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Роль Нестора Махно та махновщини у визвольних змаганнях українського 

селянства (1917-1921 рр.) 
 

«…свобода і незалежність України поєднувані тільки зі свободою і незалежністю 
трудового люду, без якого Україна – ніщо… »  

Нестор Махно  
   Відома легенда розповідає: напівлегендарний кошовий отаман Запорозької 

Січі Іван Сірко з’явився на світ із зубами, і тільки-но повитуха піднесла 

новонародженого  до столу, він вхопив пиріг, що там лежав, і з’їв його. Це було 

знаком того,  що все життя він гризтиме ворогів. Майже 300 років по тому на 

землях колишньої козацької вольниці трапилася інша дивовижна історія, але 

вже цілком реальна. 28 жовтня 1888року у Хресто-Воздвиженській церкві села 

Гуляй-поле панотець хрестив новонародженого хлопчика, п’ятого в сім’ї 

державного селянина Івана Родіоновича та його дружини Євдокії Матвіївни. І 

треба ж такому трапитись: під час обряду у панотця загорілася ряса. Очевидці 

тих хрестин пізніше стверджували - священик з пересердя вигукнув що  малий 

виросте «великим розбійником, якого світ не бачив»... Так хрестили Нетора 

Махно. Подібно кошовому отаману запорожців Івану Сірку, життя Нестора 

Івановича Махно тісно переплелося з народними легендами. Селяни, 

наприклад, вважали обох отаманів характерниками....  

   Однак єднають постать  двох отаманів не тільки народні легенди. Варто лише 

поглянути на їхню політичну діяльність, щоби переконатися в цьому. Обоє 

протистояли численним ворогам рідної землі і, хоч у своїй боротьбі  їм часто 

доводилось змінювали союзників, понад усе вони цінували волю, де-факто не 

підкоряючись жодній владі. Єдиним незмінним союзником завжди залишався 

простий народ, а його захист був метою боротьби.  

   Так, «Головнокомандувач революції товариш батько Махно», як часто 

підписувався сам Нестор Іванович, протягом буремних 1918-1921 років встиг 

змінити немало союзників і повоювати проти всіх: Центральної Ради, гетьмана 

Скоропадського, отамана Петлюри, проти генералів Денікіна і Врангеля, проти 
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інтервентів з Німеччини, Австро-Угорщини, Франції, проти загонів німецьких 

колоністів в Україні, проти Червоної армії, проти загонів ЧК і комітетів 

незаможних селян [10 с. 3]. Тому, звісно, Махну судилося стати об’єктом 

творення нових, вже не народних, а пропагандистських, легенд, що мали на 

меті спотворити його постать, знівелювати ідею, за яку боровся один із 

найяскравіших лідерів українського народу. Як відзначав Володимир 

Винниченко, «…з оповідань одних він (Махно – авт.) ідейний анархіст, 

свідомий українець, з романтичним устроєм свого війська, на зразок 

запорозького; з оповідань других – це просто – бандит, безпрінципний, 

антіукраїнець»[3, c. 432]. За що ж боровся Нестор Махно? Яку роль відіграв  у 

національно-визвольних змаганнях українського народу?  

  Радянська історіографія махновський рух змальовувала виключно як 

бандитський, а махновщину в цілому – як куркульську контрреволюцію. Цю 

«традицію» започаткував Лев Троцький, який відчував до Махна особисту 

неприязнь, своєю статтею «Махновщина» від 2-го червня 1919 року, 

опублікованою в газеті «В пути». У цій статті «демон революції» закликав: «…з 

цим анархо-кулацьким розбратом покінчити, покінчити твердо, раз і назавжди. 

Так, щоби нікому більше не кортіло»[16].  Без докорів сумління, цілі покоління 

радянських істориків, наслідуючи Троцького,  змальовували Махна ворогом 

тих, за щастя кого він боровся, тобто звичайних українських трудівників. 

Яскравим свідченням цього є радянське перевидання, опублікованих в Берліні в 

1922 році, спогадів «одного зі свідків махновщини Н.В.Герасименко», 

лейтмотивом яких є твердження, що «історія махновщини закінчена, а для 

самого Махно залишається лише роль простого бандита, яким він насправді 

завжди був»[5, с. 103]. До цієї наскрізь брехливої епопеї, як зазначає сучасний 

дослідник Микола Головатий, «…додавалися і гіпертрофовано-комічні, 

істеричні портрети Нестора Івановича, які розкручувалися головним чином в 

літературі та особливо в кіно. На кіноекрані Махно виглядав чи не завжди як 

хворобливий істерик, особистість шизоїдального плану» [8, с. 3]. 

   Також, більшість  дослідників українського визвольного руху схильні 

негативно оцінювати роль, яку відіграв Махно в боротьбі українського народу 
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за власну державність. Вони наголошують на тому, що махновський рух, 

близький за своєю суттю до явища отаманщини, сприяв розпорошенню 

українських сил в боротьбі з «червоними агресорами» у вимірі не тільки 

збройного протистояння, але й ідеологічного. Приміром, Ярослав Пеленський в 

своїй передмові до спогадів гетьмана Павла Скоропадського пише: 

«Неспроможність національного руху об’єднати сили Центральної Ради з 

групами, які підтримували Павла Скоропадського, не кажучи вже про 

анархістські течії, очолювані різними отаманами, особливо Нестором Махном, 

котрі в жодному випадку  не підпорядковувалися б Українській національній 

державі, та й загалом усі неуспіхи Гетьманату й Директорії були наслідком 

розколу, що відбувся восени 1917 року і став однією з головних причин 

провалу української визвольної боротьби 1917-1920 років»[15, c. 32].  Більш 

того, сьогодні, чимало патріотично-налаштованих українців вважають Махна 

адептом радянської влади в Україні, тим, хто своєю діяльністю безпосередньо 

сприяв поразці сил УНР в боротьбі з більшовиками. Натомість роль Нестора 

Махна і махновщини в національно-визвольному русі українського народу 

мало досліджувана вітчизняними істориками, які розглядають «батька» і його  

«стихію безвладдя» окремо від об’єкту національно-визвольної боротьби.  

