали <.бaтьKa'>.
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}.юTЬсeЛЯн,И,
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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 зaгoнiв пoвстaнцiв зaга.ltьнoЮчисeЛЬнiстю близькo 8 тисяч чoлo.
вiк (зaгoни Жиryлiнa' Гopдсевa, Милюшeнкa тa iншi). .IIлябopoтьби ПpoTИ циx зaгoнiв y floнбaс були нaпpaвленi
,[I,oнеЦькa
дивiзiя BЧK, BнУс, Tpи пaнцеpних пoTяги.
Згaдyвaний зaгiн CaвoнoBa' щo налivрaв 500 пoвстaнцiв'
Bлiткy
P9Щрaв y paйoнi Iзюм-Koстянтинiвгpaд-Пaвлoгpaд.
I92l poкy зaгiн булo poЗГpoМлeнo, чaсТинa пoвстaнцiв здanuсi
зa aМнlсTrrЮ' чaсTинa пepеЙшrлaв зaгiн Щyся. Caвoнoв пoTpaПиB y ПoЛoн i бр нeгaйнo poзстpiлtяний.

A.пе пoлтaвсЬKaoпepaцiя не пpинеолa oviкрaниx лaвpiв i
Фpyнзe. Biн тaк i нe змiг лiквiдyвaти oснoвнe ядpo apмii Maхнa' цeнTp тяя<iнняМaхнoвщинllt,вбити kбaтЬKa>>;
Фpyнзe знoвy
ПoясI{ивовoi невдaчiнeвмiлими i нepirшщимл Дtямvт
кoМaндиpiв, вiдсщнiстю y ниx iнiцiaтиви, нeдбaльстBoмy викoнaннi
нaкaзiв, зaгaльItoюдемopaлiзaцiеюЧеpвoнoi apмii.
B кiнцi Пo;rгaвськoгopейщyMахнo бр близькиЙдo щiйснeнн,l ПzlJlкoгoбaжaння - вбpпиTрЦькoгo. Ha cг. Caнxapи МzlхнoBцi наскoчlтlи нa пoтяг з Tpoцью,Iмтa делrгaцiею wtенiв Koмirrгepнy. Лшше вtшlадкoвicгЬвpягyвaлa)киття пaщiйшл<вo)кДiв.
Bлiткy 192l poкy мzlх}loвцяМдoвrлoся кiлькa paзiв зiткнyтися iз oсoбливимизaгoнaМичеpвoниx'щo бyли нaвеpбoвaнiз
члeнiв iдейних KHC, poбiтникiв цyкpoвиx зaвoдiвтa кoлиrшнiх
aмнiстoвaниx мaхнoвцiв, кoтpi кpoв'ю сПoЦrryвaли свoi гpiхи
пrpeД pаДянсЬкoювJIaдoю.Ifi aмнiстoвaнi з oсoбливolo зaвзятicTЮкидaIIисяна свoix кoлиrшнiхпoбpaтимiв i були бeзхалiснi,
pяТyючи сBoю lllКypy.
У нaкaзaх oTaМaнaмoКpeмиx МaхнoвсьKиx зaгoнiв Мaxнo
пpoПoнyBaBTеpopнe тiльки пpoТи ЧK, мiлiцii, пpoдзaгoнiв,шle
paдянсЬКих opгaнiзaцiй,>,<.вiдпoвщальЙ пpoти <<BлaсницЬKих
ниx paдянсь-кйхслyхбoвцiы. Biн зalсrlикaвpyйнyвaти кoмiтети
незaМo)книxсеЛяI{тa Koмсoмoльськi opгaнiзaцii.
Maxнo тoдi кaзaв: <....iнe стpaЦI}to'щo бiльtuoвиKи BиКpyчyюTЬсятa бperпщь, сц)aЦIнo' щo iм бaя<aютьвipит;,t.BтoмиЛvIсЯЧИHИTиoпip 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
(6лaпня_ 26cepnня
192I)
oстaннi 53 днi пеpебyвaнняHeстopa Мaxнa нa Бaтькiвщинi
бyли пoвнi бeзкiнечних бoiв, кpoвi тa вiдчaю. 3a цей чaс йoгo
Зaгoнoмбyлo пpoйдeнo2700км i витpимaнo 4l бiй. Фaкгичнo
мaxнoвцi вxe вiдмoвилиcя вЩ бyДь-яких сIIлaнoBaниxтaктичниx ДiЙ,a пpaгIryлилишreзбеpeгги свiй невeликий зaгiн, виlкиTи' pяTyючись вiД пеpeолiдyвaviв. ПepспeкTиBи ЗaЛkILII|lTvIcЯ
>КИBиINIиI
дJUI кoЖнoгo I\{axнoBЦяpiвнялиcя tlyлIo' хo.t бyлo б
лrгшIeсxoвaTисяв лiсax aбo в пoгpeбi y спiвvyвaючиx.
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нaJIaгolиTиBлaсне гoспo.цapсTBo'
Iз сили пoлiтичнoi МaхнoBсЬKийpщ пoстyпoBo Пеprxo.циBy
poзpя.цневeЛиKoгoкoчoвoгo зaгoHy;не здaтнoгoдo lxиpoKих
вiйськoвих'дiй нaстyпалЬlloгo хapaКTеpy.
6 литlня'l92l poку мaхнoвцi pyxlиЛи нa Гyляй-Пoлe' 3a ними
пoгнaBcя.,летючййoзaгiн Гpигop'сBa,Чaстини Ipцnськoi дивiзii.
Pyхливi зaгoни Чеpвoнoi apмti в oчiкyвaннi Мaxнa зaftняlти

зaroнiв. Пpийнявшrибiй, мaxнoвцi пpopвaлицю oбopoнy
BаJtЬ}IpD(
свй зaгiн...8.липня Boни ПpopBaлисяЧrpез чеpi poзпopoш.tlши
вoнy лiнiro вiйcьк.пo p. opелЬ нa пiвдень. Haстщнoгo ДI1ябу
ст: МечебилoBe'пpoвiUIиBсяЩe.oДин IIЛaнoтoченryl МzlхнoBЦ1B'
якi зaхoпили ст. Зaйцевei зниЦlulи тaМ poTyнеpвoнoapмiйцiв.
l1 липня 1921poкy Maхнo пiдiйrшoв.цoГyЛяй-Пo.пя.B йoгo
500 шaбель, 30 кyлемrтiв i близькo
зaгoнi тoдi нapaxoЪyBaJloсЬ
TaчaнКax.
}Ia
пiхoти
пoвстaнцiв
100
3aгiн Maхнa збiльшивсяЗa paхyнoKпoвстaнцiв,шlo пеprxoв лiсi бiля HoвoмoскoBcЬкa.Зi сxoдy.н.aЗ'€ д Haння ,цo
ByBаJIися
з paйaхнa pyxaBсязaгiн Mapусi тa 3oлoтoгo'Зyбa(500rшaбель),
(400
rпaбель).
lвaнoвa
зaгiн
Pory
йoнy Kpивoгo
BиникЛa зaГpoзa нoBoгo
Пepeд чepBoниМ KoМaн.цyвaнн'{М
oб'еднЪнняМaхHoBсЬКихсил i пoпoвHeнняiх мiсцевими <(BoDo)KиМиeлlмeнTaМи>.
^
Tpитися,rБiй зa Гyляй-Пoлe бyв,цJIяМaхнoBцiвнев.цалим.
ний .repвoниЙзaтiнвiдбив 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
з7|

лo Cибipy. B сеpпнi 192l poкy гaзеTИПQвi'цoМЛяЛИ'
Щo цей зaгiн дiяв ПpoTи чеpBoних y Caмapськiй тyбеpнii. B ,тoй нaс у
Cибipy ПoчалoсязaxiДнo-сибipськесelUIнсЬKе
ПoBсTaнн'lПpoTи
ДиIflaTуpипpoлетapiary.Kiлькiсть повстaнцiв ДoсягaЛa100тисяч' BotIи зaxoПиЛиToбoльськ, Cypгщ, oбдopськ' Пoвстaння
бyлo пpидylшeнrЛи[Iе y жoвтнi-листoпaДi 1921poкy. Пiд чaс
бoiв y Зaхiднoмy Cибipy ЗaгинyЛoблизькo 30 тисяч пoвстaнцiв
тa 20тиcяч ЧеpBoнoapМiйцiв
i <(paДяHсЬКих
aктивiстiв,>.
3 13липня 1921poкy y Махнa ПoЧинaюTЬсЯпoстiйнi бoi з
ГpyПoюГеpмaнoвиЧal,якa скЛaдoбpеopгaнiзoвaнoюpyхлиBoю
ДaЛaсЯз 2 кiнних ЗaгoнiB,8 пaнцеpних пoтягiв, 2 мoтoцикltiв,
2 вaнтaxiвoк з пixoтoю. Гpyпy пiдтpимрaлa 7 -мa кaвДивiзiя i
кaвПoЛKlpкщськoi дивiзii. Чеpвoне КoМaн.цyвaнrrl,BpaхoByЮчи ПoПrpеДI{i
невдavi,пеpeйшлoдo нoвоi TaKTиКи- пoстiйнoгo пеpеслiдyBaнняМaxнa pyхllиBиМи зaгo}IaМиЗ BиKopисТaI{н,IМ ПaнЦеpнoiтexнiки.
Пеprпий бiй вiдбyвся бlля ст. AнaДoль пoблизy Мapiyпoля,
пiсля якoгo vеpвoнi,зaгoни Гepмaнoвиvaпoстiйнo <<BИa1JIИ
Нa
xBoсTi>Мaхнa, не .цaючиМaхнoBцяMвiдпovинкy нi в.цeнь,нi
внovi, зpiзaюvи KyЛеМеTниМ
BoгнеМ пaнцеpникiв пoвстaнцiв,
lЦo BiдсTaЛиBl'цяДpa Зaгoнy; Пoвстaнцям зaгoнy Мaxнa, щоб
вiдipвaтися вiд пepеслiд}ъaнlUl'.цoBeЛoсязнoвy poздiлуIT
-|4cЯНa
дpiбнi Зaгoни. 3aгoни Гpoмовa (70 uoлoвiк) i Зoлoтoгo Зyбa
(80voлoвiк) ПoПpяМуъшlи.дo
KщейниКoвoгo' зaгiн Kypилrнкa
(60 uoлoвiк)'пoвepнyBсядo Mapiщlоля. Мaхнo iз 250 пoвстaнцяМи Bиpylпив.цoTaгaнpoгa з МеToюЗ'eдНaтисЯЗ пoBсTaнЦяMи
Kaменевa,яКих' Зa ДaниМиМaхнoвсЬKoipoзвiдки' бyлo близь.
кo 2тиcяч' Але з'еДнaтисяз KaмeI{rBиMМaxнoвi не BД'LIIoся.
ПoзaяK.цoцЬoгo .raсуKaменeвa булo poзбито i вiн iз зшtиurкaMи сBoгo Зaгoнy (l00 voлoвiк) пoдaвся.цoстaницi Bепrенськoi.
15липня 192l poкy мaхнoвцiбyли зaтиснщi гpyпoю ГеpмaнoBичa y бaлцi бiля p. Мiyсy i щiльнo oтoченi. 250 мaхнoвцiв
y пaстцi пiд кyлеметHиMBoгнеМ 8 пaнцеpникiв, iм
orIИHvIIII4cЯ
дoBoдиЛoсяxoBaTисяЗa кaмiння, спilпyвaтисЯ, Bo}Iине Мoгли
нaвiть пiднятися B aTaKy,i вiдсщiлrpвaтисявiД,пaнцepникiвбyлo
.цapeМнo.Aле нiхтo з мaхнoвцiв нaвiть нe пpипyсКaв ДyМKиПpo
зДaчyB ПoЛoн. Tpи гoдини Пal{ЦrpниКиBиIUIьoByBаЛи
BoгoнЬ'
аJIечepeЗвiдстaвaння пixoти нr МoIЛи <<BИКypиiи>>
мaхнoвцiв з
бaлкл. oдин iз пaнцepникiв Bсе Х зyпtiв в'ixaти в бaлкy i дaти
сигFIzЦpaKеTнИI{еIo,
мaxновцi виpiлlили, щo цr сигнuLЛ.цo Зa| ГepманoвuuMаpкiян Якoвua (1895-119з7)- кoлиlпнiй
штaбс-кaпiтaн цapськoi apмii.У ЧеpвoнiЙapмii з 1918poку, в 19l9 poцi - кoмбpиг,y 1920poui _
кoмДив 52-i дивiзii, y 1921poui - пoмiчtrик кoМaнд}'вaчаХаpкiвськогo вйсько.
Boгo oKpуry.
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гальнoi aтaки чepBoних, киtlyЛIlсЯ Ha вц.laЙдуrшниЙ ПpopиB,
зtuIиlIIиBlПив бaлцi oбoз (53 TaчaHKи, 33'кyлемети).
130 пoвстaнцЬ зaгиrryли B ToMy бoю' iнtпi мaхнoвцi вiдipвалися вi,цпеpеслiдyвaння, aJIечrpеЗ 2 днiбilя с. Haгoльне, кoли зaгiн
Maхнa вiдпo.lивaв, мaxнoвr{iв }I'lздoг}IaBзaгiн Геpмaнoвичa. B нoвoмy бою маxнoвцi вТpufш|уrщr 20 чoлoвiк. Дo бaзoвlд<paйoнЬ
мaхнoвцi тaк i не зМoгЛи пpoбитися чеpез сTвopе}ry чеpBoниМи
rll]елoнoBaнy сиоTrМy зaгopox. Черз бeзпеprpBне пepеслiдрaнFI'I З МеToю вi.цipвaтися вiд пepeслiдyвaчiв мaxнoвцi пoчинaють
y сeJUIнзмiннlл< Ko}Ieй, пiсля чoгo вo[Iи вxе
сиJIoЮ Зz}xoIUIЮBaTи
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 щoдeннo ПoМиpаJlo 100 сeлян. B ryбepнii Зaгиrryли \ були з,lденi
близькo 40тиcяч кoнeй.
Пo Укpaiнi гoлoдyBiulo близькo 4 мiльйoнiв ЛЮ.цей,oсoбливo в ii пiв.ценнo-схiдниx paйoнaх. У Toй хе чaс xлiб з Укpaiни
aKTиBнo BиBoзиBся в Мoсквy. Kpiм тoгo, poсiйськe кеpiвництвo зaбopoнилo .цoсTaBJIяTизaКop.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
и еЛeMeнТaМи,) KoМнезaМiв.
гoлoд пpoBoК}ъaBся <,гipIIIиM
I{oб нe пoгiplrrуъaш TЛКKe сTaнoBищe ceЛЯlя, Мaхнo видaс
нaКaз Пpo ПеpoBe.цeнrшсвoж нaйбiлЬlll чисJIrннrо<зaгoнiв (зaгoни
Мaхнa, Зaбyдькa, Пeтpенкa) нa.(oн .цля oб'сдн4}Iн'I з ПoBсTa}{.
сЬIanМизaгoнaМи Пapхoменкa, KaMeневa, Tеpeзoвa, Maслaкoвa, з
пoBсTiUIиМи .цoнсЬKиМи KoзaKaМи. Ha floнy мaхнoвцi poзpaхoByBaJll4Нaвiдпoчинoк тa лiкyвaння, бo пoлoвинa члeнЬ зaгoнy Maхнa MzuIи пopaнrн}ш. Зaгiн Koxi BиpyIlIиB нa Чepнiгiвщинy.
З 2t лилня 192l poкy мaxнoвцi peйдyюTЬ пo.{oнy (пo Пiвнiчнo-KaвкaзЬKoмy вiйськoвoмy oКpyry). 2I липrlя в селi Iсaiвкa 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 ПoвсТaFIняпpoти пoльсЬKиx 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 IUIaнoМyKpa.
iнськoгo IIoBсTaнн,I в Гa,rичинi Мoxнa бyлo б зaцiкaвити ЙбьlъпIoвицЬКих кеpмaниviв, кoтpi |rapИлИ свiтoвoю pевoлюцiсю,
э lэ

