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ПЕРЕДМОВА 
Петренко Микола Миколайович (на фото), 
професор, кандидат технічних наук.  Зас-
лужений працівник освіти України, керівник 
центру довузівської підготовки Централь-
ноукраїнського національного технічного 
університету (ЦНТУ) м. Кропивницький (від 
2014 р).  У 1963 р. закінчив Харківський 
політехнічний інститут. Працював інжене-
ром-конструктором на заводі «Червона 
Зірка», а з 1964 року - у  Кіровоградському  

філіалі Харківського політехнічного інституту. Завідувач кафе-
дри сільськогосподарського машинобудування (1975-1986 р). 
Проректор з наукової роботи (1983-1992 р), проректор з навча-
льної роботи (1992-2014 р). Напрямок наукових досліджень - 
розробка і оптимізація параметрів робочих органів сільського-
сподарських машин. Наукову і викладацьку діяльність поєднує 
з громадською роботою. Визнаний авторитет з національно- 

патріотичної тематики з задоволенням передає свої знання 
молоді. Автор понад 130 наукових праць, підручника й навча-
льного посібника. Фахівець в галузі адміністративного менед-
жменту. Незважаючи на пенсійний вік продовжує працювати в 
Кіровоградському Центральноукраїнському національному тех-
нічному університеті на науковій ниві над дослідженням, розро-
бкою конструкцій і підвищенням надійності та довговічності 
посівної техніки; запропоновує педагогічні інновації управління 
та розвитку вищого навчального закладу в регіоні, розглядає їх 
як соціально-культурну систему. На цій ниві має заслужений 
авторитет. 

Петренко М.М.: - Прізвища письменників Валентина Кар-
пова та Сергія Чеботарьова в Кіровоградському регіоні я чув 
давно, особисто знайомий з ними – декілька років. Вони мають 
різну фахово-професійну підготовку, один – лікар, другий – пра-
вник, але за покликом душі – дослідники і письменники. Слуха-
ючі їхні розповіді про історію Єлисаветградського-Кіровоград-
ського краю, вдивляючись в розумні очі, і дивуєшся: «Це ж як 
треба любити Україну, щоб так захоплюючи розповідати про 
неї, про людей, про маловідомі епізоди Кіровоградського регі-
ону та цікаво описувати в своїх книгах». 

Прочитавши недавно написані, останні три книги (кожна 
має по два томи) із серії «Відголоски родинної пам’яті» наших 
авторів, я зрозумів схему опису подій, людей, фактів і допомі-
жної інформація. Вони застосували прийом Стародавнього 
Риму – «Інсула». Перекладається як окремий острів, або бага-
топоверховий житловий будинок, де перший початок всіх подій 
починається з верхнього поверху і поступово спускаєшся нижче 
і нижче. «Інсула» з'явились не пізніше III ст. до н.е., в старі часи 
застосовували цей забутий прийом не тільки до багатоповерхо-
вих будинків, але й до кварталів, мікрорайонів і навіть держав, 
а згодом застосували при написанні книг. 

Починається серія книг «Відголоски родинної пам’яті» від 
наших сучасників початку ХХІ ст., потім по «генетичній драби-
ні» окремо взятих родин спускаємось вниз, в дуже складну і 
заплутану історію України з урахуванням часу і простору. Ілю-
стративний матеріал, який рідко трапляється в україномовній 
літературі такої тематики, сприяє нетрадиційно веселій розмові 
про серйозні речі. Тож не дивно, що книги із серії «Відголоски 
родинної пам’яті» читаються немов пригодницькі романи. 

Це не просто історія України, це реалії тодішньої держави 
України, в цій історії - прихована купа архівної роботи, я б ска-
зав «нервової роботи». Більше того, ці книги - реалістичний 
екскурс в малесеньку частинку історії нашої країни, набагато 
кращий екскурс, ніж в підручниках, де більше теоретичного 
матеріалу. Таке враження, що кожна буква, кожне слово в кни-
гах В.Карпова і С.Чеботарьова «дихають» Україною і патріоти-
змом. Здається, що протягом читання, підсвідомо все більше й 
більше занурюєшся в те життя, в ті страшні будні, начебто від-
чуваєш той страх, ту небезпеку і переживаєш все написане. 
Сьогодні нам важко уявити, як люди жили і виживали в ті часи.  

Другий том першої серійної книги «Відголоски родинної 
пам’яті» побудований на подіях в Україні 1917-1923 роках, де 
висвітлюється визвольна боротьба українського народу на 
початку XX ст. Наші автори «вплели» тогочасні революційні 
події Єлисаветградського реґіону у загальну канву історії Укра-
їни - доби визвольної революції 1917-1921 р, показавши нероз-
ривність революційного процесу окремих людей, «народних» 
отаманів і держави України. Висвітлили питання національної 
пам’яті, історіографічні факти і проблеми політичної й соціаль-
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ної історії, міжнародні відносини й культурне життя в добу виз-
вольних змагань вищезазначеного періоду. Для розуміння того-
часних подій важливо знати не тільки дати, але й визначитися 
із перебігом розвитку самих подій, зрозуміти їхню послідовність 
бо за цей час пройшло 12 воєн за державу Україна, логіку роз-
витку Української революції та участь героїв наших книг в наці-
онально-визвольній боротьбі 1917–1923 років. 

Вся епоха громадянської війни на теренах колишньої 
Росії 1918-1920 років, так званні нові «смутні часи», рясніли 
різними авантюристами. Різні отамани, шукачі слави та «нові 
Наполеони», часто міняли своїх зовнішніх і внутрішніх госпо-
дарів, зберігаючи при цьому надію на власне лідерство і славу. 
Михайло Булгаков, який пережив тогочасну громадянську вій-
ну, писав: «Був би гармидер, а люди знайдуться». І в 1917-1919 
роках вони знайшлися в надлишку. Народні отамани і авантю-
ристи, «білі» і «червоні», бандити і «ідейні» лідери різних нап-
рямків, представлені в книзі як в «кривавому кола», всі вони 
зустрічалися або боролися один з одним. Наприклад, Япончик 
воював проти Григор'єва, Муравйов - проти Волоха, Савінков - 
проти Дибенко, Котовський проти Савінкова, а різні отаманки 
Марусі - проти всіх і так далі. Фактично це портрет покоління, 
нашої генерації, на чию молодість і зрілість випали глобальні 
випробування «всеросійського кровопускання» за Ульяново-
ленінським сценарієм. Адже історія тогочасної громадянської 
війни це історія політичних авантюр не тільки України й Росії, 
сюди були втягнуті й інші держави. 

Перебудова відкрила спецхрани бібліотек і закриті архіви 
СБУ. Іноді пошук історичних документів нагадував роботу слід-
чого з розслідування кримінальних злочинів. Часом, в процесі 
пошуку, відкривалися унікальні і значні долі людей, що були 
вирвані з нашої історії, про які в радянських виданнях немає ні 
слова, або маловідомі факти про Марусю Никифорову і Мару-
сю Соколову, отаманів Волоха і Божка, братів Коцури, генерала 
Сокира-Яхонтова та інших. У книзі знайдете факти, які ще не 
аналізувалися істориками і не введені до сих пір в науковий 
обіг. Все сказане вище дозволяє сподіватися на те, що читач, 
який цікавиться історією своєї країни і прагне краще зрозуміти 
сьогоднішній день, озирнеться в минулі, буремні 1917-1923 р, і 
зрозуміє «генетичну платформу» покоління початку ХХІ ст. 

Знання історії – ключ до щасливого майбутнього будь якої 
нації. Цю фразу казав ще засновник історичної науки Геродот. 
Тим не менш, щоб здобути знання, треба мати надійні джерела 
та посібники з історії, які зараз коштують забагато для типової 
української родини. Але в історичній пам'яті кожної родини, ще 
збереглися  нечіткі образи подій і різних народних отаманів 
буремних 1917-1923 р. Пригадайте тачанки з Півдня 1917 р, 
здиблені коні і блиск шаблів 1918 років, різні розповіді старих 
козаків, пращури яких склали голови на Перекопі і у Єлисавет-
градському краї, пісні наших стареньких бабусь про невловимо-
го батька - отамана Нестора Махна і ще кілька супутніх згадок 
про отаманів Антонова і Зеленого, Котовського і Григор’єва, 
про таємничого Миколу Чеботарьова та інших.  

Ви самі можете творити власну історія без міфів, опираю-
чись на генетичну пам’ять предків. Коли невеликим числом, 
але сильні духом – наші і ваші предки успішно боролися з нез-
рівнянно сильнішим ворогом. На жаль, зараз мало хто знає, що 
після того, коли московська червона орда захопила Україну, 
над Дніпром існувала своєрідна «народна республіка», яка під 
українським національним прапором провадила запеклу зброй-
ну боротьбу до 1922 року. То були села в околицях «Холодного 
Яру» на Чигиринщині.  

Єлисаветградщина і Чигиринщина – це сусіди, де землі і 
люди мають багато спільного. Тут віками точилася завзята 
боротьба за волю й долю. Про це свідчать сотні високих могил-
курганів: «татарських», «лягівських», «козацьких», які з часом 
не загубили серед населення своїх назв, переказів, овіяних 
легендами імен народних ватажків, що склали в них свої голо-
ви. По лісах і досі стоять «городки» та неприступні монастирі-
фортеці, за валами яких укривалося колись населення перед 
ворожою навалою. Багато століть «генетична слава» наших 
предків передається від дідів до онуків. 

В часи нової «Руїни» 19117-1923 років вони знову стали 
осередками збройної боротьби, до якої охоче було місцеве 
селянство, що не любило гнути шиї перед різними поневолюва-
чами. Серед місцевого люду ще збереглися войовничі традиції 
предків-козаків, яке однаково любили і плуг і рушницю. Ці села 
були в свій час козацькими сторожовими поселеннями «Дикого 
степу». Природні умови: великі ліси, гори і яри - робили їх 
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вигід-ними для оборони. Вони століттями жили спільним 
життям з недалеким Запоріжжям і Полтавою, Чигирином і 
Єлисаветгра-дом, Донецьким краєм і Західною Україною, до 
яких давали юнаків, а від них приймали поранених, старців і 
покалічених. Розповсюджені в селах прізвища: Отаманенки, 
Осауленки, Хорунжі, Кошові, Довбуші, Гармаші, Козаченки, 
Бунчуженки, Верни-Гори, Верни-Дуби, Запоріжці, Залізняки, 
Чеботарьов і Магро, Карпов і Тавриза і далі цілий ряд інших 
відомих прізвищ - говорять самі за себе. 

Всі отамани «козацької автономії» 1917-1923 намагалися 
домогтися виняткових прав для місцевих козаків або створення 
окремої козацької держави. «Білі» отамани, проливаючи кров 
за «військову диктатуру» або «демократію» (або Установчі збо-
ри), будували свою ідеологію на «антибільшовицькій основі». 
«Червоні» отамани були не проти битися за «свободу, рівність і 
братерство» в рядах Червоної армії, але з певними умовами. 
Вони одночасно прагнули до отаманської популярності з однієї 
сторони, відстоюючи свою точку зору на порядки в рідних се-
лах з другої сторони, а з третьої сторони їм не подобались 
більшовицькі закони і порядки, які далекі від моральних норм. 
Свій шлях шукали різні народні і «зелені» отамани, які пред-
ставляли «зелену» ідеологію: боролися за всевладдя вільних 
місцевих рад, проти мобілізації, продрозверсток, реквізиції, 
«проти великих міст». Бо вони бачилися сільським отаманам як 
«центром насильства і джерелом підозрілої більшовицько-
єврейської влади». 