   Отже, з огляду на те, що націоналістичний і комуністичний підходи до 

трактування ролі особистості Махна в українській революції суперечать один-

одному, дистанціюючись при цьому від махновщини як явища ворожого, в 

першому випадку до ідеї незалежної соборної української держави, а в другому 

до пролетарської держави, очевидним є те, що вони не в змозі об’єктивно 

оцінити дану постать і рух, очолюваний нею. Причина цього протиріччя 

полягає в тому, що одні намагаються розглядати явище махновщини і особи, 

якій це явище завдячує своєю назвою, через призму соціалістичної революції  

(а саме формулу диктатури пролетаріату та селянства), в той час як інші - через 

ідею боротьби за незалежну соборну українську державу. Звісно, українського 

«анархіста №1» Нестора Махно не можна віднести до прихильників ані 

більшовицько-пролетарської, ані національно-визвольної революції. Він 

торував свій, неповторний шлях в межах української революції 1917-1921років, 
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який часто, навіть сьогодні, не бажають визнати ні одні ні інші. Революційний 

шлях Махна – це насамперед визвольна боротьба значної частини українського 

селянства, що гуртувалось під чорним прапором анархії. В розумінні Махна і 

тієї частини селянства що пішла за своїм «батьком»,  анархія це – насамперед 

ідея побудови безвладного суспільства і організація вільних рад без засилля 

будь-якої політичної партії. Ідеологія анархізму в розумінні селян південної 

України була чи не найнадійнішим і найшвидшим способом досягти омріяної 

віками свободи від царів, поміщиків, чиновників, червоних комісарів та інших 

всеможливих експлуататорів селянської праці.  Лейтмотив боротьби Нестора 

Махно – це воля рідного народу і в цьому полягає визвольний характер цієї 

боротьби. Говорити ж про махновський рух, як про національно-визвольний 

доцільно  лише в контексті його виключної українськості, а отже, як про такий, 

що інстинктивно прагнув політичної і культурної незалежності від центрів 

ненависної, примусово насаджуваної влади Москви, Берліну, та, зрештою, й 

самого Києва.  

  Мабуть, таку непоборну силу свободолюбства Нестор успадкував від своїх 

предків. Рідне село Махна, Гуляй-Поле, що розкинулось на берегах невеликої 

степової річки Гайчур, території колишньої Самарської паланки, було 

засноване на початку 70-тих років ХVIII століття козаками-запорожцями, 

чумаками та гайдамаками-повстанцями. Після зруйнування Запорозької Січі, 

значну частину гуляйпільців було покріпачено, але село зберігало поділ на 

«козацькі сотні» і не забувало своєї козацької слави. Воно залишалось 

частиною «Дніпровської лінії», що захищала Південь Російської імперії. З 

середини ХІХ століття село швидко розростається і багатіє. Письменник 

Анатоль Гак, уродженець Гуляй-Поля, так описує рідне село початку ХХ 

століття: «Величезне село, завширшки і завдовжки, з кількома десятками 

вітряків навколо… Щось понад 10 тисяч населення: селяни робітники, 

ремісники, наїзді з міщан. Волосний центр» [19, c. 27]. Станом на 1914 рік в 

Гуляй-Полі налічувалося близько 15 тисяч населення; село стало справжнім 

осередком цивілізації на безмежних просторах навколишніх степів.  Такою була 

столиця повстанського руху, очолюваного Махном, столиця першої в історії 
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безвладної держави – трудової федерації на півдні України з населенням у 2,5 

млн. чоловік і анархістською моделлю суспільства,  що проіснувала близько ста 

днів під жорстоким натиском білих та червоних. 

  Але  ідея анархізму вперше проросла в Гуляй-Полі ще задовго до 

Громадянської війни і посіяв її не Махно. У другій половині 1906 року до 

рідного села повернувся молодий робітник, чех за національністю, анархо-

комуніст і друг дитинства Махна, Вольдемар Антоні. Під псевдонімом 

«Заратуштра» він разом з братами Олександром та Прокопом Семенютами  

організував в Гуляй-Полі анархістську групу «Спілка бідних хліборобів», до 

якої спершу увійшло 50 юнаків. Пізніше Вольдемар Антоні згадував: «Тепер, 

коли я запитую чому ми обрали анархізм, то даю таку відповідь: ми вбачали в 

анархістській ідеї звільнення від нужденності, від гніту капіталу. Анархісти 

обіцяли комунізм на другий день після революції. Це було спокусливо. І 

спокусливо було не підкорятися ніякій владі» [19, c. 67]. Безпосередня 

діяльність гуляйпільських анархістів полягала у друкуванні пропагандистських 

листівок, в яких вони закликали селян до бунту проти поміщиків і саботажу 

столипінських реформ. Також анархісти здійснювали «атаки на приватний 

капітал» - експропріації, або просто «екси», «щоби привчити робочий люд не 

поважати приватну власність». Найчастіше жертвами таких експропріацій 

ставали заможні члени шовіністичної чорносотенної організації «Союз істинно 

руських людей», якій анархісти у своїх листівках оголосили війну «вогнем та 

зброєю». «Спілка бідних хліборобів» мала селянську спрямованість і тому 

користувалося значною підтримкою односельців. З усіх політичних організацій 

Гуляй-Поля, група анархістів була найчисленнішою.  

   Такий «розклад політичних сил», що склався в Гуляй-Полі в роки Першої 

російської революції 1905-1907років, був притаманний багатьом селам та 

містечкам на Придніпров’ї. Дослідник історії українського анархізму і 

махновського руху зокрема,  В. Савченко, зазначає, що в 1905-1907 роках на 

території України існувало близько 90 анархістських груп, в той час як у Росії 

налічувалося всього 35-40 [10, c. 7]. Анархістський рух в Україні на початку ХХ 

століття набув деяких особливих рис, що вирізняли його від анархізму в інших 
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регіонах імперії Романових. Відмінність «анархізму по-українськи»  полягала в 

тому, що у цілій низці промислових центрів півдня України анархістам вдалося 

привернути на свій бік робітничу радикально налаштовану молодь, а в 

більшості українських губерній ще й створити селянські анархічні групи. 