oTpиМaтиBi.цниx збpoю, гporшi,свoбoду Манeвpy,а пoтiм yсе
цe BиKopисTaтиB бopbтьбi ПpoTичrpBoНих.Мaхнo ПepеКo}Iу.
BaB' щo Га.пичинaбyнryr i yспiх там ouёЬидний.
oДнaк бirьrпiсть кoмaнД,tpЬ xoтiли ПpoДoDg/BzITи
бopoтьбунa
бaтькЬщинi. Деякi KoМaHдиpинaвiть пpoПoн}ъаJl
И IIoгoДИTИaЯ
нa aмнiстhо, яKy oгoЛoсkIJтa
BЛaДa'Бiлarп HaгaДaBзбopaм Пpo .цaB.
нIo.цoМo&llенiсть
з чеpBoниМипpo пoхiдмaхнoвцiвДo Typен.lиниi
нaПoJUIгaB
I{aцЬoNfyваpiaнтi.Biн вист5тrивзa BсTaнoBJIеtlttя
зв,яЗКy
з Хapкoвoм, ДЛяyKЛaДsнH'IнoBoгo пepемиp'яз paДянсЬKoЮ
Brla.цoю.oднaк зв'я3aтисяз бiльtшoвицькимкepЬниЦтвoМMaхнoвцям
тaк i нe B.цaлoся.Зйшлися ЛиlIIеB oДнoьfy- Щo B Ущaшri бiльlшoBиKи Мaxнoвцямспoкiйнo iсrryвaти[IеДaД}тЬ.
Зa пpoпoзицiю Maхнa BИcЛoBИI:шrся
400 пoвстaнцiв, Бiлarпa
пiдтpимали200. Пpoте збоpи нe лpиЙншrиспiльнoгo гшaнy дiй.
3aгoггиБiлaпra тa Мaхнa poз'жaлися. Бiлarп ПoДaвсялo paйoнy
- нa !oн. oднaк i нa Дoнy Мaхнo не мiг
Беpдянськa'<.бaтьКo'>
знaйти нaвiтьTиMчaсoBoгoyKpиTTявiд пеpеслiдyвaчiв.Hе зMoгЛи
мaюroвцiПpиBeprryгинa свй бiк i знекpoвлений!oн. Ha Дoнy ж
2-гafl oнськa Дивiзlяi кoрryнiстичнllЙбaтыъЙoн Poстoвa.
aлaKУвiaлa
Koзaки з недoвipoюпoсTaBиЛися
Дo зaixдxих пoвстaнцiв,a
мiсцевi пoвстaнцi нe КBaпиЛисяПeprхoДиTип'д PУКУ<.бaтькa'>.
He знaйшroвMaxнo й свoiх oтaмaнiв Пapxoменкaтa Kaменсвa
бiля Bеrшeнськoi,бo вoни пiшrлида.пiнa сxiд. Hе знaйrшoвlши
пiдтpимки нa floнy, Maхнo Bиpylxaс .цoBoлги в нaпpямкy Capaтoвa-Caмapи. 3a йoгo Дaними,ТaMМiulиoПrpyBaTиoTaмaни
Cеpaфимoвиv, Caпoxникoв, П'яTaкoв, Пoпoв. Але гoлoд нa
Boлзi змyсив йoгo ПoBepнyгинa зaхiД,.
3 сepпгtяl92l pокy мaхнoвцiДoхo.цяTЬ
дo кopдoнiв Укpшни
бiля Чopткoвa' o.цнaкшлях iм загopoДиJlиfloнецькa дивiзiя BЧK
Тa гpyПaKoсенкoвa.Poзгpoмивпrизaгoникoмнезaмiвцiвтa мiсцeвi пpoдзaгoни,Maxнoвцiзaxoпили ст. Bеruенськy.[o pе.ri,в
ПoЛoFI.цoних ПoтpaпиB Ш[oлoхoв, якиЙ був чЛенoMпpo.цзaгoнy. Деякi paдянськi ЧacTИHИ6-i тa |4-\ дивiзiй з нaблюкенням
}IеЗнaчI{oгo
Зaгoнyмaхнoвцiв (200 rпaбель)пopoзбiгaлиcя.Лиlлe
в пiв.цrннo-зaxiднiй
чaстинi Bopoнeзькoiryбеpнii,Дe ПoшaД,70%
HaсrЛенtшбyлo yкpaiнсЬKиМ'мaхнoвцi бyли пiлтpимaнiмiсцевиМи ПoвсTaЕцяМи.Ha кiлькa Днiв Дo Мaxнa пpисднaвсязaгiн
Cиvoвa, щo пpийrшoвiз 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 шIruIхyтуди бlля ст. Cвaтoве мaхнoвцi нaштoBxнyЛисянa ПoЛк чepBoниx ryсаpiв, пoлк Бoryvapськоi бpиraди, пaнцеpний пoтяг i кiлькa чеpвoниx пaнцеpникiв. Maxнoвцям yсe x B.цaJIoся
Пpopвaтисяi пpoниюryrив лicи
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бi.тtям. Iзюм. I-[ебув бaзoвий paйoн, де дo }Iих пpис.цнaBся
зaгiн Iвaнюкa (l00 пraбeль).
Ha цей зaгiн, який ще мiсяць ToМy нapaxoвyBaBдo тисячi
voлoвiк,дyхе poзpaxoByвaB
Мaхнo. oднaк Iвaнюк бyв poзгpoмлeниЙ пi.цKoстя нтинi вгpадoм BиtIиЩyBuUIЬHoю
гp}iПoюХapкiв сЬКoгo вiйськoвoгo oкpyгy' бyлo знищенo i oснoвний зaпac
пpo.цoBoЛЬсTвa
тa збpoi, кoтpий Iвaнюк збepiгавДля Мaxнa пiд
KoстянтинiBгpaдoM.
10_18 сеpПrUIl92l poкy нa пiв.ценнoмyсхoдi Укpaiни в xo.цi
lllиpoКoМaсштaбнoi oпеpauii Чepвoнoi apмii бyли poзгpoмленi
мiсцевi мaxнoвськi зaгoни Гpoмoвa, Федopoвa, Kаменюкa, 3oлoтoгo 3yбa.
1l-l5 сеpп}UI1921poкy Мaxнo пoTpaпивпц зyстpiчнi тa
пеpехpeснi удapи зaгoнiв <.зaвiси'>
3aвoлзькoi бpиtaди, гpyпи
Гepмaнoвlт.ta'винищyBiuIьнихзагoнiв Kнс. У нiч нa 14 сеpпня B с. Мiшypине }la мaхнoBцiв, щo сПaЛИy хaтax' нaпaв зaгiн
KHC. Koмнезaмiвцi виpiзали в лiл<кax30 пoвстaнцiв.Пopaнений 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 тяxкий чaс Мaхнo пpиймaе pirшeння TиI\,{чaсoBo
пpипинити бopoтьбy i виiхaти з неBелиКиMзaгoнoм зa Kop.цoндIя лiкрaння
КoNlaнднoгoск;laДУi кoнцeнтpaцii сил пoвстaнцiв.
. 16 сеpпня мaxнoвцi бyли oтo.reнi бiля Пеpевшloчнoi i пpитиснyгi дo.Цнiпpa. Пiд вoгнeм кyлеметiвBoни пoчzUIипepeпpaвIvITИcЯнa Пpaвoбеpe)оl<я
Укpaiни чaстКoвo нa чoвнax' чaстКo.
y вoдaх !нiпpa.
вo кiньми. Бaгaтo з }Iих нaзaBХди з.UIиIIIиJIися
Caмoмy Мaxнoвi пepепpaвa кoпIтyвiUIaзyсилЬ. Сiм пopaнeнь
пpoTягoМ 3-х poкiв, з яКи)(oДнr тюкKe B нory, не дaвали йoмy
мox.ltивoстi iздити Brpxи' a ЛИlIIeнa тaчaнцi.
Алe й нa Пpaвoбеpе>lокiУкpaiни Maхнo нe знaйtшoвтoгo,
Щo IIIyKaB.ПеpепpaвивlllисЬ }Iaдpyгий беpег.[нiпpa, мaхнoвцi
6ули нenilнo aтaKoBaнiuepвoними' lцo пеpeслiдyвaлиix нa
пa}tцеpниKulхi вaнтaхiвкax.
У сеpпнi l92l ркy в УCPP пpoйшшaдрyгa хBиJIяaмнiстii.
Heзале>lшийпoвстaнсЬКийpщ нa ПpaBoщyбepезi.[нiпpa знaЧнo
пopi.Щшaв
внaслiдoкToгo' щo нa пoчaтKyсepпнJI1921poкy згoЛoсиBся нa pадянсЬIryaмнiстilо Хoлoднoяpсьlсlй пoвстaнськийкoмiтeгl (36 кеpiвникiв пoвсTaнKoшfy
тa oтaмaнiв Хoлoднoгo Яpy, в
тoмy vислi i oтaмaн Пeщенкo), Щo KepyBaBчисленHиМипoвстaнсЬКими зaгoнaми (нa липень 1921poцy - дo 3 тисяu бiйuЬ) нa
| Хoлoднoяpський пoвстaнкoм кеpyвaв пoвстaнlylми, щo дiяли пiвнiчяirше
лiнii залiзницi ст. Бoбpинськa_ст. 3нaм'янкa.
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пЬднi Kиiвщини тa пЬнoчi Хеpсoнщини. Paзoм з Хoлo.цнoяpсьKиMпoBстzlнКoМoмьraдi зДалoсядo 400 пoвФaнцЬ, vaстинa пoвкaмпaнii
стaнцiвpoзiйrrшaсяпo дoмiвкос.ПИ чaоxoлo.цнoяpсЬкoi
нepвoнi вбуlлиaбo зaхопилиy пoЛoндo l50 пoвoгaнцЬ.У paйoнi
Хoлoднoгo Яpу зыlиlлилoоя тiльrод400-500 пoвстaнцiв.
Дpyгим yдapoм пo ПoBсTaнсTByy сepПнi 192l poкy сTaBпoBний poзгpoм чекiстaми нoвoгo пoBсTaнKoMyKaтepинoсЛaвщини, Хеpсoнщини i Taвpii. Toдi ж бyлa poзгpoмJllнa i пoвстaнсЬKa paДa Пoдiлля.
oтaмaнiв Чopнoyсoвa (Чopнoгo Bopoнa),
Мiсцeвиx <<лiBих>
Iвaнoвa (Чopнy Бopoдy), Зaвгopодньoгol тaкo)к пepеслiдрали
нeв.цaчi.oтaмaн Чopний Bopoн, пpигнivений цiею пoдiею' y
збрi. Tiльtс,l
сеpпнi 192l poкypoзПoчaBПrpoгoвopипpo сКлa.цilш{,I
yжoвтнi 1921poкy пoвстaнськioTaМaниpaйoнy пoзбулисяruoкy.
He мaючи iнфopмaцii пpq poзгpoМХoлoднoгo Яpy, мaхнoвцi xoтiли сxoBaTисяв глyхиx лiсax ХoлoДнoгo Яpy i знaйти тaм
сoюзникiв, ЕUIeПшях дo Хoлo.цнoгo Яpy iм пepепинуrлa25-тa
Чaпаeвськa дивiзiя чеpBo}Iих(кiннoтa, пiхoтa нa вaнтаxiвкaх),
KoTpa зМyсилa Мaхнa пoвepнylи вiд oлeксarцpii нa пiвДень
i пpoдoвlс}вшa пеpeслiдyBaн}Ulйoгo зaгoнy.
Бi.rшс. Hoвий Бyг мaхнoвцi, пiдсилeнi зaгoнaМи Mapyсi тa
Iвaнoвa, oTpиМaпиoстaннЮ фaнтaсти.rнyпrprмory.
Coтня зpaнeниx' змyчeниx мaхнoвцiв paптoМ нallа'цaerra
l-rпy бpигaлy 7-i кaвДивiзii,якa B.цrсяTepoПеpeBil(iЦa МaxнoBсьlоrй 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 КyлемrTцу Koмa}Цy' мaхнoвцi зaxoпили 25 тaчaнoк з 16 кyлeметaми i вщкpили лlaлeниЙ BoгoнЬ пo тaбopy чеpBoниx.
<.Haпrляхyпpoсyвarrнянa
oсь як oписyBaBце сaм <.бaтЬКo'>:
пpaBoмyбеpезi.{нiпpaми зyстpivалибaгaтoнaП]иxзaгoнiв,яKим
| ЧopнuйBopoн (?_|92з) (Плaтoн Чеpненкo aбo Iван Чopнoуcoв?)- пoвстa}lецьз листoпaдa 1918poкy, бpaв щaсть y зaгoнaх oтaмaнaГpигop'eвa, y сepпнi
1919poкy пеpейrпoвдo apМii Махнa, дe бр кoмaндиpoм кiннoгo пoлкy KpимсЬкoгo кopпyсy. Kеpрaв пoвстaнцями y paйoнi Kpивoгo Pory_€ л исaветгpaДa,
мaв бaзи y Toвмaчевiькoмy, Шпoлянскoмy i HеpyбaйсьKoмy лiсaх. Пiд йoгo
кеpiвництвoмy 192l poцi бyлo вiд'200дo 600 пoвстaнцiв.B6угтлity бoю в лютoму
1923poкy.
(|897_192з) _ пiдпpaпopщикy 1917poui.
3авzopodнiй
JIаpюн_ <.ГpoмoвиЙ>
У пoвстaнствi з лисToпадa19l8 poкy, вoюBaвпpoти чaсTин PCIIA i ДoбpoвoльKвaцri, П. Хмaнoi apмii. B 1920рui пeщбрав y зaгoнaхoтaмaнiв.[l'oporuенкa,
pи, y Cтепoвiй пoвстaнськiй дивiзii. У 192l poui кoмarЦиp Хoлoднoяpськoгo
пoвстaнсьКoгoпoлкy (дo 300 6iйцiв' 5 кyлеметiв). У xoвтнi |922p, cтaв нaiтбiльш вrшивoвим oтaмaнoм Пiвдня УCPP' oб'еднaвrци пИ свoilи пpoвoДoм зatoни: Зaлiзнякa, Гyпа.пa,Лихa, Бorцapенкa, Tеpещенка,yгвopив сoюз iз Зaбoлoтним. ЗaapеrптoвaнийГПУ y веpеснi |922poку i зaгинр y в'язницi.
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висвiтлювшtимeTy нallloгo виiздy зa Кop.цoнi вц yсix чyЛи o.цне:
..IдЬтe,вилiкyйтe ..бaTьKa,'i пoвepтaйтeсьзнoвy,цo нaс Ha
.цo-

<'..>',
пoМory

Нa
19 сеpпня зa 12 вepст вiд Бoбpинця Ми I{aПIтoBхнyлИcЯ
poзтa[IoBaнy}Iap. Iнryлець 7-мy .lepвoнoapмiйськy кaвaлеpiйськy.шивiзiю.Пoвopoт Haзaдзагpo)о/BaB}Iaмзaгибeллю,пoзЕt'IK
oДиH KaвaлepiйсьюIйпoлк пoмiтив I{aссПpaBai пpaгнyв вiлpiзaти HaМ шлJIхнaзa.ц,внaслiдoк чoгo я пoпpoсиB 3енькoвськoгo Пoсa.циTимeнe нa кorrя. BмитЬ, oгoЛивlllи шaблi i з кpицoм
..ypa''
KинyлИcЬ NIИB сeЛo i вскoчили y poзTa[IyвaнняKyлeМrTнoi кoмarrдиЗгa.цaнoiKaв.циBiзii.Зaхoпивrши13 кyлeмeтiв ..МaксиМ'' i 3 ..Льюiси''' ми BиpylllиЛиДiUIi)>.
Пiс.lи тoгo яК мaхнoвцi пpoД,oвжI,UIи
свiй tш;шхнa зaxiд, vеpвoнi, oгoвтaBПIисЬvtpeз кiлькa гoдин пiсля мaxнoBсьKoгo}Iaпaкaвaлеpii opгaнiзyвa,rипеpеслiдyвaнrи..Цoниx пpиДУ,IуIJIaNIИ
eДHaJIуIcЯ
дBa пaнцеpниlс,I i двi вaнтaxiвки з пiхoтoю. Близькo
100кiлoмeтpiв пеpеслiдyвNIИBo|1уIмaxнoвцiв i aтaкyвaлиж нa
пepeпpaвiчеprз p. Iнryл, .цезaгинyЛи45 пoвстaнцiB' y тoмy числi oтaмaнrпaMapyся'.
3aгiн lвaнoвa, щo нa пoчaTl(yсrpпrrя сКJIa.цaв
170пraбельтa
бaгнетiв пpи oднoмy кyлеметi, сКopoTиBсядo 90 пraбeль.Чepез
кiлькa дiб пiсля пpиrднaн}rядo зaгoнy Мaхнa Iвaнoв вiДхoдить
вiд Maхнa i нaпpaвлlяесвiй зaгiн y paйoн Hoвoмиpгopo.Цa.
Чepез 2 днi 90 мaхнoвцiв витpиМyюTЬнoвий б1iтз7-ю кaBдивiзiею бi,rя мiстeчкa Гoлтa. B цьoмy бoю Мaхнo бyв пopaнений y
пoтиJIицю' кyля пpoйttшlaкpiзь IцoKy нaBиJIiт.Пiс.пя цьoгo бoю
мaхнoвцi ПеprхoByBалися
в Caвpaнськихлiсaх,де вepбрaли cвoж
пpихильникiв. Мaхнo yKJIaдaeyгoдy пpo спiльнi.цii з мiсцeвими
петлюpiвськиMиoТaMaнaМиЛю<oмтa 3aбoлoтним2.
I Mаpуcя Kалuвaйкo(Ceuькa?) _ Koлиш}Iябiльшoвичкa, 19|9-|921 pp' _
у
oтaмaншIaaнapхiстськoгoзaгoнy з ЧеpнiгЬшини' 3aгiн Мapyсi, щo мав вiд 30 дo
300 шaбель,у |920_|92L poках pеЙдрaв CхoДoм тa Пiвднем Укpalни.
? SабoлomнuйCемeн (|884_|922) _ кoлиruнiй пpaпopщик uaщькoi apмii,
дpiбний чинoBIlик УHP y Балтськoмy пoвiтi, opгaнiзaтop Caвpaнськoi сoтнi
Пoдiльськoгo кorпa вiльниx козaкiв. З лiтa 1918poKy _ opгaнiзaтopпoвстaння
пpoти гrтЬмaнa Cкopoпaдськoгo' твopецЬ вeЛикoгo <<пapтизaнсЬкoгo
кpaю>>
в
Caвpaнських лiсaх. У |9|9-|9?| poкax вiн вoюс пpoTи чеpвoних i бiлих як сaмoстiЙний мiсцевий oт:rмaн.Иoгo зaгiн нeoДнopiЦ}oBo
нaпa.ца€ нa Балry, Caвpaнь, Aнaньев, Бipзylry. У 1920poui <ЧopнoмоpськaIIoвстaнськагpyпо Зaбoлoтнoгo налiтyваrra5 тис. пoвстaнцiв. Зaбoлoтний нaле)<aвдo петлюpiвськoгo
пoBстаIlства'aле чaсoм не пiдкopявся нiяким <(ценТpaм>.
Гyлий-Гуленкo хoтiв
цiлкoм пЙпopядЦвaти ЗaбoлoтнoгoсBo€ м y цггабoвi,aлe з цьoгo нiчoгo не ви.
йrцлo. 3aбoлoтниЙ сaм пpaгнyв стaти гoлoвниМ oтамaнoМ пiвдeннoгo зaxoдy
Укpaiни. <Гoстювaв>y Pрlyнii в @еpезнi1921poкy' де вiв сaмoстiйнi пеpегoвopи. Iнoлi 3aбoлoтний poзпyсKав свoi зaгoни для пoльoвих poбiт i нa зимoвi
Kвapтиpи.Зaхoплений y пoлoн тa cщasений зa виpoкoМ peвтpибyна.lty.
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Чepвoнi poб.пять yсe' щoб yпiйма.llи <.бaTЬKa,>.
Caвpaнський
лiс oтovyeться чepBoними, якi гoтyюTЬся ЗaсToсyBaTи сЛЬoЗoтoчивиЙ 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>- стapиЙ 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 trтpуlлилив глиб pyмyнськoi теpитopii. Paзoм з Мaхнoм пiшoв лo Pyмyнii зaгiн петлюpiвськoгooтaМaнa Лихa.
Чеpез дeнь пiсля цЬoгo .цoзастaBинa flнiстpi пiД,шалoaвтo
Фpyнзе. Koмaндyвaн пpoвiв y дopoзi сoтнi кiлoмeтpiв, щoб"oсoбистo пеpекoHaTIIсЯ,щo йoгo зaюlятиЙ нeвлoвимиЙ вopoг пiшIoвзa кop.цoн.Фpyнзе зiтxнyв спoкiйнiпre, вiн yMивaв pyКи' З
ньoгo знiмa,тaсявiдпoвiдальнiстьзa всi пopaзки в цiй <(МaхнoBськiй>вiйнi. Иoмy зДaв€ U Ioсь'щo Bсе-тaKивiн пеpемiг'Чи знaв
вlH' щo чepш тpи poки вiн зaгинe пiл хipypгivним HoxeМ зa
нaкaзoM свoiх пapтiйниx бoсiв, тaк i нe ДoжиBIxиaнi Дo Koмyнiзмy, aнi Дo зaгибeлiМaхнa.
Pyмyнськa nprсa нaзвaЛa Мaxнa, який пepетнр .(нiстеp,
<(гeTЬМaнoМ'>
i <.стpaдникoмцивiлiзaцii тa Пpoгpeсy>.
B тoй .raс, кoли Мaхнo лiкyвaвся в Pyмyнii, в yкpaiнськoмy
стeпy йoгo iм'я ще збиparro.цoКyпивiдчaйдyrшнiгoлoви. B кiнцi
IIИIIIIя1921poкy з pяЗaнськoi пoлiтичнoi тюpми BTеKJIaгpyПa
aнapxiстiв, y ToМy числi мaxнoвськi кoмaндиpи Бyдaнoв i ХoxoтBa.Boни пoвеpHУIIИсЯдopiдних стeпiв i зiбpшrистo шaбель,
3 яKими дo Beсни 1922poку <<ryЛЯ!Iу|>>
пo {oнбaсy.
Ha пovaткy Bеpесня 1921poкy вiйськoвi звеДeнняЗ пoBстaнсьKoгoфpoнтy пoвiдoмлялИ' Щo B Зaпopiзькoмy пoвiтi пpoдoыкye дiяти мaхнoвський зaгiн зi 150uraбель,y МeлiтoпoльсЬКoмy _ 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
(150шaбeль), Зoлoтoгo 3yбa i Мoскалевськoгo бiля Юзiвки
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лeметiв).З Bopoнезькoiryбеpнiiдo с. ПетpопaвлiвкиПoBеpнyBся oтaМaнKaменюк (50.rпaбель).
Hезвaxaючи нa вifrcщнiсть<.бaтькa))'
Boсeни 192l poкy мaхнoвськi Зaгoни в Paдянськiй Укpaiнi ЯBЛЯЛИ
ще зHaчнy силу Дo 2тиcяч rшaбrльтa бaгнeтiв пpи 30*33 KуЛеМrTaх.o.цнaк,
yгрaTиBIlIисвiй кеpiвний центp, цi зaгoни ПoчzUIиtrlвидКo Taнщи. У вepeснi 192l poкy пo,aмнiстii здzUIoсяl00 мaхнoвцiв.
Koмaндиp Зaбyдькoi йoгo зaгiн з 12пoвстaнцiвзДалися,oтoченi кaвалеpiйськимПoлKoМ.
Зaгiн Бiлaшa (100шaбель)I]paгнУBпpoбитисянa Пiвнiчний
Kaвкaз, щoб з'еДнaтИcЯTa|{
з <(KaBKaЗЬKoю
apмiсю мaхнoвцiвi>,
яKoЮKеpyвшlиMaслaкoв i Бpoвa. Aлe бiля HoвoнеpкaськaЗaгiн traскoчив нa ПoТy)<нyзaгopo)ryi пoвеpнyв F{aзaД.
У сеpeди.
нi веpесrrяцeй зaгlн poЗПaBся.20 чoлoвiк пitплo у зaпiлля, a
Бiлaп.r i Дaвиденкo виpiпrили пpoбpaтися нa Kyбaнь, Дr Ще
збеpiгaвсяПoBсTaнсЬКиЙДУX,oДнaк-вкiнцi веpесня 1921poку
вoни бyли схoплeнiчекiстaми.
<.Kaвкaзькa
apмiя мaxнoвцiв>влiткy l92l poкy пoпoвнилaся
ПеpеКинЧиKaмиз 2-\ Kiннoi apмii i BиpoслaДo 3 тисяч rпaбель.
oднaк знaЧнaчaстинaпoвстaнцiв Мaслaкoвay веpеснi |92I poку
ЗДulaсЯЧеpвotlиМпo aмнiстii. II{oб зaслуrкиТиПoвнe пpoщrнtU{,гpyПaaмнiстoвaних,зa свiдvеннямЧK, ПoBеpнyЛaся.цo
Зaгoнy i вбилa Мaслaкoвa i Бpoвy, чиi roлoви були пpед'явленiяк
.II.oКaЗи
лoяльнoстi.
Чеpвoний теpop нe слaбшaвДo сеpeДини|922poкy. B Зaпopiзькiй ryбеpнii п' яTЬ нaдзвичaЙних<.тpiйoк,>
ПpoДoB)ryBaJlи
КapaJlьнypoбory. Boни <.вибили>
з сеЛяtI 4 тисячt гвинтiвoк,
30 кyлемeтiв,poзсщiлюючи Пpи цЬoМyпo 100зapщникiв У Кo}K.
нoмy пoвiтi, aби сTpaхoМ зMyсиTи селян зДaвaтизбpoю. Tим
чaсoМ гoЛoД сTpaхaв не гiprпе зa будь.яwrй кapaльний зaгiн.
У Гyляйпiльськiй вoлoстi з 55 Tисяч MеlIIкaнцiвпoмepлo 5 ти_
сяv. Гуляйпiльський paйoн зaл.ишaвcяДJlячекiстiв <<y.цapниM),
i кapaтелiBеЛиTaМ плaнoмipне винищеннЯ чoлoвiчoгoнaсеЛeнI{,l'}la KoTpoмy бyлo тaвpo <(мaХ}loBця>.
Бopoтьбaмaхнoвцiв пpoдoвщва.liaсяi'в |922 poцi, KoЛlrBoни
пepейп.tлиДo TaKтики pейдyвaння Дpiбними ЗaгoнaМи вщ 5 дo
50 чoлoвiк. Boни знищyвали кoмiсapiв, гpoмилLl сКJIaДИ
й еrueЛoни' нaKoПIlЧУBaJII4
збpoю в oчiкyвaннi пoвepнення <.бaTЬКa,>.
У 1922poцi вiдбрся oстaннiй сПu:raхMaxнoвськoгo pyхy.
oстaннi бoi вели зaгoни oтaмaнiв Iвaнoвa, Чopнoгo Bopoнa,
Koлiсничeнкa, Ko)кi, ЗалiзrrяКa,Гaйoвoгo.
HaвiтьyдалекiйCмoлeнськiЙryбepнiiPoсiТвoсени |922 poку
дiяв пoвстaнський ceлянcькиЙ зariн, якиЙ oчoЛиB oTaМaн,Щo
BидaвaBсебе зA Maхнa.
5 lу