Вітчизняні історики, вибравши Н. Махно за досліджуваний 
зразок отаманщини, при цьому не звернули уваги на його нега-
тивне ставлення до поняття «отаман» і забороняв називати 
себе цим «титулом», забули не тільки про сотні інших, не менш 
колоритних козацьких (народних) отаманів, але і про проблему 
отаманщини в цілому. Часто дивишся кіно, або читаєш книжки, 
де не можеш зрозуміти, за що отамани вмирали самі, вбивали 
інших людей, за що агітували і таке інше. 

Найпростіше було по-старому відмахнутися від проблем 
української, національно-визвольної боротьби, сказавши, що 
всі ці отамани періоду громадянської війни 1917-1921 р. були 
просто бандитами і погромниками. В цілому, різновекторні опи-
си отаманщини, «червона» і «біла» історіографії саме в цьому 

твердженні сходилися. Але за бандитів без ідеології, без совісті 
не йшли б добровільно вмирати десятки тисяч молодих селян-
ських хлопців. Значить потрібна інша ідеологія. 

Історію творять не лише королі, князі, гетьмани і різні  
представники шляхетних родин. На зламі епох і формацій, на 
політичну авансцену виходили особистості із народу. Наділені 
пасіонарними рисами, вони ставали вождями і полководцями. 
Їх поклик перетворював натовп у боєздатне і непереможне 
військо, а аморфні людські маси – у народ і націю. Такими були 
Жанна Д’Арк, Богдан Хмельницький  і сотні отаманів, ватажків 
козацьких і гайдамацьких загонів, таємних дружин і народної 
самооборони, повстанських загонів і різних видів військ.  

Значна частина українських отаманів, свої «військові уні-
верситети» проходила на кораблях Чорноморського флоту. 
Так, серед махновських командирів-отаманів на флоті служили 
Щусь, Лашкевич, Попов, Дерменжі, Уралов, Звєрєв, Живодер, 
Бров, Зубков тощо. Були матроси і серед українських отаманів 
національного спрямування: Гризло, Келеберда, Романенко, 
Струк тощо. Ми повинні тримати в пам’яті представників жіно-
чої статті: Таратуту, Сушко, Дмитренко, Степаків, Підвисоцьку, 
одних тільки отаманок Марусь наші автори знають шість душ.  

Часто отамани громадянської війни 1917-1921 виступали 
під помітним прізвиськом-кличкою. Найбільш поширеними були 
«клички сили та залякування»: Ярий, Біда, Грозний, Гром, 
Чорт, Лютий, Колючий, Зірви-Голова, Живодер, Диявол, Гуляй-
Біда, Гнибеда, Прокурор, Хмара, Лихо, Кривда тощо. Певну 
інформа-цію несла і колірна символіка прізвиськ отаманів: 
Чорна Хмара, Чорна Борода, Чорний Ворон, Чорна Маска, 
Маруся Чорна,  були також назви: Зелені, Блакитні, Темні, Карі, 
Білі. Поширені були звірино-хижі прізвиська: Коршун, Яструб, 
Орел, Орлик, Сокіл, Лисиця, Вовк. Зустрічалися і «позитивні» 
прізвиська: Ангел, Архангел, Зоря, Добрий Вечір тощо. 
Користувалися популярністю і клички на честь авторитетних 
історичних осо-бистостей: Нерон, Цезар, Чингісхан, Пугачов, 
Разін, Магомет. Безліч українських отаманів брали собі 
прізвиська в честь ватажків козацької вольності XVI-XVIII 
століть: Мамай, Байда, Богун, Залізняк, Сірко, Гонта та інші. 
Тож молодь початку ХХІ ст. несе в собі «генетичну платформу» 
предків яка проявляє-ться у волі і непокорі, мужності і 
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сміливості, жертовності і поруч бачимо прояви соціальної 
апатії, цинізму, нігілістичного став-лення до норм моралі тощо. 

Часто наші автори в своїх книжках ведуть читачів заплу-
таними лабіринтами драматичних ситуацій, в яких опинилися її 
герої. Поряд із вищезазначеним прийомом Стародавнього Ри-
му – «Інсула», вони використовують новаторський підхід під 
назвою «аналіз сімейної генограми», який допомагає героям 
книги виявити глибинні генетичні зв'язки між поколіннями і та-
ким чином визначити першопричини незадоволеності собою і 
різних тупикових ситуаціях. Наприклад, поведінка людей коли 
держава «Українська Народна Республіка» бориться з іншою 
державою – «більшовицькою Росією», яка здійснила проти неї 
агресію. Внутрішнє зштовхування власного «Я», приводило до 
трагічного непорозуміння.  

На війні народній силі може протистояти тільки інша сила, 
а насильству - насильство. Зовні, майже всі отамани були вті-
ленням «невмотивованого» насильства. Більшість з них, як ми 
вже говорили, вийшли з окопів Першої світової війни. Пройшов-
ши криваву «школу» війни, вони не могли звикнути до нового 
життя, їм хотілося небезпеки, і рука тягнулася до зброї. В роки 
громадянської війни 1917-1921 років мільйони колишніх фрон-
товиків відчували подібний «позиційний синдром війни». Через 
чіткі симптоми легше діагностувати хворобу. 

«Дике поле» дало десятки вогненних прикладів героїзму, 
якими не кожна нація може похвалитися. Все те мало знане за 
кордоном, бо лицарів «Дикого поля» майже зовсім немає в 
еміграції. Вони погинули в боротьбі, в льохах ЧКа, в тундрі та 
таборах Півночі, не зганьбивши свого прапору, на якому напи-
сали: «Воля України-або смерть». Ця боротьба не мала «соціа-
льного» підложжя, як запевняють московські окупанти. Україн-
ський селянин був свідомий того, що земля належить не гра-
фам Давидовим та Воронцовим-Дашковим, не більшовикам 
або іншим колонізаторам, а йому (селянину) бо вона полита 
потом і кров'ю його дідів. Москаль - чи «білий», чи - «червоний» 
був для нього лише москаль - як одвічний ворог України. І біль-
шовиків і денікінців на українській землі вітали кулями. Як прик-
лад, повстанська боротьба в околицях «Холодного Яру» від-
різнялася від тієї ж боротьби в інших місцевостях організацій-
ним ладом та свідомістю цілі — визволення України як дер-

жави в цілому. В інших районах повстання спалахували, пере-
важно - стихійно, коли «товариші більшовики» починали через 
міру обдирати селян і тоді завжди готовий селянин хапав при-
ховану зброю і йшов назустріч ворогові. Подібне ще буде пов-
торюватись в історіях двох держав, поки не припиняться 
загарбницькі війни. Війни ніколи не прикрашали людський рід, 
бо там гинули найкращі. 

Відомості про авторів книги: 
Карпов Валентин Євгенійович унікальна 
людина, офіцер запасу Збройних Сил Укра-
їни, лікар, письменник та викладач ВНЗ. Про-
відний спеціаліст Будинку вчених Кіровоград-
щини; наукового вісника «Інноваційні техно-
логії» (Україна); член товариства «Знання» 
України в Кіровоградській області. Доктор 
наук, член - кореспондент  декількох  Міжна- 

родних академій, професор. Автор більше трьох десятків нау-
ково-популярних книг та трьох навчальних посібників для ВНЗ. 
Відомий громадський діяч України. Фаховий спеціаліст із націо-
нально-патріотичної тематики, фундатор розбудови Українсь-
кого козацтва від часів Незалежності України (1991 р) на тере-
нах Кіровоградської області. Нагороджений Золотою зіркою 
«Герой козацького народу». Повний кавалер орденів «Козацька 
Слава». Головний отаман Кіровоградського центрального коза-
цького округу. Має відомче звання генерал-полковник козацтва.  

Чеботарьов Сергій Сергійович провід-
ний радник Будинку вчених Кіровоградщи-
ни та наукового вісника «Інноваційні техно-
логії» (Україна). Вчена ступінь кандидат 
юридичних наук (доктор філософії) Ph.D., 
член-кореспондент  декількох   Міжнарод- 
них академій. Один із корифеїв слідчого 
апарату прокуратури  Кіровоградської обл. 
Старший радник юстиції. За сумлінне вико- 

нання службових обов’язків, високу професійну майстерність, 
неодноразово заохочувався та нагороджувався  відзнаками  і 
грамотами державних установ та громадських організацій. Нап-
рямки наукової діяльності викладені у більше 20-ти працях з 
теорії та історії держави і права. 



 

 
6 

 

УКРАЇНСЬКА  БРАМА  ЧАСУ 
Як зрозуміли читачі із наших серійних книг під 
загальною назвою «Відголоски родинної пам’я-
ті», історія України продовжує творитись й сьо-
годні. Ми повернемо вас до маловідомих подій 
та державотворчих процесів 1917-1920-х років. 
Нам треба знати і пам’ятати тих героїв, які сво-
єю кров’ю відстоювали  власну державу, вірили 
в  її  незалежне  майбутнє. День, прожитий  кож- 

ним із нас сьогодні, завтра може стати історією. Наші далекі 
предки вірили, що кожне наступне покоління буде творити свою 
історію України. Придивіться, ми й сьогодні створюємо «історію 
нації» власними кроками, думками, власною позицією. Від кож-
ного з нас, від кожної родини залежить те, яким буде наше зав-
тра. Автори нашої книги вірять в те, що воно буде успішним. 

Одні події маленькі, інші – великі, треті – змінюють вектор 
руху всієї держави, четверті відкладають відбиток на всі насту-
пні покоління. Візьмемо для прикладу отримання Томосу, доку-
мента про незалежність української церкви, «очікуваний тися-
чоліттями». У 2016 р. Верховна Рада України ухвалила звер-
нення до архієпископа Константинополя, Вселенського патрі-
арха Варфоломія із закликом надати автокефалію правосла- 
вній церкві в Україні. Від того моменту почали здійснюватися 
мрії мільйонів українців. Бо якщо згадати 1686 р, скільки людей 
хотіло б відновлення автономності, автокефалії «Київської мит-
рополії» і не могли цього здобути, тому що Москва інкорпорува-
ла її у склад «Московського патріархату». Тому це звільнення 
з-під тіні Москви, для українців епохальна подія, яка перекри-
ває значення багатьох тих важливих емоційних речей, які збу-
рюють українське суспільство.  

Так вже виходить, що кожна родина через рік може забу-
ти про те, що було значимого у них, а ось отримання Томосу не 
забудеться. Головою новоствореної «Православної церкви 
України» обрали 39-річного митрополита Переяславського і 
Білоцерківського - Епіфанія. Це та подія, яка залишиться в 
історії України і творили її – ми з вами. Якщо буде духовна 
єдність, то адміністративна сама собою народжуватиметься і 
тоді, можливо, настане день, коли ми вже змінимо ситуацію в 
Україні, (пригадайте «революцію Гідності» 2013-2014 років). 
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Томос - указ (декрет) офіційно проголошена автоно-
мія в управлінні церквою. 6 січня 2019 року патріарх 
Варфоломій-перший вручив Томос про автокефалію 
«Православній Церкві України». 
***** 

Метою тоталітарного режиму колишнього СРСР, що існу-
вав на території України, було генетичне знищення українсько-
го люду, як колиски української нації, перервати генетичний 
зв'язок поколінь між українцями та виховати оту безлику, без-
національну спільноту під назвою «радянський народ». Саме 
тоді, в головах керівництва більшовицької влади виник план по 
знищенню 1-2 поколінь українців, які пережили події 1917-1921 
років. Тих українців які бачили, а то і приймали участь в націо-
нально-визвольній боротьбі за незалежність України від 1917 р. 