Досить швидко «південний» анархізм Російської імперії  наблизився до ідеї 

об’єднання в єдину федерацію-партію.  Так, під час революції 1905-1907 років в 

Україні було створено Південноросійську федерацію анархістів-комуністів, 

Катеринославську федерацію, анархістські селянські федерації, що об’єднували 

сотні і тисячі українців. В той же час анархізм в Україні відрізнявся 

екстремістським і терористичним характером, порівняно з його більш 

поміркованим  напівлегальним «північним» аналогом. Чому ж саме на 

українському ґрунті пропаганда анархізму мала такі плідні результати, 

особливо серед сільського населення? 

   Відповідь на це питання криється в природній нелюбові українського 

селянина до будь-якого насильства та влади, яка це насильство насаджувала і 

узаконювала. Зрештою, не варто забувати що ще Михайло Драгоманов в 70-80х 

роках ХІХ століття відстоював ідею «федерації вільних громад», наголошуючи 

на тому, що український селянин традиційно не любить держави і влади, а його 

індивідуалізм в майбутньому можна поєднати з «громадівським» безвладним 

устоєм [13]. Український анархізм, насичений надіями і прагненнями простої 

селянської маси, по-своєму оцінював ідею національної незалежності, мислячи 

її боротьбою насамперед за власну хату, за свої місцеві права, свій закон і право 

на вільну працю. 

    Саме тому гуляйпільська «Спілка»,  подібно іншим анархічним організаціям, 

мала чимало прихильників серед простого селянства, особливо серед молоді, 

яка, будучи рухомою юнацьким максималізмом, вважала, що бомба і куля 

здатні вирішити суспільну несправедливість. Певно, подібні почуття спонукали 

й 18-ти річного чорнороба з гуляйпільського заводу сільськогосподарських 

машин, Нестора Махна, до зацікавлення діяльністю   «Спілки бідних 

хліборобів» і стихією анархії вцілому.  Вже 14 жовтня 1906 року, під час 

чергового «ексу» «бідних хліборобів» Махно пройшов своє перше бойове 
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хрещення, а  27 серпня 1908 був заарештований за звинувачення в убивстві 

провокатора. Справу, за якою судили ще 13 гуляйпільських анархістів, суд 

розглянув в березні 1910 року і засудив до страти п’ятьох з них, в тому числі й 

Махнa. Того разу майбутньому «батькові» допомогла мати, завдяки 

клопотанням якої вирок було «пом’якшено» на довічну каторгу, яку Нестор 

відбував в мурах Московської Центральної тюрми. Особистий біограф,  

близький друг і соратник, з яким Махно зійшовся в застінках тюрми, Петро 

Аршинов, в «Історії махновського руху» писав, що «каторга була єдиною 

школою, де Махно почерпнув  історичні і політичні знання, які послужили 

йому значним базисом в його політичній діяльності»[1]. Лютнева революція 

1917 року в Росії приносить звільнення в’язню Московської Центральної 

тюрми Нестору Махнo. Уже наприкінці березня 1917 він повертається до 

рідного села, де невдовзі очолює комітет захисту революції Гуляйполя. Серед 

односельців молодий революціонер користувався великою повагою і довірою: 

майже в кожному політичному в’язні царського режиму простий люд вбачав 

свого героя і визволителя. Мала свій вплив і беззаперечна харизма Махнa в 

поєднанні з внутрішньою стійкістю і відданістю власній справі.  Комітет під 

керівництвом Махна та інших анархістів роззброює місцеву буржуазію, 

ліквідує приватну власність на фабрики та маєтки. Коли у квітні 1917-го до 

Гуляй-Поля прибули активісти українських та російських партій, вони не 

змогли заручитися підтримкою населення. Для більшості гуляйпільців 

зрозумілішою була  теза, що «…влада в Києві залишиться владою тільки для 

Києва» [2, c.305]. У вересні відбувся з’їзд рад Гуляйпільського району, який 

закликав місцеве населення не підкорятися ані Тимчасовому  уряду, ані 

Центральній раді. Фактично вже влітку 1917 року на півдні України утворилося 

маленьке державне утворення з населянням у 40 тисяч чоловік – Гуляйпільська 

комуна.   

   19 лютого за згодою Центральної ради німецькі та австро-угорські частини 

загальною чисельністю близько 450 тисяч вояків розпочали наступ вглиб 

України, щоб звільнити її територію від «непрошених гостей з півночі» - 

більшовиків. Гуляй-Поле було без бою захоплене окупантами, а Нестор Махно 
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був змушений податися до РСФСР. Там він здійснив справжню  одіссею 

розбурханою революційною Росією: брав участь у мітингах, неодноразово 

уникав арешту, вперше надрукував свого вірша в газеті «Мысли самых 

свободных людей».  В реші-решт йому вдається дістатися  кремлівського 

олімпу, де він зустрівся з більшовицькими бонзами Яковим Свердловим та 

Володимиром Леніном. Свою бесіду з останнім Махно детально описав у своїх 

мемуарах, що побачили світ в 1929 і 1936-37 роках у Парижі. Ленін, з 

присутньою йому безапеляційністю у власних судженнях, доводив «товарищу с 

юга России», що «анархісти сильні думками про майбутнє; в теперішньому 

вони беззмістовні, нікчемні, виключно тому, що вони, в силу своєї 

беззмістовної фанатичності, дійсно не мають з цим майбутнім звязку…» [8, c. 

375]. Ображений Махно з не меншим запалом доводив протилежне… Зрештою 

Ленін запропонував Махну сприяння в його поїздці назад до України.  