ПepехoДяuи pрlyнський Kop.цoн' Мaхнo i йoгo oднoДyмцi
не пеpедбaнЦИ' Щo бiльtпе нiкoли нe пoбaчaтьУкpaiни. Boни
спo.п,iвшlисяПoвepнyгисЯ' KoЛИ нoвий великий спaлax гнiву
пpoти бiльlшoвикiвoхoпитЬ всю Укpaiнy. Hестop Maхнo пitшoв
з iстopиvнoi сцени llopaнrниI,l' aJIr нe ПеpеMoженим,з нaдiею
нa IIIвидкeпoBepнeння.Алe нaмipи сeлa' FIeптa yкpaiнiзaцiя не
Дyxе спpияЛи poзмipкoврalrнЮ Пpo пoBеpнeння Тa пoп,rсTy.

Глава 35
БAтьKo I\,IДG{O B PУlvIyнIi, пoльЩI; IIIMЕчIIиIII
(cеpпeнь1921 _ вepecень1925)

P.aзoмз Maxнoм лo Pyмyнii пilrroв йoгo сoюзниK - oTaмaн
y KiЛЬKoсTiблизькoсoтнi шaХopoбpo-Лиxol <<З
ToqapиЦIaМи>
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 Зaдoви' бpaти IТTевченки,бpaти HeстepeHKи'бpaти TapaсенКи'
Ф. Kapетникoв,Пpя.пyн,Чеpняк, Д. Бaхaн,C. Tиxенкo, K. БалKaнoB'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, мaxнoвЦiorIИYIWfu|сЯ
в Мoл.цoвi,щo з 1918poКy BияBиЛaсяв сюta.цiP1т,ryнськoгoкopoлiвствa. Землi кoлипrньoi Бeссapaбii НaceЛЯ]IуI
пеpeBa)GIoNloлДaBaни
й yкpaiнui. Maхнo спoДЬався зa ДolloМoгoю мiсцевoгo yкpaiнсЬкoгo нaсrЛе}Irш.IIoBесTи
свiй зaгiн дo тисячi шraбeль.
Koли мaxнoвцi встyпиЛи нa зеМлю МoлДoви, pyмyнськi
ПpиKopдoнники зyстpiли lx стiнoю Boгню' Пpитиснyгi дo Днiстpa' N,IzlхнoвЦl
виявилися в бeзвиxiДнoМyсTaнoвищi. Boни пoчaЛи КpичaTи: <(Ми не бiльrшoвики!Mи yкpaiнськi KoзaКи!'>,
pyмyни виpirпили, щo Чeprз кopдoн пpoбилиcя петлюpiвцi, з
ЯK|4|!|'И
в ниx бyлa BизнaЧенayгoДa,i пpoпустилимaхнoвцiвнa
беpег. Пiд чaс пrpexoдy Кopдoнy Мaхнo ЛrxaB непpитoмний,
сIIлиBaЮчикpoв'ю пiсля oстaннЬoгoПopaнrн}и.
Але Ьxе неpез кiлькa гo.цин Maхнo, пpийrпoвtпи.цo ТяMи'
бyв гoтoвий дo llеpегoBopiвз pрlyнсЬKиN{ипpиKop.цoнниKaМи.
Biн нaдaв pyмyнськiй ь'raдi дoкyменти, щo poзпoвiдали пpo
йoгo бopoтьбyпpoти чеpвoниx,i пoпpoсивnoлiтичнoгoпpиryЛкy в Pyмyнii. fuie цi Дoкyмeнти i зaпевнeннядpyхби'Hе Дaли
сПoчaTКyнiякoгo prзyлЬтaTy.Пiсля ПеprхoдyДнiстpa мaxнoвцi
бyли oтoненi, poззбpoенi i пpивeденi нa пpикopДoннy pylиyнсЬКy зaсTaBy'.цeoПиниЛиcя пI, apеЦlToМy вoгкiй кoмopi.
У Мaхнa бyлo вштгщeнoблизькo.цвox мiльйoнiB <<poМaнiBсЬКиx>кapбoвaнцiвяK зoЛoТoМ,тaк i пaпеpoвиМиI(yпюpaМи.
(бyли
Ццнoвцi бyли вiдпpaшrенiв тaбip Для вiйськoвoпoлoнeних
iнтepнoвaнipyN{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,левxе чеprз двa тиxнi Maхнo i йoгo нaйблюrсчеoToчrн}Ul
бyли звiльненi, Мaхнo бр пpийirятиЙу Kиlлиневi pyмyнським

28 сеpпня l92l poкy, paпToвoнaпaBIIIинa пpиКopДol{tlyзaотaвy' М;lxнoBцipoззбpoюIoтьpаДяI{сЬKиxпpиKop.ц.oнникiвi пеpeпpaBJUIютЬся
uеpeзfiнiсгep нa pyfyнсью,Iй беpегy Бессapaбiю.II{е
з ЛюToгo1918poкy Бeссapaбiябyлa oкyпoвaнaKopoлЬствoм $lмщtiя, пiзнiше ст:UIaчaстиHoю цЬoгo кopoлiвствa. Maxнo, бyпyuи
aнapхiстoм, lшyl(aвпopяTyнKyв дepxaвi, дe iснyвалa мoнapхiя,
пpичot{yпoprryнКy вiд кoлиIшнixдpyзiв - pевoлюцioнepiв.
BзaгшriМaхнo iз зшtишrкaмиПoвстaнськoi apмii нaпpaB,IяBся нa пoлЬський кopДoн, Щoб, пpoбивrшисьy пoлЬсЬKyГаличинy, пiдrrяги тaМ пoвcтaнгrя yкpaiнсьKиx сeл,Iн пpoти пoлЬсЬКoгo
пaFryBaнI{я.
fuiе сyцiльнa стiнa з чaстин Чеpвoнoi apмii пеpепинилa N{ilкIoвцям шшях нa пiвнiчний зaxiд Укpaiни - .цo IIoЛЬ.
сьKoгo Kopдoнy. @динутЙшJIяxдJUIвтiкaчiв лexaB y Pyпlyнiю, дe
мaхнoвцi .цyI!{aJIи
вiДпoчити вiд .цесягимiсячнихЩoдeнниxбoiв,
пiдtiкyвaти пopa}Iенихкoмarциpiв, пepeсидiти пiк пoлювaнrш
чepBoниxHa пoвgгaнцiв i гoлoДy сiльськiй Укpaiнi l92l poкy.
Koмaндyючий вiйськoв|4МI1IИ]IaNIИУCPP
i Kpимy М. Фpyнзe oбypювався. Biн тaк i нe oдep)<aвгoлoBy Maxнa, зa яKим
пoЛюBaByxе дeв'ять мiсяцiв. Фpyнзе oсoбистo пpoшaв сoiнi
кiлoмeтpiв i вiдвlдaвpoзгpoмлrrryзaстaByнa.{нiсщi, щoб пepеКoнaTися,щo йoгo зaютятlцЙBopoг yxе пoзa дoся)кIIiстю.B iнтrpв,ю кopеспo}rДентyPATAУ вiн кaзaв: <.ФaKтПepeхo.цy.цo
Бeоcapaбiiмaxнoвськoi бaнди встaI{oBJIeHий
мнoю ocoбистo цiд
чaс вiдвiдaнHя пpиКopдoннoi смyги,>.
Зa piзними ДanИ|vlvl,
мaхнoвцiв, щo пеpeйrшлидo Pyпryнii,
нapaхoByBurлoсявiд 78дo |25 чoлoвiк. Бiльпriсть дoслiдникiв
охи;UIютЬoялo uифpи 78, хoнa згoдoМ .цo МaxнoBцiв y Pyмyнiю мoгли пеpебpaтися щe кiлькa дeсяткiв tхнix пoбpaтимiв
з Укpaiни.

| Лuхo, aбo Xopoбpa(Бo}'дapyкKиpилo) (1898-1922) _ вoяк apмii УHP, з
1919poкy _ пoвстaнrцЬ. У l92l poцi нaМaгaвсяoчoЛити пoвстaнствo i гoryвaв
пiлпйьнy меpеxy ohopy' Мaв зaгiн iз 200 бiЙuiв i гoryвaв селянсЬKrпoвсTaнняB
pайoнi Гoлти-Бaлти. 3гoдoм Хopoбpo пoBep}Iyвсяв Укpaiнy i бр yбитий y бoю
y сivнi 1922poкy.

380

381

poбpo,Paдзiевськoгo,
Keлeбep.Ци
й iн. (800нoлoвiк).Усi цi вiй-

ськoвi фopмрaння пiдгpимршlи зB'язoK з pyмytlськoю poзвiдкoю тa lптaбaми 2-1i 3-i pyiryI{сьКихдивiзiЙ.

Heстop яIоlйсь чaс нaвiтъyсTигцoпpaцЮBaтинa pyмyнськй лiqo-

P9ль y дoлi Мa,хнa'ToMyщo стaB Koxaнцeм Гaлини KyзьмeнкoMaxнo. Гшlинa Kyзьменкo, poзпoвiдaючипpo тi vaси, згaДyс
oлексy Хмapy, xoчa cпpaыKне йoгo iм,я бyлo _ Iвaн.
Koлиurнiй пop},чиKцapськoi apмii, y 1920poцi Хмapa o.roлив пoBстaнсьlоtй зaгiн Cпiлки мoлoдoi Ущaiни, Щo дiяв нa
Kaтepинoслaвщинi.Ha пoчaткy 1920poкy зaгiн Хмapи бр зв,язaний зi rштaбoмПетлюpи, oдI{aKз лiтa 1920poкy пеpейrшoвпiд
пpaпop Bpaнгеля як Укpaiнський кaтеpинoслaвськийпoвстaнський кirц визвoлeнrи Укpaiни. Caме тaКy н:хtByзaгiн Хмapи
збepiг i в Pyмyнii.

Пepебpaвшись в Pyпryнiю, Мaхнo ПoTpaпиBy виp пoлiтиЧних iнтpиг i пiдгoтoвkи.цbBiйни.Pyмyнш-C|CP' Еaме Р Дpyгiй пoлoвинi |92| poкy piзкo зaгoсTpилися'вi.ц,нoсини
з
<Paд'>
Pplyнiею. Уpял гeнеpа.пaA. Aвеpeскy aЦpеoиBIIoстaBиBся .цo
<.PaД'>,
пiд чaс paДянськo-пoлЬсь(oi вiЙни Pyйyнiя дpпoмaTалa
ГIoльщi i вiдхилилa.пpoпpзицiю <Paд>пpo пovaтoк щИpних
пеpегoвopiв..Pyмyнiя з листoпaДa 1920pqКy.дaBuUIa
пpиТyJloк
збpoйним зaToнaм петлюpiвцiв, Щo 3,тepитopii PyNIуI{iiчzlсToryсTo нaпaдaJlиFIaУсPP. У Pyмyнii в тaбopaxдля iнтepнOвaниx
тoдi знaxoДилoся155yкpaiнськихoфiцepiвi гeнеpa.пiв
iдo 3 тисяч бiЙцiв 2-i кyлемeтнoТбpигaли УHP i 3-i дивiзii УHP. Тaм
хе знaхo.циЛиcяЗ4 <<бiлi'>
oфiцepи i генepалl,ti tr,5 тисячi сoл.цaтiв-бiлoгвap.пiйЦiв,,
37 пoвстaнськихoтaмaгiiвi traртизанськi.Зaгoни Cipкa, Пшeникa' Гyлoгo-Гyленкa,Якyбvенкa,Хмapи, Xo-