Під виглядом хлібозаготівель у селян забирали все, що 
можна було їсти. Щоб селяни голодуючих регіонів не могли 
виїхати чи покинути населений пункт в інший спосіб їх просто 
оточували військами, які не дозволяли це зробити. Люди поми-
рали в страхітливих муках, на найродючіших землях світу фік-
сувалися факти людоїдства. Якось Кость Пестушко сказав: 
«Вмирати зовсім не страшно, коли знаєш, що смерть не така й 
страшна, як хтось думає. Але померти ні за цапову душу, дуже 
страшно. За таку смерть нащадки проклянуть...». 

Пройшли роки і «Помаранчева революція» 2004 р, «рево-
люція Гідності» 2013-2014 р. показали всьому світу та й україн-
цям зокрема, що генетичний зв'язок поколінь, свідомість україн-
ства тоталітарному більшовицькому режиму, хоч як він не на-
магався перервати і зруйнувати - не вдалося. Вихована в дусі 
патріотизму людина не буде паплюжити своїх пращурів, а буде 
поважати їх, брати активну участь у створенні благ та захисті 
своєї Вітчизни. 

Пригадайте, як ми в першій книзі, 1 тому «Відголоски ро-
динної пам’яті» говорили про «скіфську етику» відносно влас-
ного родоводу. Спитайте сьогодні когось зі своїх знайомих про 
його пращурів – скільки імен та прізвищ він назве? Найчастіше 
людина зупиняється вже на прадідусях та прабабусях і то вже 
інколи не може назвати їхні імена. За свідченням давніх істори-
ків кожен скіф повинен був знати свій родовід до «сьомого ко-
ліна». Той, хто не знав свого походження «сім – Я», не міг вва-

жатися повноцінною людиною, він був поза родом, поза племе-
нем, йому було важко вижити, його цуралися. І якщо нині серед 
нас, цивілізованих людей початку ХХІ ст., далеко не кожен мо-
же назвати імена своїх дідів та прадідів, задумаймося над «скі-
фською етикою» про знання власного роду. Найстрашніше 
покарання – проклясти ворога до «сьомого коліна». 

У багатьох релігіях цифра 7 має сакральний характер. 
«Сім небес», «сім кругів пекла», «сім смертних гріхів», «сім чаш 
гніву Господнього», «сім днів навколо священної Кааби», «сім 
чакр у людини». А ще сім чудес світу, сім днів у тижні, сім ко-
льорів веселки. Давні мудреці вважали, що саме сім поколінь 
предків мають вплив на нашу долю. Ми часто стаємо «жертва-
ми» своїх пращурів і часом проживаємо не своє життя, а своє-
рідне «попурі» з доль попередніх 7 поколінь. Людину можуть 
незримо вести як найкращі представники роду, так і ті, чий 
вплив може бути для них згубним. Тільки духовно сильна та  
яскраво-харизматична особистість може перервати це коло, не 
повторювати долю предків, а створити нове майбутнє для себе 
і своїх нащадків. 

***** 
Розбудова України як незалежної держави - це відрод-
ження її правдивої історії, відновлення давніх традицій 
народу його генетичної пам’яті. Генеалогія багатьох 
родин та генетичні історії окремих родів того, чи 
іншого краю з метою збереження генетичного зв’яз-
ку між поколіннями (наша генеалогічна спадщина опи-
нилася в дуже скрутному стані: майже всю  родовідну  

інформацію, яка сторіччями зберігалася в церковних архівах, 
після 1917 року знищено як «пережиток минулого». 

***** 
Важливої ролі набуває всебічне дослідження України у  

часи «Українського визвольного руху» 1918-1922  р. та генети-
чні зв’язки з теперішнім поколінням. Це один із найважливіших 
періодів нашої Батьківщини, бо тоді Україна  перебувала  в вій-
ні між «білими» та «червоними», які бачили  нашу державу у 
кайданах кріпосного ярма. На території Кіровоградського краю 
знайшлися небайдужі патріоти, які підняли місцевий люд на 
боротьбу за рідну землю і саме їхні нащадки зараз проживають 
на теренах Кіровоградщини. Ми хочемо дослідити їхні кроки в 
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минулому, вивчити та провести аналіз, аби не повторити їхні 
помилки у майбутньому. А для цього необхідно дослідити 
селянську боротьбу 1917-1922 р. з урахуванням особливої 
гостроти та актуальності. Вивчення  українського повстанства 
має не тільки наукове, але й генетичне, соціально-політичне, 
виховне та світоглядне значення.   

Із прикрістю  доводиться  констатувати, що  майже  300 р.  
перебування Лівобережжя під владою Російської імперії та 70 
років - у складі радянської держави, практично для всієї терито-
рії України, не минули безслідно. Результатом  цього  стали  
докорінні зміни в свідомості та  світосприйнятті українця, його  
відчуття  своєї  меншовартості, порівняно зі «старшим братом-
великоросом» та відповідним поглядом  на свою націю, як  не-
державну і слабку, яка не  може існувати без спілки з «братсь-
кою» Росією з ознаками «українського провінціалізму». 

Прагнення до незалежності закладено у генетичному коді 
українців, і хоч давні русичі втратили своє державне утворення 
«Київську Русь», бо ординці захопили в 1237-1241 роках Київ, 
народ зберіг пам’ять про своє генетичне коріння і прагнення до 
свободи, незважаючи на 240 років ординського ярма. Після 
падіння Києва завойовники вдерлись у галицькі та волинські 
землі, а в 1241 р. - в Польщу, Угорщину, Чехію, Словаччину, 
Трансильванію. А звідтіль народні маси почали стихійне пере-
селення на українські землі в пошуках «кращої долі».   

В 1242 р. завойовники припинили своє просування в захі-
дному напрямку і повернулися на схід, у пониззя Волги, де зас-
нували нову державу в складі «Монгольської імперії» - «Золоту 
Орду». Яка наклала величезні генетичні відбитки на майбутніх 
українських поколіннях: «Ми відповідальні не тільки за своє, а й 
за життя наступних семи поколінь». (Про події того часу, буде 
вестися розповідь у черговій серійній книзі 1 та 2 том «Силуети 
крізь час». Там ви знайдете багато знайомих прізвищ і малові-
домих фактів із «змішування» генетичних українських родів). 
Так з історії окремих родин твориться історія сіл, маленьких і 
великих містечок. А з них - історія цілого народу. 

Революційні події лютого-березня 1917 р, завершились 
падінням монархії у Російській імперії. Головними причинами 
загострення політичної ситуації в тогочасній Російській імперії 
були: 1) - участь імперії в Першій світовій війні 1914–1918 р; 2) -  

бездарність верховного командування на чолі з імператором 
Миколою ІІ; 3) - великі людські втрати на фронтах Російської 
імперії. Українські революційні невдоволення мас не пройшли 
початкової фази: «повстання і державного перевороту». Вони 
були «заведені» Лютневою революцією, підтримані верхами в 
Україні, але народні низи ще «не дозріли». 

23 лютого (8 березня) 1917 р. у Петрограді почалися 
масові страйки робітників, до яких приєдналися частини сто-
личного гарнізону. «Державна дума» Росії перейшла в опози-
цію до уряду і  27 лютого (12 березня) повнота влади зосере-
дилася в руках «Тимчасового комітету Державної думи». 2 (15) 
березня 1917 члени цього комітету прийняли від царя Миколи ІІ 
«акт про зречення» і сформували «Тимчасовий уряд». 

В умовах «багатовладдя» й розпочалася українська лют-
нева революція 1917 р. На початку березня 1917 р на території 
України було ліквідовано органи царської адміністрації, викона-
вча влада перейшла до призначених «Тимчасовим урядом» 
губернських і повітових комісарів. 7 (20) березня 1917 відбули-
ся вибори керівного ядра «Української Центральної Ради», яка 
почала претендувати на представництво інтересів населення 
України. Головою ЦР обрали відомого історика Михайла Гру-
шевського. Цю дату умовно можна вважати початком «Украін-
ської лютневої революції 1917 р». Адже було створено орган, 
який із часом заявив про свої претензії на владу на українських 
землях. Трохи пізніше 15 (28) червня «Комітет Центральної Ра-
ди» створив «Генеральний секретаріат», який мав бути викона-
вчим органом Ради. Його очолив письменник Володимир Вин-
ниченко. У діях української Центральної Ради загалом спосте-
рігаємо поміркованість. 

***** 
На початку липня 1917 р. в Києві близько 5 тис. про-
українськи налаштованих солдатів зажадали від 
влади дозволу сформуватися в окрему військову 
частину - полк імені гетьмана Павла Полуботка. 
Полуботківці планували захопити всі найважливіші 
пункти в Києві, а відтак скинути з посад «усіх росіян 
і ренегатів, які гальмують роботу та  проголосити  

незалежну Україну. Після збройного виступу, бунтівних сол-
датів роззброїли і відправили на фронт. 
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А в цей час, (в перших числах квітня 1917 р) до кордонів 
Російської імперії таємно поспішають три дипломатичні паса-
жирські потяги із пломбованими вагонами і власною охороною. 
У пломбованому вагоні першого потягу їхала група більшовиків 
з 23 осіб на чолі з В.Леніним, які за завданням Генштабу Німеч-
чини та німецького уряду, мали за мету «створити революцію», 
(читай переворот) в Росії. В інших потягах та вагонах їхала ве-
лика партія більшовиків під охороною офіцерів німецького шта-
бу. (Список більшовиків-«революціонерів» в кавичках надаєть-
ся нижче під назвою «Маловідомі документи Сісона»).  

Списки надаються з похибками в тому вигляді, в якому 
вони були надруковані Бурцевим В.Л. в газеті «Спільна спра-
ва». Дати народжень наводяться у Бурцева В. Л. видко за ста-
рим стилем. В інших довідкових джерелах зустрічаються інші 
дати народжень для окремих осіб. Інший список пасажирів 
«опломбованих вагонів» був складений шведською поліцією і 
наведений в книзі Ханса Бьоркегрена «Скандинавський тран-
зит». Він збігається зі списком Бурцева, за винятком незначних 
відмінностей. У шведському списку замість «Абрамович Мая 
Зеліковна» значиться «Абрамович Шая Зеліковіч» (він же 
«Абрамович Олександр Омелянович»), а замість «Пейнесон 
Семен Гершович» значиться «Шейнесон Семен Гершович». 
Крім того, в шведському списку присутній громадянин Австро-
Угорської імперії Карл Собельсон (Радек), який залишився в 
Стокгольмі,  і громадянин Швейцарії Фріц Платтен, якого не 
пропустили через кордон Російської імперії. 