    У травні 1918 року в Україні запалали полум’я селянських повстань. Вони 

були наслідками реакційної внутрішньої політики гетьмана, повернення 

поміщицького землеволодіння, реквізиції та свавілля місцевої окупаційної 

адміністрації,  відсутність аграрної реформи… Як зазначає Віктор Савченко, в 

той час більшість українських політичних діячів, майже всі українські партії, 

земства, селянські спілки, ради, робітничі з’їзди виступали проти гетьманського 

режиму, який спирався на німецькі багнети [10, c. 63]. Це призвело до того, що 

центр політичного життя країни перемістився з великих міст до сіл та містечок, 

де зосереджувалися основні сили опору. Ситуація ускладнилася після виводу 

австро-угорських військ, що контролювали південні райони України. Це 

визнавав навіть сам гетьман Павло Скоропадський: «Добра половина України 

була звільнена від всякого чужоземного впливу з однієї сторони, з іншої – 

відхід австрійських військ давав можливість всім нашим елементам сильно 

підняти голови»[15, c.295]. 

  Перше серйозне зіткнення Нестора Махно з силами Державної варти, 

загонами німецьких колоністів та підрозділами німецького війська відбулось 10 

жовтня 1918  біля с. Дібровка. Тоді, після неймовірної перемоги, повстанці та 

селяни вперше проголосили свого лідера «батьком» і той вже ніколи не 
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розлучався зі своїм революційним «титулом». Відтоді по всій Україні почали 

поширюватись чутки про нового захисника скривджених, козака-характерника, 

якого ні куля ні шабля не бере. Для десятків і сотень тисяч селян «батько» став 

незаперечним авторитетом і політичним лідером.   

   14 грудня гетьман Скоропадський зрікся влади, тож Махно, який на той час 

уже надійно укріпився в своєму базовому гуляйпільському районі, був 

змушений змінити вектор спрямованості боротьби проти контрреволюційних 

сил. Відтепер основним ворогом «батьки» стають білі. При цьому він 

продовжував заявляти свою непохитну позицію щодо «буржуазних» урядів у 

Києві: «Української Директорії ми визнавати не будемо. І якщо перед очима 

більш небезпечних контрреволюційних сил в Україні ми не будемо зараз зі 

зброєю боротися проти Директорії, то ми будемо дні і ночі не спати, будемо 

найсерйозніше готуватися до цієї боротьби проти неї»[7, c. 157]. Ці настрої 

засвідчував і  Володимир Винниченко, розмірковуючи над причинами поразки 

Центральної ради у визвольних змаганнях: «…не російський Уряд виганяв нас з 

України, а наш власний народ, без якого й проти якого, ще раз кажу, російські 

світські війська не могли би заняти ні одного повіту з нашої території»[9,c.204].  

   В переддень зречення гетьмана Скоропадського махновська делегація 

підписала угоду з Директорією, згідно з якою Махно отримав вагон набоїв і 

піввагона гвинтівок та вибухівки в обмін на дозвіл мобілізації до війська 

республіканців на контрольованій  ним території.  Але цей перший союз Махна 

з УНР мав відверто фіктивний і короткочасний характер – надто вже 

ідеологічно різнилися обидві сторони. Погіршення стосунків між махновцями 

та силами Директорії відбулося після подій 20-21 грудня 1918 року, коли 

петлюрівці розігнали Катеринославську міську раду і ревком більшовиків. В 

союзі з останніми махновці оволоділи містом, однак, як зазначає дослідник 

В.Волковинський, здійснивши контрнаступ, петлюрівці вибили повстанців з 

Катеринослава і завдали їм відчутних втрат [4, c.79-81].  Після цієї невдачі 

стосунки Махна з більшовиками різко погіршились: червоні позбавили його 

звання головнокомандувача повстанського війська Катеринославщини, а 
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«батько» «…лаяв більшовиків і говорив, що треба до біса проганяти всі 

більшовицькі штаби…»[9, c.17]. 

   23 січня в с. Михайлівка відкрився перший з’їзд селян і повстанців «вільного 

району», який ухвалив рішення про мобілізацію до армії Махна усіх 

фронтовиків, прийняв резолюцію про підтримку повстанського руху і 

постановив створити  «вільну раду». В той час білі розпочали масований наступ 

і Махно, аби зберегти свій базовий район, знову пішов на зближення з 

більшовиками. 14 лютого між командуванням Червоної Армії та махновцями 

було підписано офіційну угоду. Тепер Махно став комбригом і 

командувавсвоїми полками, що увійшли до третьої революційно-повстанської 

бригади імені батька Махно. Одночасно, в Гуляй-Полі пройшов ІІ з’їзд 

повстанців і селян з 35 волостей, що затвердив союз із Червоною армією.  При 

цьому делегати критикували більшовицьку диктатуру і радянський уряд 

«самозванців-призначенців», що втілював у життя цю диктатуру на українських 

теренах. Також махновський з’їзд затвердив зрівняльний розподіл землі між 

селянами і вирішив вимагати автономії «вільного району» від центру [9, c.21]. 

   Назрівав конфлікт в питанні співпраці з Махном і в середині червоного 

командування: не всі більшовицькі лідери збиралися миритися з близькістю із 

такою одіозною і небезпечною для них фігурою як Нестор Махно. Так, 

селянського «батьку» підтримували командувач фронту Антонов-Овсієнко та 

командарм Скачко. Проти союзу з Махном виступав Троцький, який вважав, 

що  проведення анархістського експерименту у «вільному районі» становить 

для Радянської влади  значно більшу загрозу аніж наступ Денікіна.  