|.IванaMаplсoвa()fuapy) не
щебa IUIyгaтиз iнrrrими oтaмaнaми пeтлюpiвськoi opieнтauii, Цo мaли псевдoнiм <Хмapau:
Хмapa (ГoдзиЁвський lпoлaт) - (|876_|922). Haвеснi 1919ркy oчoлив
пoвстaн}и в Hемиpoвi нa Пoдi.lиi, з l92l poкy _ oтaмaн Haдб}.жaнськoi пoвстaнськoi дивiзii, щo нaлiчyвалa дo 800 пoвстil}Iцlв;
Хмapa Пилип (|892_|922?) _ пoвст.rнсьKийoтaмaн з весIlи 1919poкy, дцв
y paйoнi € л исaветгp4дa_Чигиpинa (Чopний лiс). Йoгo зaгiн iз 500 бiйцЬ стaв
склaдoвoючaстиtloю Cтепoвoiпoвстaнськoi дивiзii. У l92l poцi дiяв сaмoстйнo
iз зaгoнoм з тисячi пoвстaнцiв, нaмaгaвся ствopити oлексarшpiвсьl(y пoвстillсЬкy дI{вt3tю;
_
. .Хмapa <CеменХap.reнкo>(Baсиль Cеменець) (1886_1924) _ кoлишнй
пiдпoлкoвник apмii У!P' нa IIoчaтI(y1919poкy _ кoмaЦдиp Чеpвoнoi apмii.
3.тpaвня l9l9 poкy дезеpтиpyваBi ствopив нa Пoдi.lшiпoвстaнський зaгiн i.пiдпiльнy 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.
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Хoчa в листoпa.цi1921poкyв Бщapестi H. Maxнo зусщiвся
з мiнiстpoм зaкopДo[IгIиx
спpaв УHP,. BиЗнaBПIи'щo УнP <<Пpe,ЦстaBЛяс yкpaiнський Hapofl>,але тйьки y люToмy |922poку
Мaхнo зустpiвся з A. Гyлим-Гyленкoм. Мaхно бyв пpийнятий y
Kиrциневi pyМyнсьKиМгeнеpi}JloМПoпoвичeм - КoМaн.цyЮчиМ
pyNryI{сЬКиMи
чaстинaми у Moлдoвi.
У sтлyнii H. Maхнo стBopюr Зaкopдoнний цrнтp MaхнoвсЬKoгo pyxy' з яКoгo вiн нaмaгaвсяКеpyBaTисвoiми poзpiзненими
зaгol{aМиi пiдпiлrrям в УCPP. MеTa цеFlтpy - пiдгoryвaти всi
y]\{oBи
ПIиpoKoмaсштaбнoiбopoтьбипpoTи чеpДЛяПoItoBЛе}lнJI
вo}Iих'дЛя ПoвepненняH. Мaхнa в Укpaiнy. I{ентp opгaнiзрaв
<.вiКнa,>
нa кopдoнi, vepез якi в УCPP пoстiйнo пpoниКaJlиМaхнoвськi емiсapи. oцiнити сиЛy Maхнoвцiв i lxньoгo пiдпirulя в
УCPP (нa oсiнь I92| p.) мolшa в 3 тисячi людей,пoлoвинaЗ ЯКI4}{
ще Зirлишaлaсяy бoйoвих Зaгoнzlx.У paйoнi Гyляй-Пoля-KaтеpинoсЛaBaнaпpикiнцi 192l poкy П{O<<ГtЛЯJlИ>>
дpiбнi зaгoни MaХнoвцiв зaгilIЬнoючисeльнiстю.цo500 rпaбель.Ha Дoнбaсi в п'ятЬox МaхHoвсЬкиxзaгoнaхбopoлoсяблизькo 400 чo;toвiк,нa
Хеpсoнщинi мaxнoвськi oтaМaниIвaнoв, Cвищ i Пoпoв МаJIидo
300 пoвстaнцiв, пpиблизнo стiльки ж мaxнoвцiB зHaхo.цилoсяB
paйoнi Mapiyпoля-Беp.Цянськa, i щe .цoдвoхсoт мaxнoвцiв бopoлoся в iнrпих paйoнaх Укpaiни. Ha пiвдeннoмy зaxoдi УсPP
мaхнoвцi мoглй poЗpaxoByBaти
нa 300-350 бaгнeтiвi пraбeльi нa
кiлькa сoTенЬ wteнiв свoгo пiдпiлля' яКиM KеpyBaBгiiдпiльний
пrгaб (кepiвHик - !aнилoв), щo пoBинeн бр збеpeгги МЕ}xнoBськi кадpи, веpбрaти нoBих дoбpовoльцiв,пpoникaти B aITapaT
paдянськoi BЛaДИ,У pЯДИЧеpвoнoi apмii, кoмyнiстичнoi пapтii
цlя pуЙнувaнняш iзсepедцни.
Сеpeдинa лисToпa.цa|921.po1<у
пoв'язaнa з пoхo.цoМчaсTини петлюpiвцiв пoлкoвникa A. Гyлoгo-Гyленкa й oтaмaнa Пrпeникa (пoлкoBниК apмii УHP, oДин З opганiзaтop ПoBстaн}шy
Tиpaспoлi y квiтнi l920 poкy' кrpyвaв пoBсTaнсЬКo-пiДпiльним
pyxoМ нa oДещинi) - БессapaбськoiгpyПи (ybьoгo близькo
300 бiйцiв, яK чaстини lpщoгo зимoв0гo ПoхoДyapмii УHP) нa Тиpaспiль-oдесy. I хочa БессapaбськaгpyПa тaк i нe зaхoлилa Tиpacпiль, зaзнaвrшипoвнoi пopaЗKи' нaпpyгa }IapaДяI{ськo-pyмyнсЬKoмy кopдoнi }IeсПa.цirлa
лo 1923poкy.
У пoходi Гyлoгo-Гyлeнкaнa Tиpaспiль y листoпaдi 1921poкy
Мaхнo не Bзявуraстi, тoмy щo бiльцriстьмaхнoвцiвпеpебyвaлa
ще в тaбopaх' a prulTa не МzL]Iизбpoi, кoнeй, гpoшей. Ta й
пoлiтичнiдoМoвленoстiнe бyли щe oфopмлeнi.Tiльlоl B ЛЮToму 1922polry B Бцapeстi в мiсii УHP Мaхнo зyстpiвся З КoМан.цyючим петлtоpiвськиМпoвсTaIIсTBoМнa Пiвднi Укpaiни Гyлим-Гyленкoм.
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У poзмoвi з }Iим Maхнo ЗaПpoпoнyвaB oTaМaнy щoсЬ opигlнzшЬItе - 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 пiшroв.Тa й pядoвi петлюpiвцi нe oсoбливo пpистaвirли.цo плaнiв
Мaхнa, aДке Bollи зztлежЕUIивiд pyмyнськoi влa.циi iхнiх ЗaсЦ/TIникiB - кpaiн Aнтaнти.
Зaкopдoнний цeнщ Maxнa наJIaгo.циBi зв'язoк з Бepлiнoм,
<.iнтeлiгентсЬKi'>мaxнoвськi сили нa чoлi з Apшипoбyвали
де
tloBиМ.

гpyпa
в Укpaiнyпpoбpaлaся
Ha пouaткy|922poкуз P1ъ,ryнii
Хoмoю Koxею.
пoлKoBникoм
(7нoлoвiк)нa чoлiз N{aхнoBсЬКиМ

Koxa дQбpaBсядo Гyляй-Пoля й oб'еДнaвTaМзulлиIIIкиN{aхнoBськoi вoльниui. Пpo Koxy, яKoгo чaсTo-ryсToзBzUIиy вiйськy
Мaхнa Фe.цькoю,мaxнoвцi K€lзzlJIиз пieтетoм:<.Бийпo uеpвoнiй
poxi, як Фе.цькaKoxa!'>
Haвеснi |922poку Ще 15 мaхнoвцiвбyли нaпpaвленiв Укpaiх бyлa зaaprшiнy шrя opгaнiзaцii пoBстaння. o.цнaк бiльI.шiсть
тoBaнaЧK, i poздмyхaTиBoгo}rЬзaгaJlЬнoгoпoBсTaнняBoни вxе
не MoгЛи.
У Pyмyнii мaxнoBсЬKийцентp спo.цiвaвсязaЛrIиTи.цo свoж
Pядiв yкpaiнсЬKих пoвстaнцiв пeтлюpiвськoгo }Iaпpямкy i сoлдaтiв кoлипrньoi apмii Пeтлюpи (.Цo4 тисян кoлишrнixсorЦaтiв
i пoвстaнцiв), Щo змyшreнiбyли емiгpyвaти в Pyмyнiю. 3 пeтлюpiвськими eмiгpaнтaми Maxнo мaв пoстiйний зв'язoк uepeз
тaKoгo сoбi <Геpo.Цoто'
Ha пo.raткy 1922poку poзвiдyпpaвлiння шrтaбyФpyнзе дoнеёлo' щo мaхнoвцi знaхo.цятьсяв opгеевi, Бельцях, Teленiкaх
i oвсянaх (Мoлдoвa) y TpЬoxЗaгoнaх' i iхня кiлькiсTЬ.цoхoдиTЬ
Дo 650-700 чoлoвiк. Biдкiля тaкi пеpебiльпreнiцифpи, Ми сКaЗaTи не MoжeМo. IIIвиДIшеЗa Bсе мaхнoвцiв y PумyнiТ бyлo не
poзвiлслyxбaПpoстoнaбiльrпе100-l30 uoлoвiк, a pa.цяHсЬKa
бивытa сoбi цiнy. У l922poцi pexим yТpиMaHнямaxнoвцiв y
вiйськoвих тaбopax oслaб i Boни стzlЛиpoзтiкaтися oKpеМиМи
гpyпaми пo Pyмyнii B пolllyКaх poбoти. Чaотинa мaxнoвцiв бyлa
пеpеBедrнaв тaбip мiстa Бpaшi, пo.Цалiвiд paдянсьКoгoKopдoнy, чaсTинa_ в тaбip opaдя-Mapе.
Пoлкoвник apмii УHP Г. Пopoхiвський писaв Пpo МaхнoB-.цисцiв, щo ЗнaxoдиЛисяв тaбopi opaля-Mapе: <(...МaхнoBцi
.
цигшliнoвaнii вихoвaнi милi люди, щиpi дiти Укpaiни,>.
Haвеснi l922-ro влaдa УCPP чrKzUIaFIoBoгoBисЦ/TIyнa pyчyгKи Пpo те' щo пo !нiсткop.Цoнi.B oдесi XIДlигiIИ
N,IyI{сьКoмy
py Bxе йдyгь бoi зpylfylraми, Щo нa oдесy йдyгь Петлюpa i Мaх '
нo, a Bpaнгeль oT-oT здiйснить .цесaнтyBaннясвoеi apмii пЦ
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oДесoю. PoзвiДзвеДенняпoвi,цoмл
ЯЛИ rlpo Tpи пoЛKи пeтлюpiвцiв бiля flyбoсap iз l0 тисяч бaгнeтiв,пpo спiльний вистyп йaхн9вц!в'петлюpiвцiв'сaBинKoBцiв,якиЙгoTy€TЬсяу щaвнi-vepвнi |922poку.

Ha поvaткy беpeзня |922 poку в Бцapест пpибрae гeнepaл apмii Пeтлюpи Михaйлo oмеrшнoвич-Пaвленкo' щo пpoвiв сeкpетнi пеpегoвopи з Мaхнoм Пpo <(ТaеМний>
сoюз. oмелянoвич-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 <(pЯTiвникoм Укpaiни'>.
Мaхнo пoтpiбний бyв vaстинi yкpaiнськoi емiгpaцii д.llя <витiснrння,> Cимoнa Петлюpи. Мaхнo зaB,язaBтaемнi кoнтaкти i
з лю.цьМи oвгeнa Koнoвальця - лшrpa Укpaiнськoi вiйоькoвoi
opгaнiзaцii, щo Taк сaмo бyли l{езa.цoвoленi кеpiвництвoм ПeтЛюpи. Maxнo poзpoбляв Плaн Пеpexo.цyсвoеi apмii y Гаrrиvиily
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Paдянськa вЛaДaпpo.цoB)KyBaЛaспpиймaти Maxнa як <.oсoбливo небезпечнoгo КollТppевoЛЮЦioнеpa'>'з.Il,aТнoГo
нaвiть чepеЗ КopДoн зaвДaТи сrpйoзнoi lllKoДи чеpвoнoMy pelкимoвi. Чекiсти 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 ПapTизaнсЬKoгo pyхy' зa щo й oдepxaв зBaння Геpoя Pa.цянськoгo Coюзy. Пiзнiпre вiн нaпишre poМaн <..CшrьнiДyхoМ'>.

Кy - нaчaJIЬниKoМ вiддiлу oдеськoгo ГПУ.
МeдвeДrв i йoгo пoмiчники пеpeйrпли Kopдoн i пoпpямyвa.lIи дo мiстevкa Мapинеtптi, де o.Ц.ягЛисяy фopМy pyмyнськиx
oфiцеpiв i нaпaли Ha яBoч[Iy KBapTиpy мaхнoвцiв y Бельtцх, де,
зa ixнiми ДaHИNIvI'Мaлa пpoхoдlllTИ НapaДa Maxнa з pyN{}TIсЬКи-
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ми poзвiдникaми.Aлe Мaxнa TaМ нe бyлo. Убивrпи .цвoхбез_
збpoйних мaхновцiв, чекiсти BTеКJIиД.o PaД.янськoiУкpaiни,
зaвдaннЯ.
тaк i не BиKoнaBши<.oсoблиBе>>
Aле з нaсцrпниM зaBдaнням Mе.цвeд€By Пoтzшaнилoбiльtпе.
Biн стaв КepyBaтигpyПoЧ o.цeськoгoГПУ, якa poзpoблялa<.мaхУ uiй гpyпi бyв i Mapкo Cпектop,
нoBсЬKyKoнтppеBoЛюцiю,>.
poзвiД,ник,щo Дoвгo знaxo.циBсяв apмii Мaхнa. У |924 poцi чеЧaстинy ЗoЛoTa'щo
ЗoлoTa)>.
кiсти вийrцлинa слiд <(Мz}хнoBсьKoгo
бyлa pеквiзоBaнay.цеp)кaBитa y бypxyaзii, Maхнo зaKoщ.BaBHa
пpo.цoBxeннябopoтьби.Taю,rхскapбiв нa Пiвднi УкpaBиПa.ц,oк
iни бyлo пliсть. HaйбiльrшезoЛoTaпpинеслaМaхнoвi poЗПpaBa
Хepсoнщини'>Гpигop'rвим.
З <(oTaМaнoМ
Cпpaвa в тiм, Щo КoЛиB квiтнi 1919poкy ЧaсTиtIиГpигop'eвa
ЗaхoпиЛиo.п,eсy,ним бyли pеквiзoвaнii вивезенiв paйoн oлибaнкy (l24 rс зoлoсaBеTгpa.цa
цiннoстi o.цeськoгo.цepxaBнoгo
тa, 2З8 гryдiв сpiблa' ЗoЛoтих МoнeT цapсЬкoгo кapбрaння нa
1 млн 300тис. кapбoвaнuiв).tpyгy чaсTи}tускapбницi Мaхнa
гpolпi тa ЗOЛoтo,лoбщi МaxнoBцяМи
сTaнoBиЛи <..цeнiкiнськi'>
в Kaтеpинoслaвiтa oлексaццpiBсьКyBoсeни 1919poкy.
Maхнoвськиil штaб вiдпpaвив з Pуъ,t1тtiiсвoгo емiсapa ДJIЯ
Bи,Iуlення цiннoстeй i пеpедaчi rх мaхнoвськiй eмiгpaцii. oднaк eмiсapaпеprхoпиBчекiст Cпокгop, Щo BисЦпIaвяк.цaвнiй
мaхнoвецЬ Бoйченкo. Cпектop i емiсap KoЛeсиЛипo Укpaiнi,
пpиKpиТTя>
poзlllyЦ/ючи скapби, a пo п'ятax pУхaЛacЯ<<Гp}Пa
чекiстпoвiДoмляють
ЯK
Бyлo
знaй,Цeнo'
чeкiотiв Mе.цвe.цевa.
ськi дxеpелa, близЬкo 160кiлoгpaмiв зoлoтa i зoлoтиx виpoбiв.
Maxнo ж i мaxнoвцi зa кop.Цoнoмпoстiйнo бЦyBaЛиi ма-ltигoстpy пoтpебуy гpoulaх.
У сepeдинi20-х poкiв з Pyмyнii в CPCP пoвrp}ryBсямaхнoB_
ськиЙ KoМaн'циpФeлip Kapетник' Ha.цoпитaxу ГПУ вiн пoвiскapбниця зaKoпaнaМaхнoBцяМиB
.цoMив'щo <<гpигop,lвсЬKa,>
сepпнi 1919poкy в paйoнi Hiкoпoля. Bеpсii пеpeбyвaнняiнrпих
пiдзeмeлляCтapoбiльчaсTин скapбницi: <.KaM'янaМoгиJID>,
Гyляй-Пoля, paйoн
пеpе.цмiстя
Мoнaстиpя'
xiнoчoгo
сЬКoгo
ст. CинельниKoBr. Aле KapетниK TaK i не змiг BивeсTичекiстiв
скapбницю Мaxнa,>.
нa <(гoЛoBнy
Уp"д' Pа.цянськoi Poсii i Paдянськoi Укpaiни B tloTaх дo
pyптyнськoiBJIaДи(20/9, 22/|0i ||/|1 l92l poкy) нaПoЛeглиBo
BиМaг€L'Iи ви.цaчiМaхнa i йoгo сopaтникiв, вKaзyЮчИ'щo всi
Boни r КapниМизJIoчинцяМи,гpaбbкникaми,poзбiйнИKaми'бaН.цитaМи,ПoгpoМниKaмиi Щo Boни гoTyIотЬсянaПaсTинaPaДЯнську Укpaiнy paЗoМ з Петлюpoю. BиДaчa Maхнa poЗгЛядaJlaся
paдянсьKиМи .циIIлoМaTaМИ
ЯК ПoПepедня yмoBa пеprгoBoplB
вiднoсин Pa.цянськoipеспyблiки з Pyмунiсю.
пpo нopМzl,'Iiзaцiю
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BЦбyгo pilllен}Iя paдянсьKoгo сy.цy, lцo' Зa.цaниМи Мaxнa, I\,{aB
нa.цeнЬ.
з
Tися .цFUI
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

ниМ зЛoЧинцeМ,BиF{есTиПoДiбний с'у.цoBийвиpoK i взяти
зoбoв'язaнrшнe ЗaсToсoвyBaTи
Дo Мaхнa смоpтнoi Кapи' ToМy
щo в Pyмyнii нa тoй чaс ii не iснyвaлo.
.. Toдi ДлЯдискpeДи-гaцiiMaхнa кеpiвництвoPaдянськoi Укpaiни, нapкoмaт юстицii, нapKoМaТзaKopДoнниxсПpaB,ГПУ зaвеЛи сЛЦчyсПpaByяK нa <(Злoчиttця
Мaхнa,>,
ПpaгHуЧи.дoBесTи'
щo
Мaxнo не пoлiтичнa фiгypa, Hе вoжДЬМaс' a звичaЙниЙвaT;DKoк
кapнoТбaнДи'Щo BЧиHиJIa
тисячi KapнИхзлoчинiв.
Poзслiryъarrrrяпo спpaвiMaюla бeзпoсеpеДrrьo
КypиpyBаJш,I
глaBа
-PI{K УCPP Х. Paковсью,rйi нapкoм ЗaКopДottнихёпpaв Г. Чичеpiн. oбвинyвaльниЙaкг бр зpoбленийB eKсTpеHoмyПopядI(y.цo
сiчъlя|922poKy. У чoTиpЬoхryбеpнiяхУкparнй булo пoнaтoслiдсТBo нa мiсцях <.пoфaкгaх зчoчинЬ Maхнo'>,в цi ryбepнii 6ули
нaпpaвленiслiдviгpyпи.Bеpхoвнийщиб1ншrBУI{BK визнaвМaхнa винFIиМy гpaбexaх i poзбiйницЬКихнaПa.цaх.
!ля винесоння
BиpoКyзarryчалисязнa.rнiсвiДченнянaчЕulьниКaМzuсtoвсЬКoгo
lIITaбy Бiлarшa- нa тoй чaс B'яЗняpа,дянськoiTЮpМи.
Тiльки пiсля сyдy pyмyнський ypяд ПoгoДиBсяpoзгjUIHyги
<<спpaвy
Maхнa,>i виpiшrити, BИДaBaTИ
чи нr BидaBaти Maxнa
pa.цянсЬKo
Мy пpaвoсyД.цЮ.
У квiтнi |922 poку BУцBK ПpoгoЛoсиBaмнiстiю всiм, хтo
BoЮBaBy poКи Гpoмaдянськoiвiйни ПpoTи чеpвoних, aле пiД
<.нaйлютiпli
цю aмнiстiю нe пiДпa.цали
вopoги>:Bpaнгeль,KyTeПов,CaBинкoв, Cкopoпaдський,Tютюнник, Пeтлюpa' Мaхно. flивyе,-чoМyв цей списoк не ПoTpaПилиfleнiкiн, Мbшep,
Юдениv, Kpaснoв, Шкypo, Kepенський i т. д.
У квiтнi |922 poку Мaxнo стaв вiдvyвaти ПoсиЛенr сТe)кrн}UIзa ниМ з бoкy pyI{yHсЬKиxспецслy,xбi пoгipшення стaBJIеtl-

li
{i

Ba' .цe знaxo.цилoся пoсeлення-тaбip МaхHoBсЬKих ПoBсTaнцrB
мaйxе без бyдь-якoi
(близькo 80 мaхнoвцiB), щo poзTaшI},Ba,.Ioся
зa
50 вiд Бщapeстa у
кiлoмeщiв
Aлe
в
opaля-Маpe.
oxopotlи
втiкaчiв зaкiнчився бензин, i мaхнoвцi, зulJlишIиBuIивaнтаrкiвбpaшевськoгo лiсу.
Кy,
- . нaпpaBилися пitшки,цo
Левкy 3aдoвy бyлo дopуlенo poззбpoiти pylltyrrсЬKих пoлiцейсЬKих, щo oхopo}I'lЛитaбip, i, зaxoпивrпи кoнеЙ, BvIBecTvIЧ?с}I4iЪ бpaшевсьioгo тaбopy. У бpalшевських лiсaх Мaхнy
нЬ 'aхнoвцiв
спoдiвaвся сфopмрaти свiй пoвсTaнсьKий зaгiн дrя бopoтьби
вJIa.цoЮi.ц'ля пoдальtlloгo Пoхo.цyв Укpaiну.
з .pyN{yнсЬКoю
-fuiе
нa ПoIlIyKи втiкaчiв КинyЛися pyмyнськi ЧaсTини i пoлi.
нaздoгнaли мaхнoвцiв тoдi, кoли oстaннi вi.цпoчиPyмyни
uiя.