Зацікавленість німців була настільки великою, що кайзер 
Німеччини Вільгельм II Гогенцоллерн особисто розпорядився 
дати В. Леніну гроші і «зелену вулицю» для переїзду в Росію. 
Ленін приймав заходи, щоб не допустити розголосу факту пе-
реїзду, але уникнути цього не вдалося. На вокзалі в Цюриху 
зібрався натовп патріотично налаштованих «білих» емігрантів, 
які викрикували звинувачення від'їжджаючим в національному 
зрадництві і передбачення, що всі вони будуть повішені, як 
єврейські провокатори. У відповідь на це при відході поїзда, 
В.Ленін і його пасажири виконали хором пісню «Інтернаціонал». 

У 15 год. 10 хв. 9 квітня 1917 р. емігранти Російської імпе-
рії виїхали з Цюриху до прикордонної німецької залізничної ста-
нції «Готтмадінген». Там вони пересіли в запломбовані вагони, 

які супроводжували два офіцера німецького Генерального 
штабу: капітан фон Планец і лейтенант фон Бурінгом, (він міг 
спілкуватися по-російськи). Уїнстон Черчілль прем'єр-міністр 
Великої Британії, лауреат Нобелівської премії з літератури 
1953 року, вважав, що В.Ленін був ввезений в Російську імпе-
рію в опломбованому вагоні «як чумна бацила». 

***** 
Згідно даних історика Юрія Фельштинського, 
під час Першої світової війни Німеччина витра-
тила на інформаційну війну серед своїх ворогів 
(«пропаганду миру») не менш 382 млн марок. 
Десятки мільйонів марок були витрачені на 
підкуп 4-х  газет  у Франції. У Російській імперії  

єдиним засобом масової інформації, що фінансувався в 1917 р. 
урядом Німеччини, була комуністична газета «Правда». 

***** 
Австрійський міністр закордонних справ Отто фон Чернін 

на початку 1918 р. виразно вважав «жовтневий переворот 1917 
року» у Російській імперії заслугою саме військових: «Німецькі 
військові, (писав він у щоденнику), зробили все для того, щоб 
скинути Керенського і поставити на його місце «щось інше». Це 
«щось інше» тепер є у наявності і бажає укласти  мир з нами». 
Зі свого боку відомий історик і архівіст еміграції Б. І. Ніколаєв-
ський вказував, що у нього є відомості про зв'язки більшовиків з 
Австро-угорською імперією. «Дослідження матеріалів про зв'яз-
ки більшовиків з німцями привело мене до висновку, що справ-
жня лінія зв'язків йде не через німців, а через австрійців, і саме 
через австро-угорський Генеральний штаб та організації Піл-
судського Ю., до того ж лінія до Леніна йшла через Ганецького. 

1 квітня 1917 р. Міністерство закордонних справ (МЗС) у 
Берліні звернулося до Міністерства фінансів з проханням про 
асигнування («подальших») 5 000 000 марок для витрат «на 
політичні цілі» в Російській імперії. Поява відомостей про зв'я-
зки Леніна з німцями стривожило багатьох людей, і німецький 
посол в Копенгагені Ульріх фон Брокдорф-Ранцау вимагав: 
«категорично спростувати» ці відомості. У відповідь він 
отримує телеграму: «Підозра, що Ленін є німецьким агентом 
вже категорично спростована з нашої ініціативи в Швейцарії і в 
Швеції. Ініціатор цього повідомлення – ліквідований. 
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У повалені українського суверенного державного утво-
рення «Українська Народна Республіка» (УНР в 1917–1921 р) 
та створенні замість нього УРСР брали активну участь колишні 
десантовані німцями - пасажири «пломбованого вагону». Пода-
льші події 1917 р. в Україні можемо охарактеризувати як «неп-
равильною» революцією. Це була специфічна революція, як 
черговий переворот, яка (який) з одного боку, коригувалася 
подіями загальноросійського характеру й були «калькою» тих 
подій, а з іншого, на неї істотно впливали міжнародні події. Ме-
тою цього революційного перевороту було як національне, так і 
соціальне визволення українців. 

Найбільшою революційною силою тих подій в Україні бу-
ло селянство, яке хотіло отримати землю, стати повноправним 
господарем на ній. Водночас воно було одним з найголовніших 
хранителів українських традицій, завдяки чому живило націона-
льний рух. При цьому національні й соціальні моменти револю-
ції 1917–1920 р. не лише поєднувалися, а й конкурували між 
собою, вступали у протиріччя. «Земля і воля» для селян часто 
виявлялися більшими пріоритетами, ніж національна держава. 
Це й стало однією з причин того, що не відбулося ефективної 
розбудови українських державних інституцій у 1917-1923 роки.  

Повстанський рух 1917-1923 років набирав усе більшого 
національного змісту й вже оформився у виразну політичну  
визвольну боротьбу українського народу за права на володіння  
землею, проти окупаційних  режимів в Україні та самовизначен-
ня українського суспільства. У більшості випадків причини пов-
стань були однаковими. Ураховуючи менталітет, українці хоті-
ли лише відстояти та зберегти  свій клаптик землі  і категори-
чно були проти покидати рідний край. Це той недолік, який не 
призвів до масштабних дій проти тоталітаризму більшовиків. 

***** 
Усвідомлення минулого – це не тільки знання і пізнан-
ня, це  й результат  еволюції, особливої  сфери  куль-
тури  і  «проекції»,  яка  стає   історичною  свідомістю.  
Вона  передує  історичному  пізнанню, але не як до нау-  
кова форма – науковій, а як соціокультурне утворен-
ня, яке містить у собі пізнавальні компоненти, рівні, 
активність, типи, види, компоненти, критерії та до-
казові бази тощо.  

Український зв’язок поколінь міститься в генетичному коді 
як пам’ять, як антропологічна спадкоємність, як спадкоємність у 
духовності, етичності і моральності. Україна ніколи не переста-
вала боротися за свою незалежність. І весь період комуністич-
ної диктатури, українці постійно боролися.  

В той же час, період з 1917 по 1923 роки можна схаракте-
ризувати як масовий збройний рух українського селянства, 
спрямований на право вільного володіння землею та засобами  
виробництва, проти реставраторів «старого ладу»  й  окупацій-
них режимів в Україні, за народну владу та національне і соціа-
льне самовизначення українського народу. На початку 1917 р.,  
обмежений своїм соціальним спрямуванням та  анархістським  
характером, повстанський  рух  в Україні набирав поступово  
все більше  національного змісту й оформився у виразну полі-
тичну визвольну боротьбу українського народу. 

Повстанський рух в Україні 1917 р, був стихійний за своєю  
основою, не об'єднаний за ініціативою й проявами, не мав од-
ного керівного центру й одностайного плану дій. Неусталені 
були також його ідеологічні й програмові засади та спрямуван-
ня. Лише в окремі періоди боротьби виявилася перевага пев-
них ідеологічних настроїв, базованих на принципах  самовизна-
чення і незалежності нації. Ідеологія та  мета повстанського 
руху в Україні проявлялися епізодично в заявах «Повстансь-
ких» отаманів, у їхніх наказах, маніфестах, зверненнях чи лис-
тах до населення України, окремих повітів чи округів, до уряду 
УНР, окупаційної влади й інших повстанських груп чи з'єднань. 

І хоча справжній літопис української історії ще не написа-
ний, але його контури проступають у представлених моделях 
різних авторів. Бачення української історії, яке популяризується 
нині, сформоване переважно у другій половині 19 - на початках 
20 ст. У другій половині 20 ст. це бачення було модернізоване 
під партійну-державну ідеологію СРСР та нав’язувалось насе-
ленню усіх країн соціалістичного табору. Нам потрібно відійти 
від застарілих імперських  стереотипів, відійти від імперських 
штампів, позбутися комплексу меншовартості, який заважає 
українській нації заявити про себе на весь світ та написати не 
польську, не російську, а саме українську історію України. 

Візьмемо за приклад, Володимир Винниченко, голову уря-
ду УНР в другій половині 1917 – початку 1918 р., він своїми дія-
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ми призвів до втрати Україною державності того часу, і про це 
стараються мовчати. Кажуть, то була стратегічна помилка. На 
такі помилки можна не звертати увагу, якщо  вони не приво-
дять для трагічних наслідків. Але помилка В. Винниченка закін-
чилося голодомором, репресіями та мільйонними жертвами 
українського люду. І що найболючіше, що такі помилки він зро-
бив зі щирих особистих переконань: «Так буде краще». 

Першою помилкою Винниченка стала відмова від профе-
сійної армії. Важко навіть уявити, але коли ще точилася Перша 
світова війна і через Україну проходив фронт, коли більше 2 
млн українців, які служили в царській армії, заявили, що вони 
готові служити рідній державі, коли було створено сотні «украї-
нізованих» військових частин, що налічували сотні тисяч вояків, 
В.Винниченко заявив: «Україна ні з ким воювати не буде». І дав 
наказ розпустити армію та замінити її «народною міліцією». А 
солдати з фронту - пішли додому ділити землю. Український 
тодішній лідер Вінниченко забув про просту істину: «армія – це 
гарант незалежності». Може і теперішні українці ні з ким воюва-
ти не збираються, але це не виключає можливості виникнення 
агресії в наш бік, наприклад від Російської Федерації, або іншої 
держави. 

Розглянемо другу помилку В. Винниченка. Мешканці міста 
Зборова (до 1241 р - Верхостав), що на Тернопільщині, добре 
знають про могилу чеських легіонерів біля села Калинівка. Тут 
чехословацька бригада мала бойове хрещення. Але мало кому 
відомо, що в січні 1918 року командир чехословацького корпу-
су, який налічував 60 тисяч добре озброєних, вишколених та 
дисциплінованих вояків, звернувся до голови українського уря-
ду В.Винниченка з пропозицією стати на службу УНР та дисло-
куватися на території України. Бо після завершення Першої 
світової війни, корпус мав повернутися додому, на територію 
Чехословаччини. Більше того, командир запропонував збройну 
допомогу проти більшовицьких військ, які наступали на Київ. Та 
в цей надзвичайно важливий для України момент, коли збройні 
сили УНР були малочисельні через розпуск старої армії, коли 
червоний командир Муравйов зі своїми військами йшов на Київ, 
а під Крутами гинули молоді студенти-гімназисти, Винниченко 
відмовився взяти на тимчасову службу УНР боєздатний чехос-
ловацький корпус в 60 тис. вояків. Якби очільник української 

держави Винниченко вирішив би інакше, Україна сьогодні дав-
но була б самостійною державою. А мільйонних українських 
жертв та маси трагедій можна було б уникнути. 

На землях України більшовики продовжили репресивну 
політику царської Росії, яку перед тим вела Річ Посполита та 
інші. Як приклад, пройшло від Першої світової війни 100 років, і 
на Сході України в 2014 році спалахує чергова війна, розв’яза-
на Російською Федерацією. Пробачте за наш цинізм, але якщо 
хтось дійсно хоче мати хороші стосунки зі своїм «старшим бра-
том», то він не буде вбивати його дітей на землях Донеччини. 
Якщо Путін був незадоволений Євромайданом 2013-2014 років 
і невдачею свого Євразійського економічного союзу, то він, хоч 
і з сумом, але мав би з цим погодитися. Знову ж таки, ми (укра-
їнці) не вбиваємо дітей РФ, навіть, якщо незадоволені їхньою 
поведінкою. Це не просто питання етики, це питання моралі і  
формування альянсів. 