  В лютому 1919 року Махно вдруге одружився. Його дружиною стала Галина 

(Агафія) Андріївна Кузьменко, дочка писаря жандармської канцелярії. Будучи 

сильною, вольовою жінкою вона мала великий вплив на рішення «батька» і 

еволюцію його світогляду. Саме Галина Кузьменко зуміла зблизити 

переконаного анархіста Махна з ідеями національного відродження української 

нації. Ось що згадувала сама Галина Андріївна: «Для нього (Махна – авт.) не 

розмежовувалося поняття «російське» та «українське». Над тим, що крім 

революції є ще Україна і її інтереси, Нестор почав задумуватися після 
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знайомства зі мною…Він завжди зважав на мою думку.[…] І настав час, коли в 

його свідомості поряд з долею Революції  стала доля України. Це було видно з 

його виступів перед військом, на мітингах. У дні наступу Денікіна він закликав 

стати на захист України від білих, від комуністів і взагалі від усіх, хто напосідає 

на Україну». І, все ж, Галина Кузьменко була змушена визнати, що «… Нестор 

до національної ідеї підходив спроквола»[19, c.400].   

  В березні 1919 року більшовики розпочали стягнення продрозкладки в 

українських селах, яке супроводжувалось насильством по відношенню до 

місцевого населення. Окрім цього загони ЧК розпочали активну анти-

махновську кампанію в тилу останніх. З повідомлення командарма 2-ї 

Української  радянської армії Антонова-Овсієнка: «…у той час коли махновці 

воюють на фронті, в тилу їх переслідують за належність до махновського 

руху…дурнуватими витівками дрібні «надзвичайки» провокують махновське 

військо та населення на бунт проти Радянської влади»[9, c.22-23].  

  Настої махновців у квітні 1919 року висвітив в своїй статті «Два шляхи» 

Петро Аршинов. У ній він підкреслював, що червона диктатура і партійна 

бюрократія є  неприйнятними для махновців.  10 квітня 1919 року, пройшов ІІІ 

з’їзд представників 72 волостей і повстанців, який вкотре  засвідчив протест 

селянства по відношенню до системи «призначенства» згори і більшовицької 

сваволі загалом.  Резолюція повстанців, прийнята на з’їзді,  проголошувала: 

«Диктатури якої б не було партії категорично не визнаємо. Лівим 

соціалістичним партіям надаємо право вільно існувати лише як провідникам 

різних шляхів соціалізму, але право вибору шляхів залишаємо за собою». 

   9 травня отаман Григор’єв випустив універсал до українського народу, в 

якому фактично оголосив повстання проти уряду Християна Раковського. 

Платформа, на якій у своєму виступі проти більшовиків стояв  Григор’єв, 

містила як заперечення радянської влади («Народе український! Бери владу в 

свої руки. Хай не буде диктатури ні окремої особи ні партії!»), так і 

заперечення будь-якої державності взагалі («Геть політичних спекулянтів! Геть 

насильство справа, геть насильство зліва!», «Хай живе диктатура працюючого 

люду, хай живуть мозоляві руки селянина та робітника»)[14, c.291]. Успіх 
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повстання Григор’єва великою мірою залежав від підтримки Махна. В своїй 

телеграмі Махну Григор’єв вказував, що жене «надзвичайки» та комісарів за 

межі України і пропонував й «батькові» «…сказати своє вагоме слово тим, хто 

замість волі народу  провадить диктатуру окремої партії». Але Махно не 

підтримав це  повстання проти радянської влади, видавши прокламацію «Хто 

такий Григор’єв», в якій звинуватив отамана в контрреволюційності та 

антисемітизмі, і не виступив проти Григор’єва, як того бажало червоне 

командування. Махно до останнього намагався зберегти хиткий союз із 

більшовиками і не наважився виступити проти червоної диктатури тоді, на 

початку травня 1919року, що   мало для нього фатальні наслідки.  

  Сьогодні чимало національно-налаштованих дослідників оцінюють інертність 

махновців під час повстання  Григор’єва як переконливий доказ 

антиукраїнської політики Нестора Махна. Однак, як зазначає історик В. 

Солдатенко, «міцного об’єднання двох повстанських загонів не сталося через 

різні орієнтації їхніх командирів. Якщо М. Григор’єв прагнув об’єднатися з 

денікінцями й допускав союз із С.Петлюрою, то  Н. Махно поривався воювати з 

білими»[14, c.295].   Існували й більш об’єктивні причини неможливості такого 

союзу: 19 травня кінна дивізія білого генерала Шкуро прорвала радянську 

ділянку фронту і вийшла в тил махновцям. Очевидно – якби Махно виступив 

спільно з   Григор’євим, йому б довелось зняти махновські частини з фронту і 

тим самим відкрити шлях денікінцям до «вільного району». 

   Після придушення «григорє’вщини» більшовицьке керівництво вирішило за 

одне покінчити і з махновською вольницею. 3-м червня 1919 року датований 

секретний наказ Троцького №96/c: «Першою задачею Другої Української армії 

є руйнування воєнної організації махновців…». Наступного дня вийшла 

згадувана вище брехлива стаття Троцького «Махновщина», а 5 червня в 

харківських «Известиях» публікується іще одна стаття Льва Давидовича «Ще 

раз геть махновщину». 8 червня з’явився наказ №108 Троцького «Кінець 

махновщині!», який коштував життя сотням махновців. Махно опинився між 

двома вогнями: з півдня наступали білі, з півночі тиснули червоні частини. 

Тож, щоби зберегти залишки своєї армії, «батько» переправився через Дніпро.  
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 Відступаючи на захід, махновці розраховували досягти розташування військ 

Української Народної Республіки для того щоб знайти нового союзника, 

джерело набоїв та снарядів і можливість для відпочинку. В  контексті вивчення 

ролі Нестора Махно і махновського руху в національно-визвольному русі 

українського народу особливо важливими є дослідження нетривалих періодів 

співпраці махновців з силами, що, власне, репрезентували  національно-

визвольний рух в українській революції. 

  Ще наприкінці липня 1919 року Махно відіслав своїх емісарів до голови 

Директорії УНР Симона Петлюри з пропозиціями воєнного союзу, однак тоді 

конкретних домовленостей досягнуто не було. 14 вересня1919 махновські 

полки увійшли до Умані, яку вже зайняла бригада січових стрільців. На ст. 