l0 квiтня |922 poку пoчинzrлaсямi;<rrapo.Цнa
Генyeзькaкoнфеpeнцiя, Ha яKy yПrpПIебyли зaпpotпенii paдянськi Д'иплoмaти. I{iлкoм Мo)кJIиBиМбyлo те, щo paДянсЬкiдиплoмaти ЗМyсяTЬpyNryнськийypяд пiти нa пoсЦ/TlКиy <(сПpaBi
виДaчiМaхнa,>.
Мaхнy пoтpiбнo бyло встигнyги BтеKTиз Pрtyнii.цo oстaToчttoз88

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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слoBawlинoЮабo Пoльщею y paйoн Kapпaт, нaДaBII]и
МaхIIoвrIяМ
двaдцяTЬpевoльвеpЬ.I нa цю пpoпoзицiюp}ъ,'f}TIи
не ПoгoДlglися.
28 rciтrrя l922poку Мaхнo, йoгo дp1тсинai 16 мaхнoвцЬ (зa
piзнимидaнlпlи' вiд l8 дo 25 нoлoвiк)y супpoвoлiuиrrЬ ppryнськoi
пoлiцii були вiдпpaшreнiнa стaнцiroHепoлoкoвцiнa пiвнiv Pyмyнii. Taм yнovi мaxнoвЦiнелегальнoпеpeПpaвИлИcЯ
нa пoльськй
дiлянцi КopДorryдo мiстеvкa Бщau y Гшиuину' щo oсЬ y'Kе дBa
poки бyлa ЗaхoIUIеHa
пoл'lКaМи.Мaхнo зzlхoДиBся
кoлo pевoлюцii
ПpoTиПoлЬсЬKoгoпaнyBaнняв Га,rиvинi, гaДaЮчи'щo з apмieю
ПoBсT.lЛихгiUIичaHвiн нeзaбapoMПoчне бopoтися з yсiм свiтoм.
3.м пoвстaнсЬКиМpaйoнoм, щo poзTaЦIoByBaBся
нa пiвДeнь
вiд лiнii €лисaветгpa.п'-Чигиpин' Kеpyr oTaМaнЧopний Bopoн.
Bлiткy |922 poку Чopний Bopoн, oб'еднaвшисьiз зaгoнaми Зaвгopo.цньoloi Зaлiзrшкa,пpoйшroвpeйдoмвiД[Ппoли ДoAнaньевa.
У |922poцi пpоДoвщвaвдiяги зaгiн мaxrroвцяIвaнoвa,щo prйДyвaв МикoлaiвсьIоrмпoвiтoм. Iз за-пишrкiв
poзгpoп,{JlеI{oгo
y сepпнi
|922poку зaгoнy Iвaнoвa бyли ствoщнi oкpeмi зaгoни oтaмaнiв
Мeдве.цевa(50вeprпникiв,4 кyлемeти)'Kфaнuя (50 веprшникiв),
Гузeя (.Пoлк Михaliлa Apxaнгело - 60 пoвстaнцiв,2 кyлемети),
Cвишq (40бiйuiв, l кyлeмет),Гpoзнoгo (l5 бiйuiв).
У сiчнi l923 poкy нa Пiвднi УCPP ще дiяли зaгoни МaхнoB_
сЬKoгoсПpяМyBal{ня
Чopнoгo Bopoнa, Cвищa, Гpищенкa. Бiля
BoзнесенськaЗ,яBляетЬсяПoвсTaнськийзaгiн пiд rKзoTичнoю
нaзBoЮ<.CинисКpиBДкеlrихбaтькiв,>.
Пiсля пеpеxoДyгpyПoЮ;;"
io,o.o*o. Kop.цorry29 reiтня
|922poку пoльськi ПpиKopДoI{HиKи
зaтpимаJIимaхнoвцЬ i видвopили iх нa p}T\,tyнсЬKий
кopлoн. oднaк pyМyнсЬкaBJIaДaКaтeгopичнo вiдмoвилaсяпpийняти нaзаД(кoMПaнiroМaсra,>.Пiслящившtlо<тopгЬ i спеpеvaньпoЛЯw|булизмy.rrенiпpиliняти мaxнoвцiв
i poзмiстити tx y тaбopi Дrи вiйськoвoпoдoнёнюtв I!елкoвoмy
(Cтaшшкoвoмy)нa пoльськй теpитopii,,цеBХе мicтилиcяiнтepнoвaнi петлюpiвцi.ПoвiдoMJIяJIoсЯ'
Мaхнo вчиЩo пl.цЧaс apеtrlT}.
нив oпip ]]oлЬсЬKиМПpиKopДoнникaмi бр пopaнeний.У тoй же
чaс вiн Зa,IBив,Щo хoчe в ПoльЩi <ЗHaйTи
пoлiтищlий пpитyЛoк>.
Умoви пepeбрaння в тaбopi були жaxливими нaвiть y пopiвняннi з тaбopoм pyМyнсЬкиМ.Гoлoд, BalкKaфiзиннa пpaцЯ нa
бyдiвництвi, кoлюvий,дpiт, знyщaння oxоpoнцiв Лa|vIuII4
нaвiть
стiйких бiйцiв. Мaхнo, xopсToкo сТpшqцaючивiд нaслiдкiB ЧисЛеHнихПopaненЬ'He yПoKopювaвся
зi сТaнoBищeМ
aperштaнтa
i
кiлькa paзiв нaмaгaвcятiкaти з тaбopy, zl,'IeHе B.цaЛoсЬ.
Biн Ёa.
ПИcaBЛИc.Гa
мiнiстpy ЗaKopДo}Iних
спpaB Пoльщi з ПoяснeнHяМ
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pilхoBуBaв Пpи мaйбyгнЬolt,fуПoBстaннi в Гшичинi, ввa>кaюни,Щo
Koнoвшrець, a не Пrтлюpa' щo стaB з 1920 poкy <<дpyгoМ
iиьй
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чaTи З пoЛьсьКoю BЛaдoю.
Tим чaсoм 13 тpaвня |922poку суд Bepхoвнoгo pевтpибyзлoчиннaлy УCPP зaтBep,циBзBиrryBaчyBaльниЙ aкт <<Kapнo.гo
paдянйoгo
Пepе.цaTи
влaди
вiд
пoльськoi
ця Мaхнa,> i зaxaдaв
Для
всi
неoбхiднi
дoк}ъ,tенти
Пoльtшi
BисЛaBП]и
cyДy,
сЬKoмy
Дo
oфiцiйнoi вцдaчi Maxнa. 24 тpaвня i 4 листoпaДa 1922 poКy ypяД
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вцвiдалa Bapп.raвy. Boнa poзшlyкzula B стoлицi Пoльщi KoнсyЛЬcькиЙ вщдiл paдянсЬKoгo пoсoЛЬсTBa i пpoкoнсyльryвaлaiя
iз
зaBЦyBaчеМ KoI{сyЛЬсЬKoгoвiдцiлy Мaксимoвинем. Галинa пpocИЛa ДaTИiй дoзвiл як yl]oвнoвaxенiй <.apмiiмaxнoвцiв> no"Ъp
HУTИcЯДo Paдянськoi Укpaiни i виiхaти Д'o Хapкoвa
л," npo"Ь^
,цення пepеговopiв з PaдянськиМ ypядoM PaкoЪськoгo.
Boнa зaпpoПoHyBaJla ..PaДaМ,,пoслyги <.бaTЬКa,>
Maхнa для
ПlдHJil'ТяаFtТипoЛЬсЬKoГoПoвсTaння в Галичинi в iнтеpесaх pa_
Дянськoi BлaДИ' ПpoxaЮЧи влaдy Paдянськoi Укpaini nuдi,:"
Lиax}ry<невеЛиKy.Il,oПoМoГ}>
y 300-400 TисЯч пoлЬсЬKиx МapoK
(Ha peBoЛЮцiюy ПoльщЬ' i пepедaти
МaxHoB[UlМy тaбip 6-sЪe-

вoльвеpiв.
Пiсля звiльнеHня
з тaбopyмaхнoвцiooi.r",й n.p.'fi,

y гo-p-и
<нaГyцyльщИНУ,>
ДJтяпapтизaнёькoi
-НaB'ЯЗaтИ бopoтьби.
Угoдa, якy Мaхнo ПpaгI{yB
oPajaмn, ПpoПol{yвaЛacЯ ЯК.yгoдapiвнoBеЛиКиxсoюзникiв, хoчa 3a Мaiнoм бvлo
липrr кiлькa десяткiв безпpaвнихiнтеpнoвaниxбiйцiв. Maхнo
)кaДaBвlд PaдянсьKoгo ypя.цy(y випaдкy сoюзy) звiльняти з paДЯHсЬKихв'яЗHиЦЬкoмaнлиpiвМaх}loBсЬKoi
ipмii, aнapхiсiiв<.нaбaтiвцiв'>
i лiвих eсepiв, щo бpaли уlaстЬ y МaxнoвсЬKoМv
pyсi (Гaвpиленкa,Бy,]aнoва,oсипен*a, Пoпo'a, с.p.дy, jin,Tapaтyry, Гaлaевy,-Boлiнa й iнtших), пpiлиiи'й n.p.::]'*u'
сЛl.цyBaнHJl
мaхнoвцiв в Укpaiнi, HaДaTИгapaнтii нeлoтopкiннoстi д.пязвiльнениxi тиx мaxнoвцiв,Щo ПoвфI{yгЬсяз eмiгpaцii,
НцЦыTу
свoбoдyдpyкy,aгiтaцii i пpoпaгaндидлJIМ.lхHoвцiв,пpaвa
yчaсJi aнapxiстiвтa мaхнoвцiвy вибopaxДo paд.
Зi с-вoгoбoкy Maxнo oбiцяв лpиiинити-збpoйнy бopoтьбy
пpoTи бiльtпoвикiв в Укpaiнi, poзпyстити овoi зЪгoнй в Укoaiнi
пo xaTaх'<<сТаr|у|
нa легulltЬниЙlllляхiснрaння,>,
зaтвеpдитищoдy
З paДянсЬKoЮ
вЛa.цoЮ.
У pадя.нськoМy
KoHсyлЬствiГалинi пooбiцяли тa€ MHy.цoпoMo.
ry' o.цнaKМaхнo ii тaк i не-o.цepxaB.
У Bapшraвiтoдi нeЪyлo пpa.
BoМoчнoгoПprдстaBниKaУCPP y.Пoльщi o. Шyпrськoгo,a йЬгo
ЗaсTyпникI. Хуpгiн виpirпив ЩoДo Мaхн?, Щo <нeпoщiбнo
цю
9BoЛoТyi на пopiг пyсKaTи))'бo poзглqдaв мaхнoвцiв тi,"lс,' як
бarцитЬ. Хypгiн BвaхaB'щo' гryсТиBlxимaxнoвцiвв Укpa.r.нy'
влaДa сaМa наДaсTьмo>кпи-вiсть
дJUIПoBTopенH,I
МaxнoBсьlсп pеrlлiв
пo paдянськiйтepитopii..Taкyх пoзиц1юзaйrrяв.uсry*',*
КoМaзaKopдol{ниxспpaвУCPP Якoвпев,.цoяKoгoексTpeнoюпolП'upтoю пpийruли дoКyМeнтиз Baplпaви. Biн виpirшив<сliяких
щoд
i гщaнтй> З МulхнoBLIяМи
не пiдписрaти i нiчЪгoi'
nйЪuuй
сepпня 1922poку ця пoзицiя оyлa""
пи'ййaнa
.-..Чgryу.нцi
ЦK KП(б)У, пicля чoгo Якoв;tев вiдiслaвлистa iз *oн*pЬ."и'"
вказiвкaмидo Bapшaви:<....нiякиx
oбiцянoк,не спpиймЪTvINIaхнoвцiв яK гpyпy' a тiльки яK Tих' щo Пpaгнyгь aмнiстрaTИcЯ>>.

з92

li,

I

i'/

t

(звe.п'ення
У тoй чaс paдянськi poзвiдники пoвi.цo|'I'ЛЯЛИ
пoцlaпивши Дo ПoЛЬсЬKoNs 5 вiд \/6 |922poКy),щo MztхнoBцi,
пoчалЙaKTиBнyПpoПaПeTЛЮpiвцi,
гo тaбopy,.цr знaхo.цилися
1кpaiнськoгo
гaнду ПpoTиПетлюpи, зBин}ъaчyloчийoгo в oзpа'п.i
нapoДy>'У свoiй пpoпагarщi МaxнoBсЬKихi,цейaгiтaтopи викоpИсToByBaли
кaтaстpoфiннестaнoBиЩемеrцкaнцiвTaбopiB,Irr'o'
BиКotlyЮчиBa>кKy
фiзиvнy пpaцЮ'oДep)qrвaлизa це KrПсЬKyшry.
кoлиrшнix петлюpiвцiв
Мaxнo i йoгo сopaтниКи зaKJ{иКfu'Iи
Пeтлюpи' пiдrrяти
oTaМaнa
вiдмoвитисявiд свoix кoмarциpiв,
<.бaтЬКa'>
нaПpaBиTися
кepiвницTвoМ
i
пiд
пoлякiв
пpoти
бyнт
в Укpaiнy для виpiша.ltьнoiбитви з чepBoниМи.
Iснyють свiдченrш пpo Tr' щo Мaxнa y тaбopi нaМaгaЛaся
сПpaзpa.ц,ницТBo
вбитуlгpyпa oфiuеpiв петлюpiвськoi apмii <<зa
yкpaТнською
гoвopити
i
небaxaння
Укpaiни
ви визвoлення
zl,.Iе
MoBoЮ))'
циx змoвникiв Зyпиl{иBoсoбистo Петлюpa,зaбopollиBlllи вбивaти Maxнa.
Ha клoпoтaнняПетлюpи Maхнo бyв iзольoвaнийпoлякaми
вiд iнпrих р'язнених. Biн знaхo.цивсяв тiм же тaбopi, aле в
iзoльoвaнoмyпpимiшеннi пiД пoстiйною BapToЮi пoстiйним
нaГЛяДoМ.цBoхпoЛьсЬКиxoхopottцiв. Чepез кoxнi Д'вi гo.цини
пpи змiнi oхopoнивiдбралaся пеpевipкaoсoбистихpеuейMaхтiльки
нa. Maхнo нe мiг чиTaтигaзет i Пpo нoBиHи .п.iзнaвaвся
пpo
y
неpry
сBoЮ
шIo
дiзнaвzrЛися
МaхHoвцiв,
вiл apештoвaHих.
I{иx y пеTЛюPlBцlв.

пoстiйнo сTеxиЛa Зa <<Пpигoo.цеськa 3-тя гpyпa чK-ГПУ
в poзпopя.шкeннi
знaxoД'иЛися
Д.aми Maxнa>. З дoкyгиентiв, tЦo
спpoб Гa.
пpoBtlЛ
(незвaxaюuи
нa
Maхнo
Bи,цнo'
щo
цiеi гpyпи,
з кepiвництвoм УCPP) vеpез кoлишrнiх
Ли}lи BсTaнoBиTи <<сoюз>
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 ЗaПpoпoнyвaв нaПpaBити.дo Мaxнa кiлькoх poзвiцникiв.Il/r.rlДеTaJIЬHиxпepeгoвopiв пpo лii мaхнoвцiв i пеpeдaв Мaxнoвi невеликий зaBдaтoK - 10 тисяч ПoлЬсЬKI,D(зЛoTих д.ля втечi з тaбopy.
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вaJIи пpoTи Пoльщi. Taк, нa ПoчaTKy 1924 poку TaKr Пpoхaнrrl
нaпpaвйв o. Koнoвалeць (лiдеp oУH, згoДoм у6итиil vекiстaми).
У paдянськolvty КoнсyЛьствi вИ вiзитеpiв Зa>KaДulИoсoбисry
дoвipенiсть Мaхнa нa oдep)@Hня гpoшeЙ i збpoi з йoгo пiдпи-
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сoМ' a тaKo)к i oсoбистy зaявy <.бaтьКa>пpo Te,
щo вiн бyде
пpaгнyги пiдняти пoBсTaння в yкpaiнськiй Гшrичинi i,"пцнявши ПoBсТaHJlя,бyДe вpaхoByвaТи пoбaжaння paдянськqi Bлaди'
(rJaKTичнo MaхHoвl ПpoпoHyBaJIи
ПеpеTвopИTИсЯЗ Hapoднoгo
BoХДя y pa"цянсЬКoгo aгенTa.
Але Maxнo не бaxaв пepeTBopюBaTИcЯ B пpoсToгo aгeнTa,
вiн вiв пoдвiйнy пoлiтиvнy
1тv. oЪнoнaiнo з ПolllyкaМи КoнKpeтнoi ДoпoMoги вiд бiльшoЬикiв Мaхнo МzUIЮBaвпеpeд
овoiм
oToчеHHliМIIлaни 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
пoBсTaHHя Maхнo зaМисЛиB 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.нaвсi yмoви,щo дикry'валися
з paДян.
сьКoгoкoнcyлЬстBa.
Biн вpщив lllylrякy дopyчeнI{я
нa ipoпli i