***** 
Найбільш яскраво підтверджує гіпотезу про те, що 
«гібридна» війна Росії проти України - це традиційна 
імперська політика Москви, порівняння російсько-
української війни 2014-2020 р. з українсько-російською 
війною 1917-1920 р. Російсько-українська війна 1917-
1920 р. практично в деталях, з дивовижними  збігами  

повторює події і поведінку Російської  імперії  від 2014 - 2020 р.  
***** 

Сфальшована більшовиками історія повстанського руху в 
Україні 1917-1923 р, прихована правда про те, ким були україн-
ські повстанці –  бандитами чи героями. Історія ще скаже своє 
слово, хто винен у тисячах людських смертях, хто дає обіцянки 
народу і не виконує  їх. Ми маємо пам’ятати тих людей, які реа-
льно змогли повести за собою маси на боротьбу, всупереч по-
літичній  ідеології, нав’язаній тодішньому  суспільству України. 
У сучасного українського покоління є свої нові герої, які  своєю 
жертовністю стають прикладом любові до Батьківщини. Ми по-
винні знати й пам’ятати всіх, незалежно від політичної окраси, 
бо вони користуються активною підтримкою місцевого  насе-
лення та можуть привернути на свій бік тисячі потенційних бій-
ців. Тож з гордістю кажіть: «Ми козацького роду, ми українці». 
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МАЛОВІДОМІ  ДОКУМЕНТИ  СІСОНА 
Як писав Оруелл в романі «1984»: «Хто 
контролює минуле, той контролює майбу-
тнє. Хто контролює сьогодення, той конт-
ролює минуле». В. Леніним у Стокгольмі 
було утворено «Закордонне бюро ЦК» 
більшовицької партії у складі Якуба Гане- 

цького, К. Радека та В.Воровського. Бюро видавало друковані 
органи: «Вісник російської революції» і «Кореспонденції Прав-
ди». Як свідчать виявлені в 1961 році документи СБУ, листу-
вання даного Закордонного бюро ЦК більшовиків з О.Парвусом 
відбувалася через м. Берлін із допомогою секретних шифрів 
Міністерства  Закордонних Справ Німеччини (корегувалися). 

Незабаром після Жовтневого державного перевороту 
1917 р. названого «революцією», з'явився масив з декількох 
десятків документів, відомих як «документи Сісона». Документи 
містять директиви «розвідувального відділення Генерального 
Штабу» більшовицьким керівникам на чолі з В.Леніним, які вис-
тупали в 1917-1920 р як прості маріонетки німців. Цей комплекс 
документів почав «ходити по руках» у Петрограді наприкінці 
1917 р.: він пропонувався журналістом Є. Семеновим (Коганом) 
різним особам з числа співробітників військових і дипломатич-
них місій, поки не був куплений за 25 тисяч доларів американ-
ським послом Едгаром Сісоном. 

Слід зазначити, що Д. Волкогонов і А. Латишев знайшли в 
Центральному партійному архіві Інституту марксизму-ленінізму 
при ЦК КПРС (ф.-2, оп.-2, спр.-226) раніше засекречений доку-
мент, з особистою позначкою Леніна, наступного змісту:  «На-
родний Комісар із закордонних справ (цілком таємно) м. Пет-
роград, 16 листопада 1917 р. Голові Ради Народних Комісарів. 
Згідно резолюції, прийнятої на нараді народних комісарів, то-
варишами Леніним, Троцьким, Подвойським, Дибенко і Воло-
дарським, ми виробили наступне: 

1. В архіві Міністерства Юстиції із справи про «зраду» 
товаришів Леніна, Зінов'єва, Козловського, Колонтай та 
інших вилучений наказ німецького імператорського банку за 
№ 7433 від 2-го березня 1917 р. про видачу грошей товари-
шам Леніну, Зинов'єву, Каменєву, Троцькому, Суменсону, Коз-
ловському та іншим за пропаганду миру в Російській імперії. 

2. Перевірені всі книги банку Ніа (Nya) в Стокгольмі, що 
мали рахунки товаришів Леніна, Троцького, Зінов'єва тощо, 
відкриті за ордером Німецького Імператорського банку за № 
2754. Книги ці передані товаришу Мюллеру, відрядженому з 
Берліна. Уповноважені Народного Комісара з Іноземних Справ:  
Підписи: Є. Поліванов та  Ф. Залкінд 

Відразу ж по приїзді в Російську імперію, 4(17) квітня 1917 
р. В.Ленін виступив зі знаменитими «Квітневими тезами». Нас-
тупного дня після публікації «Квітневих тез» в газеті «Правда», 
21 квітня (нов. стиль) 1917 р, один з керівників німецької розві-
дки в Стокгольмі телеграфував в Міністерство Закордонних 
Справ у м. Берлін: «Приїзд Леніна в Росію успішний. Він пра-
цює абсолютно так, як ми цього хотіли». Так хто ж були ті 
загадкові більшовики – пасажири опломбованих вагонів, які 
таємно їхали в 1917 р. з Німеччини до Росії? 

Надаємо списки пасажирів, які їхали в Ленінському вагоні: 
Ульянов Володимир Ілліч (він же Володимир Ленін 1870 р. н. 
один з організаторів «Жовтневого перевороту» восени 1917 та 
Громадянської війни в Росії. Засновник диктаторського режиму 
у Радянській Росії, що був поширений на всі пізніше захоплені 
нею території). 

***** 
Інеса Арманд (Елізабет Пешо д'Ербенвілль, 

уроджена Стефан), на думку багатьох істори-
ків - коханка Володимира Ульянова (Леніна). Ве-
ла пропаганду інтернаціоналізму серед жінок 
Франції, Швейцарії та інших країн. Працювала 
головою Московського раднаргоспу тощо.  
***** 

Сулішвілі Давид Сократович, нар. 8 березня 1884 Тифліс; 
Ульянова Надія Костянтинівна 1869 р.н., дружина В.Леніна; 
Арманд Інеса Федорівна, народилась 1874 Париж (див. вище); 
Сафаров Георгій Іванович, нар. 1891 р. в Петрограді; 
Морточкіна Валентина Сергіївна, нар. 28 лютого 1891 р.; 
Харитонов Мойсей Мотькович, нар. 1887 р. в Миколаєві; 
Константинович Ганна Євгенівна, нар. 1866 р. в Москві; 
Усієвич Григорій Олександрович, нар. 1890 р. в Чернігові; 
Кон Олена Феліксівна, нар. 19 лютого 1893 р. в Якутську; 
Раввіч Сарра Наумівна, нар. 1 серпня 1879 р. в Вітебську; 
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Цхакая Михайло Григорович (Міха), нар. 2 січня 1865 р.; 
Сковно Абрам Анчилович, нар. 15 вересня 1888 р.; 
Радомисльський (Г. Зінов’єв), справжнє ім'я - Овсій-Гершен 
(Євсей-Гершон, Гірш, Герш) Ааронович Радомисльський (по 
матері – Апфельбаум нарився 11 (23) вересня 1883, м.  Єлиса-
ветград, нині Кропивницький, член РСДРП з 1901 р. Від 1919 
до 1926 р. - голова Виконкому Комінтерну. 1924 р. за ініціати- 
вою Зінов'єва – м. Петроград було перейменовано на Ленін-
град). У 1922 р. Григорій Зінов'єв та Лев Каменєв запропонува-
ли призначити Й. Сталіна на пост Генерального секретаря ЦК 
ВКП(б). Але вже у 1925 р. Г. Зінов'єв від імені «нової опозиції» 
виступає проти Й.Сталіна. Наступного 1926 р. його виключають 
із Політбюро партії, у 1934 р. заарештовують та засуджують до 
10 років ув'язнення, а в 1936 р. – розстріляли. Реабілітували в 
1988 році. В 1927-1934 роках місто Кіровоград на честь Григо-
рія Зінов'єва носило назву Зінов'євськ. 
Радомисльська Злата Іонівна (Ліліна), нар. 15 січня 1882 р.; 
Радомисльський Стефан Овсійович, нар. 17 вересня 1908 р.; 

 ***** 
С. Шевченко у книзі «Вершники на Інгулі» писав про 
Родомиського (Зінов’єва): - Створення Центральної 
Ради в Києві відгукнулося 1917 р. в Єлисаветграді. 25 
листопада 1917, до нього зі столиці прибули: наш зем-
ляк Зінов’єв (Радомисльський) та члени Петроградсь-
кого й Мінського військово-революційних комітетів. На  

зборах вони безуспішно переконували присутніх у необхіднос-
ті організації радянської влади в місті Єлисаветграді та фор-
мування  українських, гайдамацьких частин в Єлисаветграді, 
Знам’янці, Долинській тощо. Згідно наказу Одеської округи 
№1058 від 24 листопада 1917 в повітовому центрі почалося 
створення пішого у складі трьох батальйонів українського 
гайдамацького куреня (полку), куди не приймалися дезертири 
та особи з кримінальним минулим, або які перебували під су-
дом і слідством. Штаб полку знаходився в приміщенні 160-ї 
команди одужуючих на вул. Палацовій, там керував Акацатов, 
український есер, начальник юнкерського училища (македо-
нець, дворянський рід записаний в Катеринославській родовій 
книзі від 1794 р). До речі, у Зінов’євському збірнику «Роки боро-
тьби» написано, що в листопаді 1917 у розпорядженні прихи-

льників Центральної Ради вже були гайдамаки та командири. 
За даними Одеської військової округи чисельність гайдамаків 
на землях Єлисаветградщини склала більше піхотної дивізії. 
Українські вояки брали під контроль охорону залізниці, підтри-
мували порядок в населених пунктах тощо. 
  ***** 
Ривкін Залман Бер Осерович, нар. 15 вересня 1883 р. в Веліжі; 
Слюсарєва Надія Михайлівна, нар. 25 вересня 1886 р.; 
Гоберман Михайло Вульфович, нар. 1892 р. в Москві; 
Абрамович Шая Зелікович, нар. 27 березня 1881 р.; 
Лінде Йоган Арнольд Йоганович, нар 6 вересня 1888 р. в Голь-
дінгені Курляндської губернії; 
Брілліант (Сокольников) Григорій Яковлевич, немає даних; 
Мірінгоф Ілля Давидович, нар. 25 жовтня 1877 р. в Вітебську; 
Мірінгоф Марія Юхимівна, нар. 1 березня 1886 р. в Вітебську; 
Розенблюм Давид Мордухович, нар. 1877 р. в Борисові; 
Пейнесон Семен Гершович, нар. 18 грудня 1887 р. в Ризі; 
Гребельська Фаня, нар. 19 квітня 1891 р. в Бердичіві; 
Поговська Буня Хемівна, нар. 19 липня 1889 р. у Рікінах (з нею 
був син Рувім, нар. 22 травня 1913 р.); 
Айзенбунд Меєр Ківов, нар. 21 травня 1881 р. в Слуцьку 

***** 
1). Придивіться уважно до вищезазначених євре-
йських прізвищ, як борців за свободу пролетаріа-
ту і селянства Росії, для особливого підкреслен-
ня єврейської складової в російському комуністи-
чному русі. До жовтневого перевороту 1917 р. в 
Російській імперії євреїв не допускали  до політи- 

чної діяльності. І тільки 20 березня 1917 р «Тимчасовий уряд» 
Росії проголосив євреїв рівними з усіма громадянами. 