Христинівка було підписано воєнну угоду між махновськими емісарами і 

командуванням армії УНР про спільну боротьбу проти білих при збереженні 

незалежності кожної із сторін, що домовлялися, у політичній сфері.  За угодою 

махновці мали отримати 700 тисяч набоїв та певну кількість амуніції. Отримано 

було лише 125 тисяч… 20 вересня   відбулося підписання політичної угоди та 

остаточне закріплення попередньої воєнної угоди. Вимогою Петлюри була 

заборона на проведення анархістської агітації  в частинах армії УНР. У разі 

перемоги над білими, махновцям мав бути виділений «вільний район» для 

проведення (або продовження) там першого в світі анархістського 

експерименту – «третьої революції»[10, c.187-188]. Однак союз із Петлюрою 

був досить непевною справою – обидва лідери прагнули відігравати основну 

роль у протистоянні з більшовиками і перетягти на свій бік вояків протилежної 

сторони. Про вороже ставлення до махновців з боку командування УНР 

свідчить діяльність апарату пропаганди Петлюри, який зображав нових 

союзників «головного отамана» як бандитів з «розперезаними інстинктами» 

[10, c.188].   

   26-27 березня у кровопролитному бою під с. Перегонівка, махновці розбили 

значні сили денікінців. Тепер перед Махном відкрився шлях у рідні степи через 

незахищені тили білих. В. Савченко вважає серйозною помилкою 

командування частин УНР, що вони не вирушили вглиб України разом з 
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Махном, не скористались проломом, зробленим махновцями [10, c.191].  Тим 

часом Махно, здійснивши 450-ти кілометровий рейд зі своєю Повстанською 

армією імені батька Махна (проголошена 5 серпня 1919 року), контролював 

землі колишнього Війська Запорізького Низового[6, c. 28]. У вересні-грудні 

1919-го, в  подніпровських степах, на Полтавщині, Чернігівщині,  в тилу у білих  

фактично сформувався український анархо-повтанський рух, очолюваний, 

окрім самого Махна, такими відомими «чорними» отаманами як Кацюра, Щусь, 

Вдовиченко, Куриленко, Савонов, Каменюка, Брова, Христовий, Бутовецький, 

Коваль, Шуба, Зубков, Павловський [12, c. 217-238]. Окрім цього десятки сіл 

проголошували власні «республіки», військові загони яких діяли спільно з 

махновцями (наприклад села Баштанка та Висуньки Херсонської губернії). В 

листопаді 1919 року склався воєнно-політичний союз між махновцями і 

боротьбистами. Боротьбисти Катеринославщини і Полтавщини (загони 

Матяша, Вогня, Лісовика)  оперативно підпорядковували свої дії штабові 

Махна, залишаючись самостійною бойовою одиницею Повстанської армії 

махновців.  Останню передбачалось перейменувати в Українську радянську 

армію, основну військову силу незалежної від РРФСР Радянської України.   

   Після розриву з більшовиками в оточенні Махна важливу роль почали 

відігравати анархісти-набатівці, члени Конфедерації анархістських організацій 

України «Набат». Його найвідоміші представники: В.Волін, Д.Самарський, 

Емігрант, М.Мрачний, І.Кабась та інші. Набатівці вважали широкий 

повстанський рух українського селянства проти гетьманату, а згодом проти 

радянського «комісародержавства» початком анархістської «третьої 

революції». На сторінках газет і в своїх прокламаціях анархісти «Набату» 

заявляли про особливу «всесвітню місію українського анархізму» та його 

історичну роль у здійсненні першого в світі експерименту – будівництва 

анархістського суспільства. В своїх документах анархісти визнавали Україну як 

окремий етно-територіальний простір, який має свою історію і визначне 

майбутнє. Відомий дослідник українського анархізму В.Савченко зазначає, що 

«формально, не визнаючи будь-якої державної структури, анархісти, ставилися 

до України як до автономної, незалежної частини колишньої Російської імперії, 
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постійно вказуючи на український характер як анархістської організації, 

революції, так і майбутнього анархічного суспільства [11, c. 58].  

  В таких відносно сприятливих умовах Нестор Махно вирішив будувати свою 

вільну республіку з анархічною моделлю суспільства.  Принципи створення 

«вільної самоврядної держави» були сформульовані у проекті «Декларації 

Революційно-повстанської армії України», затвердженому  махновською радою 

20 жовтня 1919р. і прийнятому на з’їзді трудящих Півдня України та 

повстанців. В Декларації вказувалося що в Україні відбувається третя 

анархістська революція (перша – буржуазна, друга - соціалістична), будується 

нове українське суспільство. Кінцева мета боротьби Повстанської армії, згідно 

з  Декларацією, полягає в тому, що «... коли революція ця, розгорівшись 

полум’ям охопить собою всю Україну, та звільнить її від усіх насильників і 

володарів, - тоді ми, її вірні бійці, розчинимося в міліонних лавах 

повстанського народу і перейдемо рука об руку з ними до вільного будівництва 

анархії» [20]. Також, як відзначає В.Савченко, назва однієї з статей  Декларації, 

«Зносини з іноземними державами», не залишає сумнівів у тому, що махновці 

ототожнювали себе саме з Україною. Ця стаття ставить Україну поза Росією і 

наділяє її функціями суб’єкта міжнародної політики. Автори статті фактично 

ігнорують головну ідею інтернаціоналістів-анархістів – Всесвітню республіку 

Рад без кордонів між різними націями [11, c.59]. 

   Нестор Махно вважав, що  свою волю буде захищати «Все трудове населення 

України»,  виступав за «соціальну і трудову незалежність України», за право на 

самовизначення як «самовизначення трудящих». Місцеве населення України, 

мало саме обрати рідну мову і перейти на неї в діловодстві та освітянському 

процесі. В листопаді 1919 року махновські газети закликали до захоплення 

махновцями всієї України «від крайньої півночі до крайнього півдня», 

використавши «вигоди нинішнього становища». Махновська газета «Анархист-

повстанец» наприкінці 1919 писала: «В чому спасіння української нації? Який 

ідейний рух дійсно збереже українську націю, її свободу та незалежність? 