збpoю, a вlд пoлiтичних зoбoB,язaньвиpiш ИB
зaяBУхI,IJIуIT|4Iя'
JUlЮчи'Щo тeкст зaяви(дoгoвopy)з бoкy мaхнoвцiвще нe гoToвий i вiн нaдiшrлейoго пiзнirше.
Koли IПyляк i Kpaснoвoльсьlс,tй,Мaючи.цopг{eннявi.ц<<бaтьКa>' знoBy З'ЯBИЛисЯy pa,цянсЬKoмyКol{сyлiётвi зa гpirпми i
збpoсю, iм знoвy вiдмoвилиvеpeз вiдсщнiiть письмoвих пoлiтичниx зобoв,язaньз бoкy Мaxнa. Пpедстaвник paдянськoi мi.
сii Aбoлтiн пooбiцяв, щo якщo Maxно сaмoстiйнo ."o*.
ти з тaбopy, пpoбepеться дo гaЛичини i пoчне <(ПoBсTaнсЬКy
",.*дiяльнiсть,>,пpaцiвники KotIсyлЬсTBaйoмy бyдщь uyсiлякo дo,пoМагaTи>.
Алe.нi гpoшeй, нi збpoi Мaхнo тiк-i нe Ълеpхaв.
Hезaбapoмз'яс1BаЛoся,щo яКiB Kpaснoвoльсьrз,Iй
- Алoлщ,
нeзBuDKaIoчи
нa сBor МaxнoBсьKeМинyле' BИяBИB)Язpa.цниКoм,
aгенTol\{пoльськoi дефeнзиви. Biн дoнiс ПoлякaМ Пpo пеpeгoвopи Мaxнa З <,PaдaMи,>,
a Taкox виДaвсвoгo сyпщниia _ Мu.симa Шyлякa, Ha oчнiй стaвцi в пoльськiй в.'язницi
tKpaснoвoльський_Шyляк) Kpaснoвoльський poзпoвiв y.. npЬ м.'y
МaхнoBсЬкoi мiсii дo Bapшaви, BКaзaвIIIитaкoж i
дЪи",.й
Maхнa яK нa <(pa.цянсЬKy
"u
Iшпиry}IKy)>.
Га.пинavepeз 50 poЦв лaвалa щoхй iнrшy вepсiю цих пoдй'
Boнa сгвepдкрzula' щo Heстop нa poЪoтaхy
III-aпo Бyпдpцi'>_ Яrпy ЯryдзинсЪкoгo. iaме
'jоopi.y"'pЁ;;й;l
iertl-Яlлa пooбйЬ
<.бaTЬКoвi,>,
щo ясцo тoй нaПиuleзаяByДopщяI{ськoiмiсii y BapiaР! "Pалиn вrгirгнyгь мa:сroвцiвз тaбopy.Гarrинaвиp вalnci з*оopy
l пepеДаЛa
зaписКyypадлtськy мiсiю. Чeрз <.,AДoлфо>
KpaснoвoльсЬКoгoBoнao.цepЖilIa
вiДпoвiдьвiд чeкiстЬ: <.Мивaм лaмo збpoю,
зa ДolToМoгoюякoi Bи зМoжетr вTеКтиз тaбopy>.А.пе,яK сiвepДKyBаJIaГaлинa, цe бyлa тiльки ПoлЬськaпpoЬЬкauiя,,ipеaльнiж
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y Мaxнa не булo, нe бyлo i <.,rистiвМaхнa'>
кorrгaкгЬ з <<Pa.цaМи>>
paдянськoi ьra'ци (сaме ui листи фirypрaJlИ РIa
.цoПpедсTaBнpп<Ь
мaйбщньoмy сyдi y Baprпaвiяк гoлoвнi.цокaзизвинрaнення).
Haпpикiнцi BеpeсHя|922poку Мaхнo, йoгo лpyхинy Гали'нy,
i пepевели дo BapIIIaB.(oмaшrенкai Хмapy зaapelшTyв:rли
ськoi в'язницi. Зa свiдчeнн,IMиKpaснoвoльсьKoгo бyлa пoнaтa
слiдчa спpaBa зa зBи}IyBaчeнн'IММaхнoвсьKoi гpyпи y спpoбi
пiдняти aнтипoлЬсЬKепoвсТaнн'l в Гaличинi й y зв'язкax з pa.цянсЬKoюpозвiдкoю, з мiсiеIо УсPP y Baprшaвi(з paдникaми
мiоii MaксиМoBичеМ i Aбoлтiним). Moжливo, i сaмa paдянсЬKa
з I{eнщy тaемнy
мiciя, дJlятoгo щoб <(знятиПpoблeМy))'oДep)кzura
вкaзiвкy <<BИДаr|уI
ПoJIяКaмMaхно.
Maхнoвi тa йoгo гpyпi пoльсЬкe зви}IyBaченнявиМaгzulo
(твеpдилoПoKapaннJI- вiсiм poкiв в'язницi зa <..rппигytlсTвo>
CЯ, щo Мaxнo пеpe.цaв.цoMoскви Ba)ОTиByшrпигщськy пrифpoBKy),зa poзpoбкy плaнiв пoвсTaнняy Пoльшi i плaнiв пpиrлнaнrш Галичини дo УCPP, зa Tr' ЦIo Мaхнo ы<eнiбитo oтpиМaв
<(зpyK>paдянськoi мiсii l00 Tисяч Мapoк. Звинрaнyвали МaхМaxнoBсЬKoгoпoвсTaнн'l у Пoльщi> бyли
нa Й у тiм, щo <<плaни
poзpoбленiв Мoсквi, a Мaхнo мiг бщи тiльки ix викoнaвцeм'y
тiм, щo Мaxнo BиМaгaB<<вiд
Paд'>дrя yспiхy пoBсTaнняв Галиuинi пеpедaтипi,цйoгo кеpiвницTвo бpигaДypa.Цянськoiкiннoти i pory pa.Цянськoiпixoти нa Taчaнкzlx...
Бiльruе poKy нyдиJIися Мaxнo, Хмapa i floмarueнкo y BapУ в'язницi Maхнo не впaв y вiдшaвськiй в'язницi <.Мoкoтiв,>.
laй,, a пoчaB TIИcaTИпepший тoм овorх спoгa.цiвпpo 1917piк,
нaмaгaвсявчити нiмецьПисaB ЛИcТИ(кoзaкaм,oдtlo.Ц.yмцяМ),
Ky МoBy i еспеpaнтo.futе yмoви сиpoi кaмepИ сПpИяЛИпoнoBЛeнню пpoцeсy гoстpoгo ryбepкyльoзy легенi, щo щe ЗarWП]Iу|ЛacЯУ 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' zrпeЧepезкiлькa гoдин нa нaйблlокчiйза.lriзничнiйстaнцii
вoнa бyлa знoвy ЗaapeЦIтoвaнa.Гaлинa пoTpaПиЛay в,язницю
вaгiтнoю i пiсля }rapoДx(r}Iня
бyлa випyЩella нa BoЛЮ.
ДуIT|4H|4
нa свiт в тюpемнiй
.{oнькa Maхнa, oленa (Ленa,Люся), З,ЯBИЛacя
кaмеpi 30 xoвтня 1922poку. Hестop пoбaчивii тiльrсанеpезшriсть
мiсяцiв пiсля нapoдxеH}I,I.
Haпpикiншi |922poкy Гaлинa ЗBepнyлaсядo пoсoЛЬсTBa
УсPP y Пoльlrli iз пpoхaнняп,r
дaTи iй дoзвiл пoBepнyгисЯpi}ЗoМ
з.цoЧKoюдo УCPP. oднaк нa цe пpoxaнЕ'l BoHaoдep)кirлaKaTегopичнy вl.цМoBy.
Tiльки 23лиcтoпaДa |92З poKy пoчaвся сy.цoвийпpoЦес у
спpaвi мaxнoвцiв. Ha сyдi Maxнa зBинyBaчyBaЛинe тiльки як
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щi>, pейдyючи пo TиЛaх чepBoних, pуйнуючи iх i пiдpивaю,rи
здaтнiсть Чepвoнoi apмii дo нaсTyпy.
Мaхнo TpиМaB3a твepДкeншIм KopеспotЦeнTa гaзеTи <..[ни,>,
ся нa сyД.iвiльнo, бaгaтo i oхoче гoвopиB <.iнтелiгентнoloМoBoЮD'
кaтегopичHo вiдмoв.тtявсявц yсiх зBиFIyBaче}rь.Maхнo тo.цi зaяв-

Ляв<,Ябopoвсяз yсiмa,тiлькине з Пoльщею.У 1920poui я вiл-

МoBиBсявесTисвoю apмiю нa paдянсЬKo:ПoЛЬCЬKИй
фpoнт>.
Ha сyдi зiгpaв сBoIopoлЬ i вихiд y Бepлiнi книги Aprшинoвa
p}Х}>>,
<.IстopiяМax}IoBсЬКoГo
у якiй мaхнoBщинa poзгля.цaJlaся
не як oсoбливa фopмa пpимiтивнoгo бaндитизмy' a яK пoлiтlтч.
ний' aнтиpaдя.нськийнapoдний pщ. Maхнa в тi тюt<кi.цнi пi.цTpиМyвaлиaнapхiсти yсЬoгo свiry, нaпpaвJlяЮчипpoтеcTиПpoти пеpeслiдyBaнrrяМaxнa Ha a.цpeсyпoльськoi влaди.
CиrЦикалiсти CIIIA, Iспaнii, Hiмеwини, aнapхiсти Фpaнцii тa Iталii пiкетyвшtи пoльськi i paдянськi пoсoлЬсТBay свoж
кpaiнaх, пpoTесTyloчиIlpoти сyДyнa,цМaхнoм. Бoлгapськi aнapПoлЬськiй влaдi пi.Цpивaтипoльхiсти-теpopисTи пoГpo)KyвzlJlи
ськi пoоoльсTвaпo всiй € в poпi' яКщo Мaxнo не бyДеBипpaBДaсвiтoвoi гpoмaдськoотiCебaстьянa
ний. ПpoтесTиПpe.цсTaBникiв
Фopa, Емми ГoльДмaн,foДoлфa Poкеpa,евpeiв-aнapxiстiвCIIIA
сyД .цoBинеоенн;IBипpaвTaK сaмo эXу|JIIIЛИ
тa iншrих<.Лiвaкiв>>
ДyвaJlЬнoгoвиpoф гpyпi Мaxнa.
Суд zl листoпaДa1923ркy BиЗнaBна.цyl{aниМивсi звинyвaзЛoчинця>.3виrryвaчeнrrя
чeнtul ПpoTи Мaхнa яК пpoTи <(Kapнoгo
II]пигyнствii нaмipi пiдняти пoBсTaн[шpyйнрaлиB paдянсЬKo]\ry
cя пicля еКсПеpTиЗилисгiв pалянсЬKI,D(
диIUIoMaтЬ,aвтoщтBoяKI,D(
Мaхнy. ЕкспеpтизапoKzlЗzшa,
пpиПисyBaJIoся
щo лисTи,.цевиЮlay
rlлraНИ
пoвстaння
Гшtlrнинi'
ДNIуlсЯ
фшIьtшивкai Maюlo не
бр.жнiм aвTopoМ.Хтo х бр aвтopoмцих листЬ?.Caмi пoльськi
peзиДенЦ/patи щlrтplй Мa,чнo писaв ш зa
сиlциKи' pа.II.янсЬКa
дoпoMoгoю чpКID( pщ? Пшгaнн'I зzulипIaються..(o Toгo ж o.циll
з листiв бр .Цaтoваниiт25 ъepeatя _ .цlIеМapепlтy Ma,чнa.
[IIyrшк з нeвi'цoмих пpичин нe бр пpисщнiй нa оyдi, a
y чoму ПoJIягul,'Ia
сyгь ПeKpaснoвoльcьwttт не змiг ПoЯcIIИT|4,
pегoвopiв Maхнa i oPaД>.Фaкт вимoги видaчi Мaxнa <.PaдaМ,>
вiд 4листoпaдa |922poKy TaК сaмo пiдтвеpDКyBaBвiлсщнiсть
кoнтaкгiв мiл<Мaxнoм тa бiльrшoвикaМи.
буливи28 листoпa.цa|923 poкy Maхнo i йoгo <.пoплiчники,>
i вже
пpaвлaнiПoЛЬсЬKимсyдoМ<.зaвiдсyгнiстю пpяМих.цoкaзiв'>
чeprз дeHЬзвiльненiз в'язницi. fuie Maxнy бyлo зaбopoненo)с,lти
Bизнaчилa мiсце йoгo нeглaснoгo
в Галининi, пoлЬсЬКaBJIa.цa
пoсеЛенFlя- пpoвiнцiйнe мiстo Topyнь (пoльське Пoмop'я).
Мaxнo i Гaлинa здoчKoю в сyпpoвoлiЯtшi ЯryдзинсЬKoгo пepeжшrи .цoTopyrrя i oceлилися в мiсЦевoмy гoтeлi, в якoмy бyлo
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багaтo eмiгpaнтiв з Poсii. Здaвшloся,y Мaxна нaсTaBчaс вi.цпочи}IКyвщ бoiв тa пoхoдiв,кoЛи,тoвapишrМaхнa кoлишнiй бiлoгвapдiеr{ьЛиснeвич yvив йoгo pеМеслyПIeBця.Алe y Topyнi pa.цянськi чeKiсTи знoвy спpoбyвaли вбити Мaxнa. Ta-ioсiмa
спpoбa йoгo вбивстBaЗнoByB|4ЯBИлacЯ
неB.цirЛoЮ.
ToДi пoльськi гaзети пoвiдoмили, щo Мaxнo збиpaетьсядo
Мексиlсl. Алe цe бyлa тiльки гpa <бaтько' Bийruoвшй з B'яЗницi, Mахнo бyдyе нoвi |UIaHуIПoBстaHн'Iв Укpaiнi. Мaxнo oдеp)кaв зBrсТKy'щo дoTeпepy paйoнi Мapiyпoля .цie мaхнoвсьIсtй
зaгiн Koxi, a y paйoнi Микoлaевa - зaгiн [вaнoвa' Maxнo зв'язaвся з МzlxнoBсьKиMцrнTpoМy Pyмyнii i нaкaзaвнaПpaвиTиTpи
кiннi гp1тlи з 5_10 бiйцiв в Укpaiнy, для Toгo щoб вoни пoчйи
пiдгoтoвкy ЗilгtulьнoгoIIoBсTaнн'I.У Бщapестi пeтлюpiвцi i мax.
нoвцi зiбpaли зaгaJIЬHy
кoнфepeнцiю з MeToЮКoopдиI{yвaTи
свoi
y бopoтьбi пpoTи CPсP. Гoтршlися Дo пoхoДy в УщaiзУэ|4JUIЯ
Hy l КrлЬKaМaхнoBсЬкIo(кoмarЦиpiв, щo oсiли вfiaнцiry.
У свoeмy iнтepв'ю пpeсi (зoфeмa KopeсПoйенry-беpлiнськoi poсiйськoмoвнoi гaЗеTи<Pyль>)Maхно сTвepД)КyвaB'
щo'
як тiльки вiн з,явиться в Укpaiнi, Зa Tpи днi в ньoio знoвy.бyде
Bели](aapluIц,нapoД пoBстaIIеi знищить <.бiльшroвицЬKy
зapa3У>.Мaхнo бyв yпевнeний y тoмy, щo йoгo пpибyггя в Укpaiнy
стaнr сигн.€lлo]vI
для зaгuulЬнoгoсе.тlян.ськoгo
ПoBсTaHня.Bii кaзaв: <.Голoвнeзaв.цaнн'Iмoе i мoеi opгaнiзaцiТ- бeзпoсеpедне
вe.цe}Iня
бopoтьби з бiльпroвикaмив Укpaiнi. I нaвiть Teпф TaМ
yспitшнo дiс мoя 24-тa МapiупoльсЬКa ГpyПa, якoю КoМalrдyс
oтaМaн Koxa,>. Пoльськoмy ypя.цyсталo яснo, щo Мaxнo бyде
гoTyBaTисядo пpo}rикI{енняв УсPP iз пoльськoi теpитopii, щo
Мoглo IIopylIIиTиl(pихКy piвнoвary y центpi @вpoпи,
Пoльщa i тaк пеpебyвa.пaв пoстiйнiй тpивoзi щoдo мo)glивoстi нaпа,цyЧеpвoнoi apмii. У cepединi |920-х, щoб не зaгoстз Пoдьщi <(чеМнoПoПpoсИЛИ>>
цюBaTи вiднoсини 3 <<PадaМи>>,
Caвинкoвa i Петлюpy. Maxнo x BB.DкaBся
<(гoЛoB}lиМ
не6лaгoнa.цiЙним>.Biн мiг стaти пpaПopoм бopoтьби ruштчaн-yкpaiнцiв
пpgTи пoлякiв i зipвaти нaJlaгo.ФкeннявiДнoсин мix Baptuaвoю
тa Мoсквoю. Пyблivнa, <<Для
пpeси>,зuUIBa
Maхнa пpo пpoлoвIr-цця бopoтьби пpoTи CPсP, пpo МoxJIиBе пoBepнення дo
УCPP BикJIикaлaHегaтиBнyPeaкцiю IIoлЬсьKoгoypЯДy.
31 сiчня |924poку зa нaкa:toМпoлЬсЬКoгoмiнiётpi зa Мaxнoм бр BсTaнoBлrнийпoлiцейський нaгляДз ПoгpoзoloнaсиJIьI{ицЬKoгoBисeлeння з Пoльщi y BипaДКyIIoвтopниx пoлiтичниx ЗaяB i ..бyдь-яких пoлiтичних мaxiнaцiй> з ooкy Maхнa.
ПoмopсьюайпoльсьIс,tйBorвoдaпиоaвмiнiсщy внyгpiшlнiхспpaв
Пoльщi: <МorлшaII1ИIпУ:TуITII'
щo нaвeснi Мaxнo iпpoбyе
"теiсrи
з Topyня в Poсiю>.
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Хитгя,в Пoльщi y Мaхнa нe ruleшocя.Biлнyвaюvи пoстiйнe
сTе)кенн'li нeмoxливiсть виpвaтися з мiстa, Мaхнo BпaB y депpeсiю. Haдii нa зaгaлЬнe пoBсTaння в Укpaiнi пiсля смepтi
У бepезнi
ЛЪнiнa (сiчень 1924poкy) тaK сaмo I{eBипpaBдаJIутcя.
видaнy Мaх|924 poку в Пoльщi пiщли poзMoви Пpo Мo)<.llивy
Мb>оrивo,сaме тoДi вiдб}ъсяйoгo poзлaд iз дpyжинn <<Paдaм>>.
нoю, Maхнo.цoвiдaвсяпpo iснрaння y Галини Koxaнця.
У квiтнi |924 poку y Topyнi Мaxно спpoбрaв пoкiнчити
)киTTясaмoryбствoм. Чepeз тpи тиxнi пiсля спpoби сaмoгyбствa Мaxнo (paзoм iз дpyxинoю i дoчкoю) бyв висeлeний iз пoльськoi дepхaBи.нa TеpиTopiю<вiльнoгoмiстa,>Дaнцir, щo знaхoД|lBcЯв сфеpi пoлiтичнoгo BпЛиByяк Пoльщi, тaк i Hiмеччини