2). Якщо кожен українець почне вивчати свій родовід і 
відновить кровний зв’язок із предками, ми станемо великою 
сім’єю, в якій за одним українцем стоятиме 126 душ пращурів. 
Разом ми здолаємо найстрашнішу хворобу та найлютішого 
ворога. Доля нащадків - у наших руках. Зробімо все, щоб нас-
тупні 7-м поколінь жили в сильній незалежній Україні. І коли їх 
(нащадків) запитають: «Хто ви?», вони з гордістю скажуть: 
«Ми козацького роду. Ми - українці!» і покажуть на карті місце 
знаходження нашої держави. 
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Винахідливі Західні держави просто руйнували Росію в 
такий спосіб, як конкурента з великими ресурсами, що за мос-
ковського царя Петра-І, що за реформами В. Леніна, тож не ди-
вно, що подібне твориться і за В. Путіна.  Причому метод май-
же однаковий: через авторитарного лідера і його однодумців 
відібрати приватну власність і знищити національну еліту. 

Зараз розглянемо прізвища пасажирів з інших запломбо-
ваних вагонів. Там було декілька представників єврейської 
соціал-демократичної партії «Поалєйціон» (ЄСДРП  ПЦ) та 
єврейського союзу з Литві, Польщі, емігрантів Росії, тощо. 

Перші осередки єврейської «Поалейціон» виникли на 
початку 20 ст. в Україні (Катеринослав, Одеса, Полтава), Біло-
русі (Вітебськ) і Литві (Вільно, тепер Вільнюс). З часом партія 
поширила діяльність на Австро-Угорщину, Велику Британію, 
США, Палестину та Аргентину. У 1917-1921 р. партія «Поалей-
ціон» підтримувало уряд УНР, представники цієї партії входили 
до складу Центральної Ради і уряду. Головним ідеологом партії 
був філософ і політичний мислитель Бер Борохов: 

Воловнін(а) Аласа Овсеївна, (особистих даних не маємо); 
Дінес(а) Рівка Хаїмівна, (особистих даних не маємо); 
Альтер Естера Ізраїлівна з дитиною, (даних не маємо); 
Барак, (особистих даних не маємо); 
Болтін Лейзєр Хаїмович, (особистих даних не маємо); 
Вейнберг Маркус Арапович, (особистих даних не маємо); 
Гальперін, (особистих даних не маємо); 
Дранкін Вульф Меєрович з дружиною та дитиною; 
Дімент Лейзєр Нахумович, (особистих даних не маємо);  
Дрейзеншток Ганна Меєрівна, (особистих даних не маємо); 
Занін Майром Мєнашеєвич, (особистих даних не маємо); 
Іоффе Пінкус Іоселев, (особистих даних не маємо); 
Ідельсон Марк Ліпманов, (особистих даних не маємо); 
Клавір Лев Соломонович, (особистих даних не маємо); 
Конторський Самуїл Сруль Давидович; (даних не маємо); 
Любинський Мечислав Абрам Осипович з сім’єю;  
Левіт (Геллерт-Левіт) Ейдель Меєрівна з дитиною, 
Люксембург Мойсей Соломонович, (даних не маємо); 
Ліпнін Іуда Лейбов, (особистих даних не маємо); 
Меєрович Мовша Гілелев, (особистих даних не маємо); 
Лернер Давид, (особистих даних не маємо); 

Махлін Тайва-Зєйлік Зільманович, (особистих даних не маємо); 
Тусенев Ісаак Маркович, (особистих даних не маємо); 
Раков Мойсей Ілліч, (особистих даних не маємо); 
Нахімзон Меєр Іцкович, (особистих даних не маємо); 
Рейн (Абрамович) Рафаїл Абрамович з дружиною та 2 дітьми; 
Розен Хаїм Іуда з дружиною, (особистих даних не маємо); 
Скептор Яков Лейвінов, (особистих даних не маємо); 
Слободський Валентин Осипович, (особистих даних не маємо); 
Светицький А. А., (особистих даних не маємо); 
Хефель Абрам Яковлевич, (особистих даних не маємо); 
Пікліс Меєр Бенціонович, (особистих даних не маємо); 
Цукерштейн Соломон Срулев із 2 дітьми, (даних не маємо); 
Шейніс Ісер Хаїмович, (особистих даних не маємо); 
Шейнберг, (особистих даних не маємо). 

Сіоністсько-соціалістична робоча партія (ССРП) в 1920-х 
роках  діяла в Україні, Польщі, Росії та Білорусі. Третя конфе-
ренція партії нелегально зібралася в Україні 1920 р. в Харкові. 
45 осіб її учасників затвердили нові програмні принципи руху: 

Розенберг Лев Йосипович, (особистих даних не маємо);. 
Російська соціал-демократична робітнича партія (РСДРП) 
Аксельрод Товія Лейзєрович з дружиною, (даних не маємо); 
Аптекман Йосип Васильович, (особистих даних не маємо); 
Асіаріані Сосіпатр Самсонович, (особистих даних не маємо); 
Авдєєв Іван Ананієвич, з дружиною та з сином; 
Бронштейн (Семковський) Семен Юлійович з дружиною, наро-
дився 1882 р. в Могильові - Білорусія, двоюрідний брат Льва 
Троцького. З 1918 року в Україні, один з авторів ідеї надання 
Донецько-Криворізькому басейну статусу самоврядної області 
та проведення референдуму в краї для визначення його адмі-
ністративної приналежності. Заарештований в кінці 1936 р, 
розстріляний у 1937 році. Посмертно реабілітований; 
Бєленький Захарій Давидович з дружиною та дитиною; 
Бєленький А. Я., (особистих даних не маємо); 
Богрова Валентина Леонідівна, (особистих даних не маємо); 
Бронштейн Роза Абрамівна, (особистих даних не маємо); 
Баугідзе Самуїл Григорович, (особистих даних не маємо); 
Войков Петро Григорович (Лазарович), (даних не маємо); 
Ванадзе Олександр Семенович, (особистих даних не маємо); 
Гішвалінер Петро Йосипович, (особистих даних не маємо); 
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Гогіашвілі Полікарп Давидович з дружиною та з дитиною; 
Гохбліт Матвій Йосипович, (особистих даних не маємо); 
Гудович, (особистих даних не маємо); 
Геронімус Йосип Борисович, (особистих даних не маємо); 
Герштен, (особистих даних не маємо); 
Жвіф (Макар) Семен Мойсеєвич, (особистих даних не маємо); 
Добговіцький Захарія(є) Лейбов, (особистих даних не маємо); 
Долідзе Соломон Ясейович, (особистих даних не маємо); 
Іофе Давид Наумович з дружиною, (даних не маємо); 
Коган Володимир Абрамович, (особистих даних не маємо); 
Коган Ізраїль Іремійович з дружиною та дитиною; 
Копельман, (особистих даних не маємо); 
Крісті Михайло Петрович, (особистих даних не маємо); 
Левіна, (особистих даних не маємо); 
Левін Йохим Давидович, (особистих даних не маємо); 
Левітман Ліба Берківна, (особистих даних не маємо); 
Людвінська Т. Ф., (особистих даних не маємо); 
Лебедєв (Полянський) Павло Іванович з дружиною та дитиною; 
Луначарський Анатолій Васильович, народ 1875 р, Полтава; 

***** 
Луначарський А.В. письменник, драматург, 
літературний критик, мистецтвознавець, 
один з основоположників так званої пролета-
рської літератури. Народився 1875 р. у Пол-
таві,  від  позашлюбних   стосунків   дійсного  

статського радника Олександра Івановича Антонова (1829-
1885) і Олександри Яківни Ростовцевої (1842-1914), що нале-
жала до роду Ростовцевих. Прізвище і дворянське звання Лу-
начарським отримані од вітчима Василя Федоровича Луна-
чарського, який усиновив його, прізвище якого утворилось в 
результаті перестановки складів прізвища «Чарнолуський» 
(вітчим походив від дворянського роду Чарнолуські) і був бас-
тардом (позашлюбним сином) дворянина і кріпачки, при наро-
дженні він не отримав дворянства, тому сам дослужився до 
дворянства на державній службі. Складні сімейні стосунки 
матері і вітчима, невдалі спроби розлучення драматично поз-
начилися на маленькому Анатолію Луначарському. У 1898 р. 
приїхав до Москви, де став займатися революційною справою 
та згодом був заарештований і відправлений у заслання. 

Мендер (Орлов) Федір Іванович, (особистих даних не маємо); 
Мгеладзе Власа Джарісманович, (особистих даних не маємо); 
Мунтян Сергій Федорович з дружиною, (даних не маємо); 
Маневич Абрам Евель Ізраїлевич з дружиною; 
Мовшович Мойсей Соломонович з дружиною та з дитиною; 
Мануїльський Дмитро Захарович з дружиною та 2 дітьми; 

***** 
Мануїльський Д.З. (партійні псевдоніми «Мефо-
дій», «Фома», «Іван Безграмотний». Народився 
1883 р, село Святець, нині Хмельницька обл., 
Україна. Один із провідників сталінської політи-
ки терору (1928-1943), професор, доктор істо- 

ричних наук, академік АН УРСР з 1945. Міністр закордонних 
справ УРСР (1944-1952 р). Сім’я: дружина Мануїльська (Лебе-
дєва) Лізавета Миколаївна (1887-1963), 2 сина Володимир та 
Анатолій, дочка Тамара. У 1945-1953 роках виступав ініціато-
ром, ідеологом і керівником боротьби проти «українського 
буржуазного націоналізму», розгорнув широкомасштабну 
акцію з переслідування та цькування української інтелігенції: 
істориків Миколи Петровського та Івана Крип'якевича, пись-
менників Олександра Довженка, Володимира Сосюри, Юрія 
Яновського, Максима Рильського та інших. Похований у Києві 
на Байковому кладовищі. 

***** 
Назар'єв Михайло Федорович, (особистих даних не маємо); 
Осташінська Роза Гірш-Арапівна, (особистих даних не маємо); 
Оржеровський Марк з дружиною та дитиною; 
Пікер (Мартинов) Семен Юлійович з дружиною та дитиною; 
Повес (Астров) Ісаак Сергійович; (особистих даних не маємо); 
Позін Володимир Іванович, (особистих даних не маємо); 
Пшиборовський Стефан Володиславів, (даних не маємо); 
Пластинін Ніканор Федорович з дружиною та з дитиною; 
Рохлін Мордха Вульфович, (особистих даних не маємо); 
Райтман з дружиною та  дитиною, (даних не маємо); 
Рабінович Скенрер Піля Йосипівна, (даних не маємо); 
Рузер Леонід Ісаакович з дружиною, (даних не маємо); 
Рязанов (Гольдендах) Давид Борисович з дружиною; 
Розенблюм Герман Хаскєлєв, (особистих даних не маємо); 
Соколінська Гітля Лазарівна з чоловіком, (даних не маємо); 



 

 
16 

Сокольнікова з дитиною, (особистих даних не маємо); 
Сагредо Микола Петрович з дружиною, (даних не маємо); 
Строєва, (особистих даних не маємо); 
Садокая Йосип Бежанович, (особистих даних не маємо); 
Туркін Михайло Павлович, (особистих даних не маємо); 
Певзая Віктор Васильович, (особистих даних не маємо); 
Фінкель Мойсей Адольфович, (особистих даних не маємо); 
Хаперія Костянтин Олександрович, (даних не маємо); 
Цедербаум (Мартов) Юлій Осипович, нар. 1873 Стамбул; 
Шейкман Аарон Лейбович, (особистих даних не маємо); 
Шифрін Натан Калманович, (особистих даних не маємо); 
Еренбург Ілля Лазарович, (особистих даних не маємо). 