Відповідь зрозуміла. Сам народ вже давно зрозумів, що єдиний його порятунок 

в анархізмі, у безвладній федерації праці, яка є єдиною вільною незалежною 
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організацією, яка повинна привести націю до довгоочікуваної свободи і 

розквіту українського народу»[11, c.58]. 

   Перед «безвладною федерацією праці», що проросла в епіцентрі 

Громадянської війни, з перших днів існування постало гамлетівське питання: 

бути чи не бути? Ствердно відповісти на нього міг лише український селянин. 

Однак, селянське «так» було промовлене мляво, спроквола, і, як наслідок, 

подавлене гарматними канонадами пролетарсько-більшовицького рішучого 

«ні». Як відзначає В.Солдатенко, повстанська маса, морально солідаризуючись 

із прагненням подолати експлуататорські моделі суспільного устрою, при 

найменших незгодах і труднощах готова була до різких поворотів убік від 

шляху, який торувався силами, що уособлювали тоді соціальний прогрес. 

Звідси карколомні хитання, незбагненні компроміси й  союзи, потім несподівані 

їх розриви [15, c.286]. 

   Свій черговий сумнівний компроміс і союз з більшовицькою владою Махно 

уклав 11жовтня1920 року (переговорний процес тривав з липня і спершу був 

ініціативою самих махновців). Другий союз Махна із радянською владою не 

був тривалий з однієї банальної причини – після розгрому Врангеля і 

звільнення Криму, у червоного командування відпала потреба в махновських 

частинах, які після звільнення Криму стали останньою силою, що могла 

реально загрожувати більшовикам у випадку нових селянських повстань.  

Газета «Комуніст» від 19 листопада 1920 року звинуватила махновців у 

підготовці повстання, а в комуністичних листівках лунали заклики «Вперед на 

Махна!», «Смерть махновщині!». З 25 листопада почались масові арешти 

анархістів і махновців, Гуляй-поле оточене і після нічного бою взяте червоними 

частинами. 26 листопада 1920 року вийшов указ командуючого арміями 

південного фронту Фрунзе №00131 в якому зазначалось: «1) Військам фронту 

вважати Махно і його загони ворогом Радянської Республіки і Революції 2) 

…махновські загони роззброювати, ті, що здійснюють опір – знищувати»[19, c. 

404]. Тоді, в листопаді 1920, махновському руху було остаточно завдано 

серйозного удару, хоч він невпинно слабів і до указу Фрунзе. Насамперед 

слабіла підтримка виснаженого більшовицькими продрозверстками села, 
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зростали протиріччя між самими махновцями і колишніми учасниками 

махновського руху, які вирішили перейти до мирної праці – змінити гвинтівку і 

тачанку на плуг та косу. М. Шаповал, аналізуючи причини поразки селянського 

повстанського руху,  пояснює їх тим, що «не було дужої класової організації – в 

цьому вся слабість селянства і причина його політичної затурканості, 

упослідження…» [17, с.210]. 

   17 липня 1921-го  на мітингу в с. Ісаївка Таганрозького округу Нестор Махно 

виступив зі своєрідним «підсумком» щодо боротьби останніх років і вкотре 

засудив «червону комуну»: «Комунізм, до якого ми прагнули, передбачає 

свободу особи, рівність самоуправління, ініціативу, творчість, достаток.[…] 

Фундамент суспільства, який заклали комуністи-більшовики, знищивши всі 

партії, всіх своїх конкурентів – нічого спільного з комунізмом не має. Це 

замкнена напіввійськова секта «солдатів Маркса» зі сліпою дисципліною і 

претензіями на безпомилковість та безапеляційність, що поставила перед собою 

мету створення тоталітарної держави без свобод і прав громадян, яка 

проповідує своєрідний ідеологічний расизм.[…] Вони позбавляють усіх 

трудівників ілюзій на краще життя, вони створюють поліційне суспільство, 

найбільш жебрацьке, найнесправедливіше, де будуть вилучені радість праці, 

творчості, самодіяльності»  [19, c.416]. Окрім констатації дійсності Радянського 

ладу за умов хижацької політики воєнного комунізму в промові Махна 

містилися й пророчі слова: «Їхнім експериментам не буде кінця…влада 

вихлюпне безвідповідальне покоління демагогів і диктаторів». Нарешті 

«батько» усвідомив усю брехливість і зрадливість більшовиків, та щось змінити 

було вже пізно: колись бурхливий потік махновської стихії розтікся дрібними 

потічками щоб остаточно розчинитись у часі та просторі під безжальними 

променями «Червоної зорі». Чергова зрада більшовиків змусила Махна 

переоцінити свій революційний досвід. В його свідомості відбулася певна 

еволюція в бік усвідомлення політичної доцільності незалежності України для 

справи дійсного визволення трудящих. Так, у своїй «Декларації махновців» 

Махно, відходячи від принципів безвладдя, роздумує над організацією ревкому  

України з урядовими функціями і «диктатурою праці». Більш зрозумілими для 
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нього стають і ідеї лідерів національно-визвольного руху України. Тоді Нестор 

Іванович  часто казав, що «…коли підемо за кордон, варто подбати про союз з 

Петлюрою» [19, c.415].  Однак в еміграції йому так і не вдалось встановити 

більш-менш стійких стосунків з Петлюрою і Коновальцем. Махно завжди 

асоціював себе з анархізмом, а класове бачення соціальної і української 

проблеми відділяло «батька» від національно-орієнтованих політичних діячів.   

28 серпня 1921 року Махно на чолі невеликого загону перетнув кордон з 

Румунією. Селянський отаман назавжди залишив українські степи, де кров’ю 

здобував волю для рідного народу… Попереду у «батька» були табори, 

в’язниці, суди, втечі…безнадія. Влітку 1934-го, коли по українським селам з 

голоду вмирали останні жертви сталінського голодомору, були записані рядки  

«самодіяльної» селянської пісні: 

Встав би батько наш Махно, 
Не дав би комуністам 

Хліб мужицький забирати 
І в комуні проїдати… 

   Але, прикутий до ліжка смертельною  хворобою,  Махно вже не міг «встати». 