як вiдсидiв y paдянсьKиxв,язHицяxпiвтopa poKy. У 1921poui
числi i Boлiн, були виcлaнi з CPCP.
8 лiдеpiв aнapiiзмy, y тo}nry
У Бepлiнi, .цебyлo близькo 40 aнapxiстiв-eмiгpaнтiвз Poсii, вiн
видaвaвaнapxiстськi )КypнaJlиpoсiйськoю мoвbю i ствopив Зai ЗaкopДoннe бюpo кoнкopД.oннийцeнтp Koнфедepaцii <.Haбaт'>
poсiйсьюtх
aнapхiстiв-синДикалiстiв.
федеpaцii
УДaнцiry чeкiсти (€ л aнський i Coснoвський?)спpoбувaли
BиКpaсTиМaхнa i вивeзти йoгo в pадянсЬKепoсoлЬсTBoy БеppaДянськoгoзoвнirшТopry
челiнi. Пiд BиглядoМПpeДстaBникiв
пoвеpнeння
йoгo
<oбpoбкp
пpr.цмeT
нa
.цo
Мaxнa
кiсти пoчaли
сPCP. Йoму бyлo oбiцянo <piпreнняйoгo .цoлiнa нaйвиЩoмy
piвнi> i пoвнa aмнiстiя дJIянЬoгo oсoбистo i дrrявсiх мaхнoвцiв,
пиTaнЩo скJIIUIизбpoю. Maхнo зilяBив' Щo нe мoxe виpirшI4Tи
нailблlоюlизi
свoiми
}UrпoBepнeнняв CPCP, нe пopa.циBlllись
Mи.цpyзями'щo xиJIи y Беpлiнi' _ з ApпrинoBиМTa Boлiним.
У вiдпoвiдьнa це чекiсти Люб'язнo пoгo.цилисяпеpeвезTиМaxнa
i йoгo сyпyTниKaдo Бepлiнa i opгaнiзyвaтитaм зyстpiч iз paдянтepитopii>'
сЬким пoслoМ y Hiмeннинi нa <<нейтpa.пьнiЙ
yxе
сlддiв y мarшинi,
чекiстiв
B
oToчeннi
Koли Maxнo
двox
ш{oмч:rлay бiк Бepлiнa, вiн зpoзytvtiв,щo йoгo пpoстo BиKp:lJlи.
Ha xoдy вiн стpибaе з aвтoмoбiля,втiкaе вiд викpaдaчiвi пoвepTaeTЬcЯдo .Цaнцira.
Aлe нa Мaхнa чеK'UIoнoвe випpoб}'Baння.3a минyлi ..гpixи'>
ыIaдa
1918_1919poкiв Heстopa i Гaлинy paПтoМзaapешIToByr
<.вiльнoгoмiстa>Дaнцir. Cкopirшe цей apеurтсTaвся Пpи спpив opгaнiзaцii пoгpoмiв тa
яннi чeкiстiв. Maхнa зBиHyвaЧyB:lJIи
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ri
вбивств нiмецьких сeЛ'lll-КoЛoнiстiвy Пiвнiчнiй Taвpii тa нa
Kaтepинoслaвщинi. БезглyздяцЬoгo apeПITyПoJIягzUIo
у тiм, щo
<<вiльнe
мiстo'>Дaнцiг нiякoгo вiднotпення дo пoдiй в Укpaiнi
He M€ U Io i нe мoглo BисryПaTИв poлi мЬшapолнoГo сyдy чи
щибyнaлy. !o тoгo x {aнцiг нe бр мoнoeтнiчним нiмeцьким
'мiстoм i нe бyв вин,lTКoBoнiмeЦьким в етнiuнoму смислi.
нiмецькoi бiльrшoстiмiстa)
. Aлe нiмцi (vеpезсaМoвpяДyBaння
фaКTичнoKеpyBаЛиЦим мiстoм, ДиКTyюЧиiншим eтнiчним
спiльнoтaм свoi зaкoни. 3 нiмецькoю Пr.цaнTиЧнiстlo
сyд ДaнцiIa зiбpaв свiдчення Пpo зЛoчини мaхнoвцiв вiд пoтepпiлиx BЦ
мaхнoвЦiв нiмцiв-кoлoнiстiв, щo емiгpрали нa Зaxц з Пiвдня
Укpaiни. {iйснo, мaхнoвцi vaстo-ryстopеtоiзрaли в нiмцiв'мaтepiaльнiцiннoстi, BBЕDкaЮчи
ж визискyвaчaмиyкpaiнcьюrхнaймитiв. Мiх мaхнoвцями i зaгoнaМисaмooбopoниз нiмцiв-кoлoнiстiв iнoДi виникaЛи KpиBaBiбоi. Усе цr сПлиBлo в пpoцeсi
слiдствa,i Maхнa ув,язнили зa Дaвнi <.ПoгpoМи
i бaндитизм>.
Гaлинa бyлaзвiльнeнaз в'язницi yxе vepeзкiлькa тlлюrЬ пiсJUIapeПITy.Яl:ау вepеснi l924poку зyмiв пoвезти ГаJrиrryЗ.цoчKoЮ.цoПapюкa, дe Га.пинaTиМlIaсoBooceЛИЛacЯ
в poдинi Boлiнa.
У тoй xе нaс (9 чеpB}UI|924poкfl Мaxнoвсьxa гpyпa Зaдoвa-KapетниKoвa i петлюpiвсЬKoгoсoTникa Iвaнa Зaпopoxяeнкa в сюraдi 6.roлoвiк, щo вийпrлaз Pyмyнii, пepeйrповшlиpyмyнo-paдянсЬкий кap.Цoн,ЗДaJIaCЯ
paдянськiй влaдi y нaйблиxчiй
.цo Kopдol{y сiльpaцi. Лeвкo Зaдoв тa йoгo бpaт .{aнькa пеpеЙшли нa сл1rкбy.цoчK-гПУ
i .цoпoмoглИlaI\taHИTИ
дo CPCP
з .цrсятoKмaхнoвцiв-eмiгpaнтiв(oпеpaцiяЧK <CкpипaлЬ).
хpесTнa M€uGloBсЬKoMy<I{eнщi>y PyмyЩ oпеpaцiяПoсТaB}L,la
нii. У тoй Хе чaс <<CПpoB?
Зa.цoвоBxr ЗpaЗкa1937poкy пpoПolly€
неспoдiвaнy веpсilo Пpo тr' щo нaйблIоlсчиймaхнoвсьlий oxopoнецЬ нaBмисt{oзaпрoПotlyBaBсBoю КaндидaTypyдo opгaнiв ЧK-.
ГПУ з MrToЮПpo}IиK}Ieння.цo
чекiстсьlсо<сTpyКгyp.4'UIпеprxo.цy
мaxнoвцЬ з Pyщнiiдo Ущa.trпдз нaстyгдloю.lхньoro..легaлiзaцiею>.
3 щaвrrя |924 лo лютий 1925poкy Maхнo пepебyвaву в,язницi, a пoтiм y тюpемнй лkаpнi flaнцiтa, вxe нr спoД,iвaючисьнa

IIIBиДKеЗBUIЬненI{Яз нoвoi ПaсTI{I,I.
!ля Мaxнa 1цB,ЯЗ1lИlц cTaJIa,
нaПeBнo' нaйвaxчим iспитoм y >Iоrггi. Фiзичнi i мopшlьнi сlшlи
IIoJIиIIIZUIи
йoгo, хвopoбИ cTaBaJIИBсe 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
apешITиy спpaвi <<пiв.ценнoгo
штaбy ПoBcTaнсЬKиx вiйськ>. У бaгаТьoх сeЛaх нaBKoЛo Гy.пяй-Пoля i Беpдянськa vекiстaми бyли
poзkpитi пiдпiльнi <<тpiйки>
мaхнoвцiв. Усьoгo булo apеrштoвa-
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нo близькo60 voлoвiк, сеpе.цяKиx бyв нлeн УKП с. Кypонкiн i
МaxtloвецЬ,щo пoBrpнyBсядo Укpaiни з Pyмyнii, - Ф.Ky*.
!o кiнuя |924 poку МaхнoBсЬKrпiдпiлля в Укpaiнi бyлo <.зaкoнсеpBoBaне>.

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 тюpемнi лiкapi ПpиBo.цяTЬйoгo.цo тями. Iнфopмaцiйнi aге}ITсTBaвxe
пеpeцaвiulи пpo Koнчинy Мaхнa' o.цнaK .цoля йoгo B|4ЯBуIЛacЯ

iншroю.Чеpез мiсяць пiсля спpoби сaмoryбствaMaхнo oдrp)Кyr
звiсткy з вoлi пpo те' щo aнapхiсти i кiлькa мaхновцiв гoTyюTь
I Дiйснo, нaпpикiнцi Лютoгo
BTечyз тюpМи сBorМy <(бaTькoвi'>.
1925poкy Мaxнo втiкaе з тюpемнoi лiкapнi.
3a спoгадaмиГыlprнй,пiдкyгшенийoхopollецЬпeprдaвHестopoвi цивiльнуIi4oщr, темнi oкyляpи i вивiв 3a BopoTaв'язницi, Дe
fлla Яryдзинський i Пещo Aptпинoв.
йoгo вxе чеКzulиДPУзi
Бiльrпe copoKaднiв щiкav $axнo xoBaBсянa <(неЛeгuUIЬ}IoМy
y flaнuiЦ, ouiкylovи ДoПoмoги вiд дpyзiв-aнapхiссTaнoBищi>>
Cпpaвa бyлa в тiм, щo 75.цoзaпiзнюва,'Iaся.
тiв. Алe .цoПoМoгa
лapiв (тoлi великi гpoшi) нa BигoToвJIенняфальпrиBoгoпaсПopTa ДЛЯMaхнa, щo бyли ПoxеpTBoю вi.ц o.цнoгo yкpaiнськoгo
Boлiнa.
B pyKaх <(стapoгo
дpyгa'>,
aнapхiстa зi CIIIA, BиIяB:ишIИс,Я
Boлiн (вiдтрaюvи сеpйoзнi фiнaнсoвi тpуднoЩi, бo вiн не мiг
зaбезпeчитИДpylшнy i п'ятьoх свoiх дiтей) виTpaTиB}Ia сBoю
poДинy гporпi з <фorцy>Мaхнa, пoсTaBивtIIипiд зaгpoзyxитTя
i свoбoдy Heстopa'
Зa o.цнимиpадянсЬKиМизBr.ценIlяMи,Мaхно з чy)o,IMи.цoKyМентaМиvepез Cкaндинaвiю втiк з .Цaнцiгa дo Беpлiнa. 3a
iншrими - вiн пеpeйrшoвпirпки y сщpoвoдi нiмецькoгo aнapxiстaнiмецькo-пoльськийКop.цoнioпинивсяyБеpлiнi.
Але i Hiмеччинa

ЗaJIиlIIzlJIaся <<ПaсTKoю>>
ДJIЯ <<бaтькa>.У цiй

кpaiнi були нaдзвичaйнo сильнi кoмyнiсти.rнi гpyпи i paдянсЬKa prзиденTypa, щo nегKo МoгЛи opгaнiзрaти вбивствo aбo
BиКpaдeнн'{Maxнa. З iнпroгo бoкy, сyди Hiмеччини мoгЛи вiДKpИTvIнoBy спpaвy ПpoTи Maхна i знoвy зaпpoTopити Йoгo .цo
в'язницi 3a звинyвaчlнн'lм y пepеслiдрaннi нiмцiв-кoлoнiстiв

З МeтoЮ
Пapюк, дo po.цини.У нoвиx пi'Цpoблених.цoKp{e}rтaх
кoнспipaцii Маxнo Bxе зFIaчиTьсяпi.ц пpiзвищeм Mиxненкo.'.
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Iл ав а 3 6
BIкнo B IIAPшк
(вepeceнь1925 - uеpвeнь1934)
yкpaiнських оTeпiв,>
пo.
oстaннi дeB'ятьpoкiв xиття <.бaтькa
в'язaнi з Пapюкeм. У цьoмy пpехpaснoмyмiстi знaйшли пpиTyлoк уtopaшIнi кpивaвi вopoги i дpyзi Hестopa Maxнa. 3a piк лo
пepeiздyМaхнa.цo Пapижa TyДизi свoeЮpo.ци}loю(iз дpyхинoю
i лovкoю) пeprселяrтьсяiнrций yкpaiнсьlоrйпoлiтичний ЛЦеp Cимoн Петлюpa. У l920-тi poки y Пapиxi oпинилoся бiльшe
l00 тисяч виxiдцЬ з Poсiйськoi iмпеpii (бiлoгвapдiЙцi,пoмiщиrи, брхya, чинoBниKи' iнтелiгенцiя). Меrшкалoв Пapиxi i лo
бiйui apмii Пeтлюpи,
25тиc*ц вихiдцiв з Укpaiни, пepeBiDK}Io
Укpaiнськoi Гaлицькoi apмii, пpедсTaBниKинaцioншtьнo-.цеМoщaти.tнoi iнтeлiгeнцii i тpyдo"u емiгpauiя iз Зaхiднoi Укpaiни.
У Пapш<i oIIиниJIoсяi кiлькa .цесяткiвaнapхiстiв тa мaxнoвцiв
з Укpaiни, сеpeдяКих oсoбливo виДilтявcяBсевoлo.ЦBoлiн.
Maх.Цoстoлицi Фpaнцii лpиiхыlи сopaTник i <.лiтoписeць,>
нa .-- Apшrинoв-Мapiн i дpyxинa Maхнa Галинa Kyзьмeнкo, щo
пpибyлa в Пapш< щe 18 Bеpeс[Iя1924poку.
Bлiткy 1925poкy Мaхнo нapeштi пpиixaв дo Пapиxa i oсеy юaщиpi вiдoмoi фемiнiстки Meй Пiщей (Пiкep). МaхЛv|BcЯ
нo щe спo.цiвaвсяrra чyДo. Biн дрlaв, щo Пapиx стaнe тiльки
тиМчaсoвolo зyПинКoю нa ЦIляxy дo Укpaiни. oднaк <<пpИHI{
стeгry>Мaxнo пpибyв дo Пapиxa без кoпiйки гpoшей, хвopий, не з}Iaючи фpaнцyзькoТмoви. У гpyднi l925-ro Maxнy
(Михненкy) бyлo вiдмoвлeнo фpaнцyзькoю влaдoю y Пpoживaннi y Фpaнцii, аJIeзaвдяки зaсTyпниЦтByдeпyгaтa-сoцiaлiспoсвi.цкalra пpoтaПoля Фopa Мaхнoвi бyлa BvIДaНaTиIшIaсoBa
)КиBaнHя.

ЯruIlcь чaс po.цщIaМaхнa туЛIlЛacЯy свoii poсiйських дpyзiв y пеpелмiстi Пapиxa Ceн-Kлю, пoтiм.цвa мiсяцi <.бpoнювaлa>кyfoк y фpaнцyзькoгo aнapxiстa Xepapa Фpiкe в пepeдмiстi
Poменвiль.Tiлью,ry тpaвнi 1926poкy poДинaМaхнa сталaзнiмaти oцpемy КBapтиpyздвoх кiмнaт y пеpедмiстi Пapш<aBенсeнi,
нa вyлицi дe ля.Цхappi бbtя Bенсeнськoi фopтецi - вiйськoвoi
бiблioтеIсl (uю шapтиpy знaйшroвaнapхiст Фyкс). Heзaбapoм y
цьoмy x будинкy в oкpeмiй квapтиpi пoсrJIя€тЬся i Aprшинoв
3 poдиI{oю(дpy:кинoюМapieю i синoм Aщpiсм).
Пopyv iз квapтиpoю з}IaхoдИBсЯ ЛИBapний цеx, ,Цe y
1926poцi пoчaB пpaцювaTи Heстop. Але пiд кiнeць poкy вiн
Aлe
пepeйruoв нa iншy poбory _ тoKapeм нa зaвoд <.Peнo'>.
дoBгo пpaцIoBaTинa 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'' пpaцюBiUIaBeлиKa кiлькiсть кoлиtпнiх бiлoгвapдiйсьIс,rхoфiцepiв,
щo Пoгpoxyвaли Maхнoвi poзпpaвoю. Чеpез IIoB}Irнeзнaння
фpaнцyзькoi мoви,i vеpез пoстiйнi кoнфлiкги з нaчaЛЬствoМ
Maхнoвi не B.цaBuUIoся
нa.цoвгoЗaTpИNluгLlcЯ
нa бyль-якiй poбoтi.
Biн тимчaсoBo пpaцювaB ДpyKapс'ЬкимpoбiтниKoМ; piзнopo(скopirпе теслeю) нa кiнoбoм, xyдoxникoм.oфopl\4лЮвaЧеМ
стyлii в Хyaнвiлi'
lПкiдливiсть цих poбiт тiльки пiлpившa Здopoв'я, aле цi
poбoти ItеМoгли зaбeзпeчитиxиття po.ци}IиМaхнa y нaйдopo>к.roмy мiстi свф. 3pеrштoю,Мaхнo oбмexився ДoмaIIIнЬoЮpoбoтoю _ IIJIeтиBoМ
дoмarшнixПIKapпeтoкз КoлЬopoBoiсoлoмки
(цим xе Пpoмислoм зaЙнявcяi Apruинoв).
Пiдpившlo здopoв'я Heстopa Maxнa i непoмipнe кypiнrrя i
йoгo сxильнiсть дo спиpтнoгo. Махнo жив з пoстiйнo зpoстaюvими бopгaми' з яKиx нr]vIo)оIиBoбyлo вlке виpвaтися..Цoвгий
чaс Мaxнo зilJIиIIIaBся
бeзpoбiтним i iснрaв Ha пoжеpтвИ, Щo
збиpaлиcя.цpyзяМи-alrapхiстaми.I]e .бyлa HeBeЛиKaпенсiя <нa
xиTTя>.Hевeликi гpolпoвi пeprКaзи Мaxнo o.цep)q/BaB
i вц дpyгa юнoстi Aнтoнi _ <.Зapaтyлтpи>>
3 Пiвденнoi Aмеpики.
29 ciчня 1926poкy KPo ГПУ УPсP i oдeський oкpyхний
вiддiл KPo вiд aпeнтaNs.178 з Бщaprстa бyлo oщимaнo пoвiNg 3'>,яKе <зaслyгoByBil.лo
нa дoвipy>.
.цoMJIeнIrядJIя <(сIIpaBи
<.HeстopI\,Iaхнo,Цo зIlilхo.цитьсяв Пapиxi, писaв свoiм знaйoмим Дo Pyi'ryI{ii, щo Дo ньoгo пpи.iХДxaЛИ paДЯ|IсЬкiaгенти
i пpoпoнyвшtи йoмy пoBеp}Iyгися.цo.цoмy.
Мaхнo бoiться iхaти, дyмaк)чи, щo йoгo чекaс poзстpiл, i
pa,циTьсвoiм дpyзям TpoIIIKиПoчеKaти' 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 Пoвеptlyтися' To вiн не зaтpиMyei бaxaе yспiхy. У тiм xе листi Мaхнo
.цaeдopyчeнHЯвбити Хмapy, з яKиМ тимЧaсoBoпirrrлaдpyJNсlrнa
Мaхнa. Хмapa, зa aгeнтypнуlNltД
Hестopa Мaхнa, пpoдaB
ДaHИNlИ
йoгo i пpaЦюe нa paДянсьIrypoзвlдIry.Heстop Maхнo ввzDкae,
щo вiн сaм oднooсiбнo пoвинeн BeсTипepeгoвopиз Paдянськoю
BJIfl,.ЦoЮ>>.