***** 
Мартов Юлій Осипович (Лев Мартов, справжнє пріз-
вище Цедербаум 1873-1923 Стамбул) - засновник 
меншовизму від 1903 р. Прихильників Леніна стали 
називати більшовиками, а мартовців- меншовиками. 
Він опублікував викриваючи І. Сталіна матеріали про 
участь того в експропріаціях 1906-1907 р. та виклю-
чення Сталіна з партії через кілька років. Хворий 
Мартов помер у Шварцвальді 1923 року. 
 ***** 

Латвійська соціал-демократична робоча партія та соціал-
демократична партія Литви, остання була заснована 1896 року: 

Урбан Ернс Іванович з дружиною та дитиною; 
Шустер Іван Германович з дружиною та дитиною; 
Мартна(ий) Михайло Юрійович, (даних не маємо). 

Соціалісти-революціонери (есери). Російська партія есе-
рів, утворилася внаслідок об'єднання різних народницьких груп 
у Російській імперії та еміграції в 1901 році. Вони застосовува-
ли індивідуальний терор проти представників царського режи-
му, одним з організаторів есерів був Григорій Гершуні (справж-
нє Герш Ісаак Цукович, походить з сім’ї єврея - Каунас, Литва): 

Веснштейн Ізраїль Аронович, (даних не маємо); 
Виноградова Єлизавета Ієврівна, (даних не маємо); 
Гавронський Дмитро Осипович, (даних не маємо); 
Кальян Євгенія Миколаївна, (даних не маємо); 
Клюшин Борис Ізраїлевич з дружиною, (даних не маємо); 
Левінзон Меєр Абрамович з дружиною та дитиною; 

Лункєвич Зоя Павлівна, (даних не маємо); 
Дахлін Давид Григорович з дружиною та дитиною; 
Натансон (Бобров) Марк Андрійович з дружиною В.І.Олексан-
дрова, (особистих даних на них - не маємо); 
Балєєва (Урес) Марія Олександрівна з Дитиною 
Перель Ревекка, (даних не маємо); 
Прош'ян Трон Першович, (даних не маємо); 
Розенберг Лев Йосипович з дружиною та 2 дітьми; 
Устінов (Безземельний) Олексій Михайлович; 
Ульянов Григорій Карлович, (даних не маємо); 
Фрейфельд Лев Володимирович з дружиною та дитиною; 
Тенделевич Леонід Абрамович з дружиною та 2-а дітьми. 

Анархісти-комуністи, або «анархічний комунізм» один з 
напрямків анархізму та комунізму, який обґрунтовує ідею ана-
рхії, тобто безвладного суспільства. За словами В.Ф. Білаша, 
нац.штабу армії Нестора Махно: «самоуправління і безвладдя в 
сенсі відсутності прошарку паразитів при владі». Головним 
теоретиком ідеї «анархічного комунізму», вважається Петро 
Олексійович Кропоткін (1842-1921), який при цьому зовсім не 
був винахідником комуністичного анархізму. Український коза-
цький військово-політичний діяч Нестор Іванович Махно, лідер 
революційної повстанської армії України в 1917-1923 р., вивчав 
праці Кропоткіна і підтримував останнього до своєї еміграції: 

Буцевич Олександр Станіславович, (даних не маємо); 
В'югін Яков з дружиною та 2-а дітьми, (даних не маємо); 
Гітерман Абрам Мойсейович з дружиною та дитиною; 
Гольдштейн Абрам Борисович, (даних не маємо); 
Юстін Давид, (особистих даних не маємо); 
Ліпдіц Ольга з дитиною, (даних не маємо); 
Максімов (Ястржембський) Тимофій Феодорович; 
Міллер Абрам Ліпович з дружиною та 2-а дітьми; 
Рубінчик Ефраїм Абрам Аронів, (даних не маємо); 
Рівкін Абрам Яковлев, (даних не маємо); 
Сегалов Абрам Вульфович з дружиною, (даних не маємо); 
Скутельський Йосип Ісакович, (даних не маємо); 
Тойбісман Вєтя Ізраїлівна, (даних не маємо); 
Шмулевич Естер Ісааківна, (даних не маємо). 

(СДКПіЛ), соціал - демократія Королівства Польського і 
Литви та Польська соціалістична партія (ППС). Перша була 
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заснована у 1893 р. Основу партії становили «Союз польських 
робітників» члени партії «Другий Пролетаріат». У квітні 1906 р. 
СДКПіЛ вступила до лав РСДРП як самостійна організація, під-
тримавши Жовтневий переворот 1917 р. у Росії. Лідери СДКПіЛ 
- Роза Люксембург, Юліан Мархлевський, Ян Тишка та інші: 

Гольдблюм Роза Маврикіївна, (даних не маємо); 
Кон Фелікс Яковлевич з донькою та зятем, (1864-1941 р); 
Левінзон (Лапінський) Меєр Абрамович, (даних не маємо); 
Шпаковський Ян Ігнатій Олександрович, (даних не маємо). 

***** 
Вищезазначений Кон Фелікс Якович партійний 
та державний діяч. Від 1904 р. перебував на 
каторгі. У 1917-1918 р.  комісар у польських 
справах по Харківській губернії. З 1920 року 
голова  Галицького  організаційного  комітету  

КП(б) України. У 1921 р. перший секретар ЦК КП(б) України. 
1922-1923 р. секретар виконкому Комуністичного Інтерна-
ціоналу тощо. 

***** 
«Дикі особи» (що не належать ні до жодної партії): 

Авербух Шмуль Лейб Йосипович, (даних не маємо); 
Балабанова Анжеліка Ісааківна, народ. 1878, Чернігів; 
Брагінський Монус Осипович, (даних не маємо); 
Гоніондський Йосип Абрамович, (даних не маємо); 
КІммель Йоган Вольдемар, (даних не маємо); 
Караджай Георгій Артемович з дружиною, (даних не маємо); 
Зіфельд Артур Рудольфович, (даних не маємо); 
Марарам Еля Евельїч, (даних не маємо); 
Макарова Ольга Михайлівна, (даних не маємо); 
Мейснер Іван з дружиною та 2 дітьми, (даних не маємо); 
Одоєвський (Северов) Афанасій Семенович, (даних немає); 
Окуджава Володимир Степанович, (даних не маємо); 
Рашковський Хаїм Пінкусович, (даних не маємо); 
Слободський Соломон Мордкович, (даних не маємо); 
Соколов Павло Яковлевич, (даних не маємо); 
Стучевський Павло Володимирович, (даних не маємо); 
Трояновський Костянтин Михайлович, (даних не маємо); 
Шапіро Марк Леопольдович, (даних не маємо). 
Читач може самостійно дослідити кожне зазначене прізвище. 

Парвус Олександр Львович (1867-1924) справжнє ім'я 
Ізраїль Лазарович Гельфанд, інші псевдоніми: Олекс 
Молотов, Олександр Москович та інші. Діяч євро-
пейського міжнародного німецько-російського соціал 
-демократичного руху, ідейний автор-теоретик 
Жовтневого перевороту в Росії 1917 р. та «Ата-
тюрка» (ліквідації уряду султана і окупаційного ре-
жиму) в Османській імперії. З середини  березня 1915  

року Гельфанд стає головним консультантом німецького 
уряду в питаннях революційного руху та повалення влади в 
Росії. І в березні 1915 р. він одержав від міністерства закор-
донних справ Німеччини перший мільйон райхсмарок (10 млн 
марок по курсу кінця ХХ ст.) на створення підривної роботи в 
Росії. Перше видання «Великої Радянської Енциклопедії» пові-
домляло про Гельфанда-Парвуса дуже хвалебні відгуки, але у 
2-му виданні «Великої Радянської Энциклопедії» про Парвуса 
немає не одного слова, начебто цього «визначного марксист-
ського теоретика» ніколи не існувало. В подальшому СРСР 
приховав всі відомості про зв'язки Парвуса-Гельфанда з В.Ле-
ніним та більшовиками. Після розпаду СРСР і відродження 
інтересу московітів до власної історії, про Парвуса- Гельфан-
да емоційно пише російська преса націоналістичного напря-
мку. В Україні є інтерес не стільки до персони Парвуса, скіль-
ки до верхівки більшовиків, до В. Леніна – як особи, таємних 
пружин російської влади та Революції (читай) перевороту 
1917 року. Помер О.Парвус від інсульту у грудні 1924 р. і та-
ємно похований в присутності декількох невідомих осіб. 

***** 
Вже в середині квітня 1917 р., завдяки коменданту станції 

Торнео поручику Борисову, було оперативно перехоплено і 
доставлено в контррозвідку Петроградського військового округу 
кілька листів, адресованих в Копенгаген гр. О. Парвусу. Листи 
містили фрази на кшталт «робота просувається дуже успішно», 
«ми сподіваємося скоро досягти мети, але необхідні матеріа-
ли», «надсилайте побільше матеріалів», «будьте архі-обережні 
у зносинах» і т. д. Графологічна експертиза визначила почерк 
особистої руки В. Леніна. 

Подальші докази продажу В. Леніним інтересів Росії на 
користь Німеччини в 1917-1921 р. з'явилися завдяки активній 



 

 
18 

допомозі французької розвідки, що шукала компромат на росі-
йських пораженців. Так, міністр озброєнь соціаліст Альбер 
Тома писав своєму однофамільцеві Л. Томі, аташе в Стокголь-
мі: «Потрібно дати уряду Керенського не тільки заарештувати, 
але і дискредитувати в очах громадської думки В. Леніна і його 
послідовників…». У 1917 р. французький капітан П.Лоран пере-
дав начальнику контррозвідки Петроградського військового 
округу підполковнику Б. В. Нікітіну телеграми, перехоплені сою-
зними розвідками. Їх авторами та одержувачами були В. Ленін, 
Г.Зінов'єв, М. Козловський, А. Коллонтай, Є. Суменсон і Гане-
цький. Зокрема, в них йшлося про великі суми грошей від 
Німеччини, що проходили через руки пані Суменсон. Так, в 
одній з телеграм Є.Суменсон писала: «Знову внесла 20 тисяч». 
Незабаром після цього Ганецький отримав від В.Леніна і Г.Зіно-
в'єва подяку: «Телеграми отримані. Спасибі, продовжуйте». У 
цілому, Є. Суменсон тримала торговельне підприємство і апте-
карський склад для прикриття, в реальності торгівлею не зай-
малася і мешкала на дачі в Павловську, постійно знімала зі 
свого рахунку в «Сибірському банку» та в інших банках десятки 
тисяч рублів, які йшли таємно від Німецького уряду на дестабі-
лізацію в Росії. Як припускала контррозвідка, грошові суми 
були зашифровані в листуванні під ім'ям «телеграм», «олівців» 
тощо для дезінформації. 