Нестор Іванович помер  у ніч на 25 липня 1934 року;  урна з його прахом була 

замурована в стіні колумбарію  цвинтаря Пер-Лашез. 

   В сьогоднішній історичній думці превалюють три відмінні підходи до 

проблеми оцінки ролі, яку зіграв махновський рух і безпосередньо сам Нестор 

Іванович Махно в українському національно-визвольному русі.  

   Перший підхід полягає у відстоюванні тези, що повстанство в особі 

махновщини було «відмінною від державницької формою національного 

пробудження, що поставила в основу своєї ідеології анархізм» [18, c. 3]. 

Наприклад, у книзі запорізького історика  В.Чопа «Нестор Іванович Махно» 

знаходимо таку цитату: «Махно блискуче розіграв карту української 

бездержавності. Махно своєю ідеологією перетворив  українську 

бездержавність в силу, облагородив її європейською соціальною теорією і повів 

через пекло громадянської війни в бій за селянське щастя» [18, c. 4].  При цьому 

дослідник визнає, що махновщина «…протистояла політичним прагненням, 

очевидно, більшої частини національно свідомого населення», а після років 
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безрезультатної боротьби «махновську ідеологію відмовилося глибоко 

сприйняти селянство інших місцевостей України, яке сповідує індивідуальні 

форми ведення господарства» [18, c. 4].   

  Інша традиція оцінки ролі Махна в національно-визвольних бере свій початок 

в  надрах радянської історіографії. Вона успадкувала недооцінку ролі 

махновщини та явища отаманщини в цілому, визначаючи визвольний рух 

українського  селянства під проводом своїх отаманів як виключно деструктивне 

і негативне явище. Ігноруючи політичну багатовекторність проявів селянського 

повстанства 1917-1921років,  автори, що дотримуються даної наукової традиції  

оцінки ролі Махна, ототожнюють махновщину іншим селянським рухам, 

залишаючи без уваги факт дійсної спроби побудови анархічного суспільства в 

межах «вільного району». Так, на думку відомого історика В.Солдатенка, 

«Повстанству не судилося дійти не те що до самостійного державотворчого 

шляху, а й наблизитись до розуміння історичної місії держави взагалі, 

усвідомити, що держава, в тому числі – національна – категоричний імператив 

часу. Виступаючи проти держави як такої, повстанство обмежувало мету вузько 

регіональними завданнями, реалізувати які без державних важелів було 

елементарно неможливо. А відтак воно з неминучістю потрапляло у глуху 

безвихідь і було приречене на поразку, яка наступала рано чи пізно»[14, c. 298]. 

   В останні роки з’явилися публікації  в яких сформовано оригінальний підхід 

до тлумачення явища махновщини і його впливу на національно-визвольний 

рух.  Серед таких праць варто виділити книжки  В.Савченка «Махно» і 

«Атаманщина», в яких автору вдалося на основі попередніх публікацій і нових 

досліджень по-новому оцінити таке неоднозначне явище в повстанському русі 

як махновщина, дослідити його роль в національно-визвольних змаганнях 

українського народу 1917-1921 років. Дослідник вважає махновський рух 

відверто антиімперським, своєрідною спробою будівництва нових суспільних 

структур, що спираються на українську державотворчу традицію. При цьому 

автор знаходить своєрідну відповідь на питання, яке останніми роками 

«зависло» дамоклевим мечем над постаттю Нестора Махно і  потребує 

окремого наукового дослідження. Це питання – чи був насправді 



20 

 

гуляйпільський «батько» анархістом? У своїй статті «Українська складова 

махновського руху» В. Савченко зокрема доводить, що «Під час громадянської 

війни на півдні України сформувалась своєрідна місцева форма анархізму – 

«український міліарний (отаманський) анархізм», що об’єднував ідеї 

класичного анархізму, козацькі демократичні отаманські державотворчі 

традиції, ідеї автономізму, лібертізму та лібералізму». Махновський «вільний 

район» - Південноукраїнську Трудову федерацію, дослідник розглядає як 

унікальну форму державності – мілітарно-безвладницьку демократію, близьку 

за духом до устрою Запорізької Січі [11 c.60-61].  

   Махновщина являла собою своєрідну вітрину селянської душі, квінтесенцію 

свободолюбства українців на хвилі революційного загальнонаціонального 

піднесення початку ХХ століття.  Трагедія махновщини – це трагедія 

українського селянства та інституції українського села загалом. Класово 

неорганізоване, ідейно відірване від національної інтелігенції, дезорієнтоване 

безвідповідальними демагогами, ослаблене внутрішніми антагонізмами – 

українське селянство - соціальна основа махновщини, не зуміло протистояти 

«диктатурі пролетаріату». Самому ж Нестору Махну не вдалося допомогти 

українському селянству здійснити повне соціальне визволення, відшукати у 

визвольній боротьбі свій власний шлях у революції, забезпечити національний 

розвиток. Досліджуючи роль, яку відіграв «батько» і очолюваний ним 

повстанський рух, в українській революції 1917-1921років варто розрізняти 

вплив на соціально-визвольну і національно-визвольну складові української 

революції. Якщо до другої складової він «підходив спроквола», то вся його 

революційна діяльність безпосередньо пов’язана саме з першою складовою, з 

соціально-визвольним виміром української революції. 

  Життєвий шлях Нестора Махно, селянського спадкоємця справи запорізького 

кошового Івана Сірка – захисту свого народу від численних ворогів,  

завершився в Парижі - далеко від рідних, овіяних духом свободи, українських 

степів. Та, хоч  йому так і не вдалося зреалізувати власний шлях в революції, 

відбирати в «батька» право залишатися в народній пам’яті захисником-

патріотом рідної землі і її трудівників ми  не в змозі. 
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