I-{iкaвo,щo нaпpикiнцi1925 poКyдo Мaxнa звеpтшlисяpanfi|ськi aгенти, щo пpaцюBaли y Пapш<i' з пpoПoзицiсю вiД влaди
CPCP пoвepHyгI,Iся
нa Батькiвщшry.Pадяrськi aгrrrпr oбiцятrийoмy
peaбiлiтaцiю i.пpoщerпrя yсiх йoг9 <<гpiхiш.
Aле Мaхнo вiл.rщ y
цIE( цpoпoзиЦlю(т1]IЬкипaсTKy' oЧll(yючи I{apoзgгplЛIIpи пoBepнer*ri в Укpaiнy. У тoй xe чaс.цo Мaхнa дiйшlи чyтКи Пpo,Te'щo
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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 .цJtяД1Tеи
poсiйських емiгpaнтiв, чиiх бaтькiв Boнa Мoглa ЛегKo пoсTaBиTи
дo стiнки щe чoTиpИ poКи ToМy. Bонa не хoтiлa xиTи B MaJIrнЬкiй кiмнaтцi paзoм iз хвopим чoлoвiкoм i мaлgнькoю.цoнЬKoЮ.
CTаB,
Boнa дopiкaпa Maxнoвi, щo тoй пoryбив ii мoлo,цiсть i <<Ho

oднoчaснo paДяьIсЬKиМi нiмецьким aгeнтoМ.
BBzDKzuIи
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У всякoмy paзi, в сердoвищi пapизьKих емiгparrтiвхoДиJIичytKи
Пpo тr' щo Гшинa бyлa зaвеpбoBaниMpа'цянсЬКимaгекгoм i вiДi
гpaBaJIaлш<oвiснypoль y вбивствi Cимoнa Петлюpи. Boнa нeoД}IopaзoвoвиМaгaJlaвiД paдянськoгo ПoсoЛЬсTBay Фpaнцii 'цoзBoлy
нa пoBеptlення в Ущaiнy. fuie iй чoМyсь зaBХДи вi.цмoшtяли.
,
Maхнo зaсyДиBфивствo Петлюpи в Пapюrtiy тpaвнi |926 poKy, хoчa вбивця. Пeтлюpи IПвapцpapл .цeKJIapyвaB
свoi aнapхiстськi пpзицii i пpoсив .цoПoмoгиMaxнa в opгaнiзaцii цьoгo
вбивствa.У 1926poцi Мaхнa нroднopaзoвo вiдвiдyвa.пиopгaнi"
зaтopи цьoгo вбивствa Швapцбapд, Boлo.Цiн, бoлгapин Kipo
Paдeв.IПвapцбapдпoяс}IюBaBМaxнoвi свoe бaxaння вбити ПeтЛюpy ПoМсToю<<opгaнiзaтopy
eвpeйсЬКиxпoгpoмiв,>.
Мaxнo BисTyпиB пpoTи <<сyДy
нrПpaBoгo)>'Iцo ЗвинyBaтиB
yЯ(eМеpTBoгoПетлюpy як <.бaндитai пoгpoмникa,>i Bипpaв.цaв
ХиBoгo вбивцю. Мaхнo нaзBaBцей сyл <(aнTиyKpaiнським
фapсoм вopoгiв свoбoДи>>.
У тoй чaс яK BeсЬ ЗzlхисTlllваpцбapдa
бyдрaвся нa.цoкaзi вiдпoвiдшlьнoстi Петлюpи зa eвpeйськi пo.
Пeтлюpa нiкoли не бр
цpoMи' Maxнo зЕI'lBlIяB'щo, безyп,{oBнo,
aнтисeмiтoм Ta пoГpoМниКoМ.
Мaхнo бр кaтегopи*ro ПpoTиpoбoти ГыlуIни y Coюзi yкpaiнсЬКиХгpol,{а'цяI{'
iulе щo вiн мiг зpoбити, кoли'жнe oсoбиgге rотгтя не ютеiлocя. З |927 poкy Heстop i Га.пшla Bxе FIe>lоlвyгьпiд
y IGapTиpy'щo
oДниМдzlхoМ,aлe Мaхнo paз нa TIDцДенЬ
ПpI,D(o.циB
знiмaлa .цpy)lошa' щoб' пoбaчиTи Кoхaнy .цoнЬКy.B тoй хe чaс
Га,тинa,пoстйнo Дyмaючи пpo 3дopoв'я.цotIЬKи'дyxе'бoшlaся,
щo вo}IaМoxe'ЗapaзиTисяryбepкyльозoм вi.цбaтькa.Гa;ш,lнaнaмaгa€тЬся пoсеЛиTи.цoцьIq<<y
людей>>
чи y.цеrueвiпaнсioни..{oнькa
Maхнa вхe здpyгoi ПoлoBиниL926poку)*oUIa
To yфшrинoвlпк' тo
y Boлiнa, тo y пaнсioнaтiмiстa Лioн, a з |927 poKy вoнa пepeбyвaлa y Peнсi - y пaнсioнeti ulя лiтей poсйсьlоо< eмiгpaнтЬ.
Haпpикiнui |927 poку Maxнo Bжe нr мiг хo.цити.Пopaненirя вщ poзpивнoi lсyлi в tцикoлoтцi пpaвoi нoги гнoiлoся i бoлiлo. У тoмy х poui y Maхнa ПoчztпoсяЗaгoсTpeнняryбеpкyльoзy,
щo нa.цoBгoПpиKyBаJIoйoгo дo лixкa. У 1928poцi Мaxнoвi poбJIяTЬoпepaЦiю,щo вpятyвiulaxвopy нory вЦ aмпyгaцii i пiдня.iIa
Hестopa нa нoги.
У Пapшti Мaхнo пoтpaпиB y свoеpiднe МaлeHЬKeaнapxiстy яKoМy збилlцcя.цol(yпимapгiна.пьнieмiгpaнтЙ з
ськo <(геTTo)>'
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 KoлиIIIнiЙбlлиЙ oфiцеp.
apмii Юденичa Якiв Kapaбaнь, якoгo в por*r Гpoмaдянськoi
Maxнo з легкicтto мiг yбити влaснopyчaбo пoслaти нa poзсщiл.
Cеpед дpyзiв Maxнa дpyгoi ПoлoBини 1920-хpoкiв бyли Х.Ду-
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CoлДaбинський,.Ц. Пoлякoв, Г. Бapтaнoвський' B. Хapлarvroв,
TенKo' Maзеp, <.€pеBaн'>,бoлгapи Paдев i Чеpбaлкiсв
BacяXapлaмoЬ - Хapлaurкa пoспilшив зa Мaхнoм, пpиiхaв

paди Ta o.цниМ3
щo y 1919poui бyв кepiвникoм ]\,{aхFIoBсЬКoi
гoЛoBHихiдeoлoгiв Max}IoBЩиlIи,з 1926poKy стaB ЗaпrюIиМ
кpиTиКOМi викpивavем Мaхнa. БporшypaBoлiнa <.Poз'яснен-
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У Пapш<iбaгaтovaсy Maxнo вi/U(aвaв
xypншliстицi, Щo,yгiм,
нe Пpинoсилaйoмy гpotшейТa cлaBИ'a тiльки ствopюBaлaiлюзiю
пoлiтичнoi бopотьби.B aнapхiстсьКI,D(
виДaннях€вpoпи тa Aмepики вiн пoстiйнo.цpyqrвaBсвoi тeopeтиvнi стaтгi i спoгa.ци.Paзoм
з Петpoм AprшинoвимМaхнo opгaнiзyвaвy Пapшсi гpyпy yКpaiнськиx aнapхiстiв-кoмyнiстiвi вiд iмeнi uiеi гpyпи Bи.цaBaB
)ryрнал poсiйськoю мoвoю <,!eлoTpyдa>(у |925-|930 poкax xypЕlzlЛ
BидaBaBсяв ПapIлкi, у 19З|-|965 poкaх Bиxoдивy CIIIA).
I{eй яqрнал отaBpщopoм aнapхiстiв-емiгpaнтiв,щo щe мpiяЛи пpo aнapxiстськr пoBстaнЮl в CPCP. 3i стopiнoк )rypHeцy
зBиFIyвaчyBaлИcЯ
ЯK бiльrшoвики,тaк i бypxyщiя, бiлorмiгpaнти i демoкpaти, сioнiсти i мiстики, <иiбepальнiaнapхiсти,>тa
aнapхiстиз oтoчeння Boлiнa. Maxнo знoвy пoчaBбоpoтьбyl]poТи
всiх i вся...Biн кpитикyс aнapxiстiв-<<пpиМиpeнцiв'>,
aнapxiстiв<<MiстикiB>>,
Boлiнa i aнapxiстсьKeBиДaння <.Гoлoстpyдa>,eмiгpaнтоькi aнapхiстськi)qрнzUIи<<Paссвет>>
i <Пpoбyлxениo.
У тoй х<eчaс Maxнo тa Aprпинoв зaкJIикЕlлиaнapxiсiiв-емiгpaнтiв oб'еднaтися, ЕlлетiЛьKи пiд свoiм кepiвництвoм. Boни
ПpoпoнyвzulисTBopитиЗaгальнийсoюз aнapxiстiвнa кIшTЕIлT
пoлiтичнoi пapтii, з,€днaвtпи в o.циI{оoюз aнapxiстiв-кoмyнiстiв,
aнapхiстiв-irци6iдyшtiстiв i aнapхiстiв-сиrцикалiстiв. Гoлoвнa
Mетa Hoвoгo с'oюзy- ствoprннЯ пiдпiльних пpoфспiлoк i тaeмнlоt сiльсьlсо<oсeрлкЬ в CPCP i aнapxo-рвoлюцiя в CPCP. ApIIIинoBпpoПo}ryвaв<<пpoсoчyBaтися>
.цoсPсP i pyйнyвaти стaлiнськy сиQTеMyзсеpедини.Мaхнo ще ПpoдoвxyBaвBBaЖaTи'щo
CPсP yxе <дoзpiв)>
Дo стdopення aнapхiстськoгoсуспiльствa.
Iдeю Мчнa. тa Apпrинoвa пiдxoпили бл-изькo_-сoтнi
aнapxiстrв-eмiгpaнтiв, щo знaйrrrлипpиTyлoк y CIIIA, Kанадi, Apгентинi, Уpyгвai, Iспaнii, Фpaнцii, Бeльгii, Hiмеvvинi, Бoлгapii, тa
кiлькa .цесяткiвaнapxiотiв з пiдпi.lulя в CPCP. fuiе сoloз зшlиlIIився тiльrи нa пaпеpi. Бiльшriстьaнapxiстiв вщкуlдыlи всiлякi
oб'eднaння, пpиtlцип пapтiйнoстi' <(пoлiтикaнсTвo)>'
6aчилlц
в Мaхнoвi ЛишIe.циKгaTopa.
Ha eмiгpaцii Мaхнo aKтивItoзaxищaB сBor минyлe _ €Динe
йoгo нaдбaнн,l' щo зilJIиlIIиЛoся
},спaдoк вiд pевoлюцiй тa вiйн.
Biн вистyпaв пpoти пoстiйних зBинyвaчrнь y paляйськiй i евpoпейськiй пpесi в opгaнiзaцii мaхнoBцяМи евpейських пoгpoмiв. У vepвнi |927 poку в шyбi <.Фapбypl>Мaxнo дaв вiдсiч
xypналiсry-eмiгpaнry I. Keсeлю зa йoгo нoBeлy-IIaсKBiль<.Мaхнo i eвpейк.D' y яKoМy aBTopзBинyвaт}e Мaхнa в aнтисeмiтизмi. Пiсля piзкoгo Bистyпy Мaхнa Keсель вибaчивcяПеpe.цниM,
випpaB.цoByючисьтиI\,l,щo писЬMeI{ниKМa€ пpaвo }IaхyДoжнЮ
гaзетi aнapxiст Янoвфaнтaзiю. Toдi x y eвpeйськiй <.лiвiй>>
ський без.цoкaзoвoзBиrryBaтиBMaхнa в aнтисемiтизмi.
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У |926poцi y pa.цянсьКoМyIllaсoвoМyви.цaннi-,цoBшникy
..Haстoльный слoвapьo(тиpaщ 30 тисяч пpимipникiв!) з'явилalцQ Мaх}IoBсьКl
де бyлo твеp,Цжен}lJI'
ся зaмiткa <.Мaxнoвu{инa>>,

MaхHoBц1в.

3 кiнця |920-x poкiв paлянськa poзвiдкa pетёльнo <.вiдсте)КyBaлФ>Maxнa, o.цнaк yxr He пpaгI{yЛa.цo йoгo нeгaйнoгo зниПapйсi мaхнoвцiв бyлo усьогo кiлькa.цесяткiв, i вoни
й"*.У
сTaFIoBиJIи зaгpoзу бiльlпе для бypxyaзнoi Фpaнцii, aнix для
CPCP.

llutяxи для влaснoi <.лeга.lIiзaцii'>.

ськиx сeЛ'I}{'зaю'Iикaючvт.iхузятиcядo
збpoi i скинщи нeнaвисНИИ-I?{,^^не,цoпyстиTи
KoлeKTиBiзaцii
в Укpaiнi.
У^1930qoцi pрlyнський <L{ентp''гoryвaЬсядo пpиiздy Мaхнa вfумyнirо i дo пoчaтКy peйДy йaxнoвськoгo зa.Ьнy У*paтщ пЛаFIyвалoсясф-opмрaти зaгoHи <<HoBих>
"
мaхнoвцiЪ
y
'Jy
ГyляЙ-Пoлi тa в paйoнi €лисaветгpaдa' де МеIIIК:UIо.бaгaтo
кoлишнiх мaхнoвцiв.[o Мaхнa y Пapиx дoхoдиЛисвiдченняпpo
ПoчaTof(ПoBсTaнЬПpoTикoлективiзaцii в Укpaiнi. Biн вxe pвaвся нa Бaтькiвщинy-.
.Але з невiДoмих пpиvйн (скopilпе .u u..
З Пpичин хвopoби Maхнa) ця aкцiя не булa peалiзoЪaнa..'
У CpсP, <<пapизький>>
. . Cталiнy, щo pBaBся Дo.ПoBнoвJIaДДЯ
Мaхнo B)Keнe зaB.ш(aB.Маxнo бyв лалекЬ uiл pй,'.u^ooi *opдoнiв, йoгo вп.ltив,з,цopoвJя
i xapизмaoслaбли.У |926Poцi чЪкiсти <<зaйм
aJI|4сЯ>>
П-етлюpoю,a пoтiм oсHoвнaixня щaia пepеМКнyлaсянa лiлepiвбiлиxемфaнтiв y Фpaнuii. TpeбaзaзнavиЪи,
шlo пuI чaс oopoтЬби.з щoцькiзMoм y сPCP Maхнo мiг вистypyкy> Cтaлiнy _ як гoлoвний oПoнeнт тa воpoг TpЬПLITИ<<Нa
цЬкoгo, aджe сaМе Tpoцький ПepeTвopиBМaxнa в небёзпeчнoгo <<Bopoгa
pевoлюцii>.
У липнi 1927poку нa квapтиpi Мaxнa вцбyвся бенкет МiхHapo.цFloгo
кoмiтеry зaxисTyaнapхiстiвз нaгoди звiльнeння з
ФPaнцузькot в,язницi (стapaнrrямиCебaстьянa Фopa) Bид}Ioгo
iспaнськoгo aнapхiстськoгoлiлеpa БyенoвенкypoДyЪjy.iч дuo*

ДyppyгiмiсяцьxoвaвсявiдпoлiцiiЪ-квapтиpi
r::'тr:yчшв
tvlaxl{al oyB зaapeштoвaнийпpи вихoдi з

цiсi квapтиpи.
xoвтнi |927 poкy Махнo бyв пpисщнiй нa сЪятi нa чесTЬ
^ .Уpivницi
-10-i
Хoвтневoi pевoлюцiiв йлi uгpaщ-opiaн> tйiйipoднoi мaсoнськoi opгaнiзaцii <.BeликийCхщ").
ЦЪи фй змyulyс зaМислИTvlcЯ;
vи бр Maхнo Мaсol{oМ'як мaйжe всi лiдepи
Гpoмaдянськoi вiйни (Kеpенський, Koлнaк, Алексссв, ipйЁu.
ський, П-9тлюpa)i лiлеpи poсiЙськoгo aнapxiзмy
rьaйtн, кpoпoткiн, Kapелiн). Ha poздyми пpo poЛЬ МaсoнстBay МaХнoBсЬKoМy pyоi нaвoдить тoй фaкт, щo ЦeoЛoг Maxнoвщини _
aнapхiст Boлiн _ дoKyМентzulЬнoфiксyеться яK ЧЛен МaсoнсЬKoгo <.BeликoгoCхoдy>.

пoBеpЕIyгI4сяв Укpaiну. Звiстlо,t Пpo ПоBсTaншI yKpalHсЬKих сrЛян
пpoTи }Iaсиль}tицЬкoi кoлeктивiзaцii ДaBaлИ Мaхнoвi нoBy нayкpaiндiю нa пpoдoBxенrш dopoтьби. Maхнo пиrшe вiдoзвy дo
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У vepвнi l929 poкy Мaхнo бepе щaсть y пoзaчrpгoвoмy з'iзПЦ
дi <.Чopнoгo iнтеpнaцioн.Lty)> B Пapиxi, 3a щo oПин'lrтЬся
aнapxiсмilкнapoдними
з
Зв'язки
apешIToМ.
нoBиМ HrтpиBaлиМ
тa},{иB Мaiнa нe fiеpepиBaлися /],oсaмoi смepтi.

I

BlсTЬ пapлa]\{eнTсЬKoгo
rпJIяхyв pевoлюцii. У тoй хе чaс вiн
застеpiгaсiспaнськихтoвapишiввiд союзy з мiсцeвимиKoMунiстaми i кpитикyсtх зa opiентaцiютiльки Ha ПpoлeTapiaт,
зaяBЛяЮчи,щo'неoбхiднo ЗаJIrIaтидo бopoтьби iнтелiгенйiю i сеЛянсTBo'стBopЮBaTи<'.rшиpoкий
peвoлюцiйний фpoнт>'
HaдoвгЧ е.цинoЮBiД.цylIIинoIoдля
Мaхнa сTzUIoПисaння бa-
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в oдесi, Гyляй-Пoлi, Беpдянськy'3апopi;окiпpoйrrшисyдoвiпpoцeси (<гpyпиШapoвськoгo>,<(lIITaбy
ПoBсTaнKoмy>).
Toлi бyлo
poзсщiлянo близькo 70 кoлипiнiх мaxнoвцiв, ше 5Q6yд9 зHищrнo пo тaбopaхCиблary <,зaopгaнiзaцiю мaxнoвськoi гpyпи>.
Pyкoписи Мaхнa чaстKoBo ЗaЛИ|JIIlЛИcЯ
y Гaлинй, Boлiнa i
дpyгa lo}roстiHестopa - Гpипli БapтaнoвсьKoгo'zшeу всiх згaДaних вoни бyли вшtyreнi пiд нaс oбrшyкiв,щo пpoвoдили гeстaпiвцiy Фpaнuii.
floнькa Мaхнa oленa у |939 poцi зaкiнчшra.шKoлyTa Пoчzula
PyиTисянa хyДo)GlикaПo TеKсTиJIю.У|94| рцi (пiсля poзфoмy
Hiмеччшroю Фpaнцiiy 1940p.) oленa бyлaвiлпpaшrенaдЪHiмечнини poбiтницeюHa фaбpикy<.CiМенс,>.
Tyди пpиiха,rai Га;rинa,в

Bстaвби бaтькoнarпМaхнo,
Hе дaв би кoмFriстaм
Хлiб мyжицьwlir зaбиpaтт,r
I в кoмyнiпpoiдaти...

oбiцяли пpoДoв)шти йoгo спpaвy.
!t(

*
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HoГoстapoсти,>
Kaлiнiнa.
Гaлинa пpoйш.пavepез стa,riнськi тaбopи, щoб ПoмеpTи У
Kaзaxстaнi y .цaJIeKoMy
мiстi !xaмбyл'' пepе)KиBlIIисBoгo чоЛoвiкa нa 44 poкll. Haпepедoднi свoеi смеpтi 'Галинa вiдвца:ra Гyляй-Пoле...
floнькa Мaхнa oленa вlкe y Kaзaхстaнiзaкiнчилa ГiдpoмeлiopaтивниЙiнститщ, МеIl]К.ula
yflxaмбyлi, дe i пoмepлay 1993poui
без.цiтнolо.Haйблиxчий poдиv Hестopa Мaxнa плeмiнник Biктop ЯлaнськиЙ нещoдaвI{oпoМep y Гу.lrяй-Пoлi, залипrивrпи
пiсля сeбе синa Hестopa.
AнapxiстсьIс.rйвчитель Маxнa <(ПoчaTKy
стoлiття'>Boлoдимиp Aнтoнi пoBepнyвся-з_eмiгpaцii в Укpaiнy в'|962 poцi i пoMеp y Hiкoпoлi Bxе y 1974-муy вiui 88 poкiв. Boлiн пoмеp y
1945poui y Мapселi, йoгo двa cини бpыlи yчaстЬв iспaнськiй
peвoлюцii тa y lpщiй свiтoвiй У cюlaдi фpaнцyзькoi аpмii.
Haча.ltьник rштaбyМaхнoBсЬKoТapмii Biкгop Бiлarп (aвтop
нaйбiльrшпoBtIихспoгa.цiвПpo маxнoBruинy)вiдсидiвy pа/'].яI|_
сьKих B'язHиllяxз l92 l пo |924piк <(зa
Maxнoвськiгpixиo,а lIrl-

4r3

Пaplок у Гyляй-Пoле!>
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