Всього «Тимчасовий уряд» Російської імперії зібрав 21 т. 
слідчих матеріалів (знищених після «жовтневого перевороту» 
1917 р.). Справа за обвинуваченням більшовиків у шпигунстві 
була загальмована вже в середині серпня 1917 р., коли в «Тим-
часовому уряді» запанувало «ліве крило», а Переверзєва змі-
нив на посту міністра юстиції колишній адвокат Лева Троцького 
– Зарудний. Наступник міністра юстиції Зарудного, «свій» Ма-
лянтович, який повів себе підозріло - висуваючи твердження, 
мовляв більшовики непідсудні, бо діяли з політичних, а не кри-
мінальних мотивів, і посилався на досвід 1905 р., коли багато 
чесних людей співчували Японії в Російсько-японській війні. 
Після «Корніловського заколоту» почалося масове звільнення 
під заставу осіб, заарештованих у зв'язку з липневими подіями 
1917 р.; в їх числі була звільнена до суду (наміченого на кінець 
жовтня 1917 р.) і Є.Суменсон. Вишинський Андрій Януарійович 
(1883-1954), який у світову історію увійшов як головний держа-

вний обвинувач (генеральний прокурор СРСР польського похо-
дження) на сталінських «показових судових процесах» 1930-х 
років, саме він підписав наказ про арешт В.Леніна. А Ленін з 
переляку втік і переховувався по різним місцям.  

В тогочасних газетах під заголовком «Звинувачення 
Леніна, Зінов'єва та інших у державній зраді» з'явилося пові-
домлення прокурора Петроградської судової палати, в якому 
зазначалося: - Володимир Ульянов (він же Ленін), Овсій-Герш 
Аронов Апфельбаум (він же Зінов'єв Г.), Олександра Михай- 
лівна Коллонтай, Мечислав Юлійович Козловський, Євгенія 
Маврикіївна Суменсон, Гельфанд Ізраїль Лазарович (він же 
Парвус О.), Яків Фюрстенберг (він же Якуб Ганецький), мічман 
Ільїн (він же Раскольников), прапорщики Семашко і Рошаль 
звинувачуються в тому, що в 1917 році, будучи громадянами 
Російської імперії, за попередньою між собою змовою в метою 
допомоги іноземним державам, що воюють з Російською імпе-
рією, для ворожих дій проти Росії, увійшли з агентами інозем-
них держав у змову - сприяти дезорганізації російської імпера-
торської армії і тилу для ослаблення бойової здатності армії. 
Для чого на отримані від цих іноземних держав гроші, органі-
зували пропаганду серед населення і військ із закликом до 
негайної відмови протидії ворогу, а також в тих же цілях з 3-
го до 5-го липня 1917 організували в Петрограді збройне пов-
стання проти легітимно існуючої в державі верховної влади, 
що супроводжувалося цілою низкою вбивств і насильств та 
спробами арешту деяких членів законно обраного народом 
уряду. У наслідку чого, з'явилася часткова відмова окремих 
військових частин у виконанні наказів командування і самові-
льного залишення бойових позицій, чим і сприяли успіху воро-
жої армії. 

Фінансування німцями Леніна тривало і після Жовтневого 
перевороту 1917. Так: 8 листопада (нов. ст.) 1917 р. німецький 
посол у Стокгольмі - Люціус телеграфував до Міністерства 
закордонних справ Німеччини: «Прошу прислати 2 мільйони з 
сум військової позики для відомої мети», а 9 листопада статс-
секретар Ріхард фон Кюльман писав статс-секретарю Мініс-
терства фінансів Німеччини: «Маю честь просити Вашу Преве-
лебність відпустити суму 15 мільйонів марок у розпорядження 
Міністерства закордонних справ (МЗС) з метою фінансування 
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політичної пропаганди в Російській імперії». Того ж дня офіцер 
зв'язку при німецькій Головній квартирі телеграфує до Німеч-
чини: «Перемога Рад робітничих і солдатів бажана з нашої точ-
ки зору». Нестійкість становища більшовиків змушувала німців і 
далі надавати їм всіляку підтримку для підриву становища в 
середині Росії. 

***** 
Згідно опублікованих в німецькій пресі (остання пуб-
лікація в журналі «Der Spiegel» у грудні 2007 р.) відо-
мостями з відкритих джерел німецького МЗС, більшо-
вики Російської імперії отримали від німецького Мініс-
терства закордонних справ (нім. Auswärtiges Amt) 
тільки протягом 4-х років (з 1914 р. і до кінця 1917 р.) 
кошти для повалення монархії Російської імперії у виг-  

ляді готівки і зброї на суму в 26 мільйонів рейхсмарок. (Ста-
ном на 18 травня 2020 року обмінний курс марки до гривни 
становив 1:14,68. Це відповідає 381 млн 680 тис. грн, якщо 
забажаєте перевести в євро, поточний курс обміну EUR / 
DEM становить 1:1,86).   
 ***** 

Кримінальною справою «ленінських пломбованих ваго-
нів» займалася слідча комісія Російської імперії. До складу да-
ної слідчої комісії входили за розпорядженням міністра юстиції 
Скорятіна:   

- юрист Александров Павло Олександрович;  
- прокурор Судової палати Коринський;  
- слідчі Сергієвський, Бокитько і Сцепуро;  
- дільничні слідчі Монсанський і Фрідрісберг.    

Юрист Александров П.О. був одним з найактивніших членів ко-
місії та ініціатором допитів агентів охоронних відділень, контр-
розвідників, провокаторів у більшовицькому і робочому русі, які 
давали свідчення (протоколів допитів протягом нетривалого ча-
су було близько 250 і вони укладені в 21 том досудового прова-
дження). І раптом в Постанові зазначили, що комісія, в якій 
перебував Александров П. О. буцімто сфабрикувала слідчі 
матеріали про «шпигунство» Леніна та інших більшовиків на 
користь Німеччини. На думку укладача Постанови НКВС СРСР, 
колишній слідчий Російської імперії Александров П. О. віддав 
розпорядження про затримання В. І. Леніна - незаконно. У про-

токолі огляду 4 тому підшита постанова слідчого Александрова 
від 21 липня 1917 р. про притягнення до відповідальності Улья-
нова-Леніна та інших більшовиків як обвинувачуваних. Юриста 
Александрова П.О. заарештували і піддали тортурам, і вже 13 
березня 1939 р. Александров П. О. «добровільно» підписує 
необхідні зізнання, що слідство проти В.Леніна – надумано без 
підстав. 16 липня 1940 р. після закритого засідання Військова 
колегія Верховного суду СРСР вирішила розстріляти юриста 
Александрова П. О., надвечір того дня, вирок біло виконано.  

Пройшло 53 роки і у листопаді 1993 р. слідчий криміналь-
ної справи щодо «ленінських пломбованих вагонів» в якому 
приїхав В.Ленін до Росії у 1917 році, Александров Павло Олек-
сандрович був реабілітований посмертно. У 2014 році вийшов 
документальний фільм «Кто заплатил Ленину? Тайна века».  

***** 
Справжнє прізвище Леніна (по батькові було 
Ульянов), а Ленін - це один з його псевдонімів. 
Які ще були псевдоніми у В.Леніна? У 1963 році 
вийшла книга «Допоміжні покажчики до хроноло-
гії творів В.Леніна», в ній перераховані всі відомі 

в даний час псевдоніми В. І. Леніна. Неповний перелік псевдо-
німів Леніна опублікований і в відомому «Словнику псевдонімів 
російських письменників, вчених і громадських діячів». Свої 
твори, листи та записки В.Ленін підписував і літературни-
ми псевдонімами, і конспіративними прізвищами, і партійни-
ми кличками і окремими буквами тощо. Ми знаємо 148 різних 
псевдонімів В. Леніна. 

Якщо навіть виключити з цього списку різні варіанти 
одного і того ж псевдоніма, пов'язані з особливостями тран-
скрипції тієї чи іншої мови, і відкинути різноманітні скорочен-
ня, і то залишиться близько ста оригінальних і неповторних 
псевдонімів. Уявіть собі: «Сто імен однієї людини». Цілком 
ймовірно, це ще не всі псевдоніми В.Леніна. Який же був пер-
шим псевдонімом? Якщо строго дотримуватися хронології, 
то треба сказати, що цього першого псевдоніма немає, та й 
не може бути ні в одному довіднику. Але про немовби перший 
ленінський псевдонім пише в своїх спогадах старша сестра 
В.Леніна - А. І. Ульянова-Єлізарова. Йдеться про псевдонім 
«Кубишкін», який придумав собі Володя Ульянов у віці 9 років. 



 

 
20 

Можливо першим справжнім псевдонімом В. Леніна було 
прізвище «Тулін» (точніше К. Тулін). Цим псевдонімом він під-
писав одну з перших своїх наукових робіт. Хто такий Тулін, - 
цього не знали не тільки цензори, але навіть багато хто з 
найближчого оточення Леніна. Як приклад, в гуртку Радченко 
Ленін був «охрещений» жартівливими прізвиськами «Тяпкин-
Ляпкин», «Петербуржець», «Микола Петрович», «молодий 
Старик». Згодом пішли прізвиська:  «Ільїн», «Петров», «Рих-
тер», «Фрей», «Мейер», «господин Карпов», «синьор Дринь-
дринь», «Лойко», «Мирянин», «Силин», «Карич», «Правдист», 
«Статистик», «Читатель» та інші. 

***** 
У 2020 році було 150 р. від дня народження Володимира 

Ульянова. Життя і діяльність цієї людини мабуть найбільше 
переконливо доводить, що таланти людини самі по собі не роб-
лять її позитивним (або добрим) героєм, якщо зосередженні 
виключно на благо самому собі за рахунок людей, суспільства, 
світової спільноти. Він уособлює типовий приклад «живої істо-
ти», що заради власної мети, готовий пройти по трупах людей 
(у буквальному розумінні цього виразу), реалізуючи принцип 
«мета виправдовує засоби». Його мета - влада й панування.  

Надаємо цитату із книги А. Литвина «Червоний і Білий 
терор в Росії в 1917-1922 р». В. Ленін: «Чудовий план! Докін-
чували його разом із Дзержинським. Під виглядом «зелених 
чоловічків» (ми потім на них звалимо) пройдемо на 10-20 верст 
і перевішаємо куркулів, попів, поміщиків. Премія: 100.000 р. за 
повішеного…». Ми можемо безкінечно цитувати В.Леніна, бо 
для нього державний терор був головним інструментом досяг-
нення своїх цілей, «душею» всієї політики, як і для її наступни-
ків. В.Ленін: «Ввести розстріл за не дисципліну. Ввести кругову 
поруку всього загону, наприклад, загрозу розстрілу десятого, за 
кожен випадок не підкорення, або пограбування» 

***** 
Для «Московського князівства», далі «Московського 
царства», потім «Російської імперії» державний терор 
як головний інструмент політики не був чимось новим. 
Маємо на увазі таких кривавих диктаторів, як Олекса-
ндр Невський, Іван-4 («Грізний»), Петро-І тощо, де те-
рор прикривався пропагандою «за владу трудящих».  

Імперіалістична політика комуністів-більшовиків на чолі з 
В.Ульяновим по відношенню до інших народів, політика встано- 
влення регіонального та світового панування. І що кидається в 
очі: вони, ще не встановивши свою владу на всій території Ро-
сії, вже 17 грудня 1917 року офіційно почали агресивну війну 
проти «Української Народної Республіки». І з перервами вели її 
до майже повного загарбання в 1920-х роках, потім поділили 
Україну з Польщею, Чехословаччиною та Румунією, мобілізува-
вши всі наявні ресурси. Відомі історикам факти підштовхують 
до висновку, що форми і методи державного терору більшови-
цької Росії проти Українського народу були ще жорстокіші, ніж 
проти своїх московітів, у їхній тогочасній громадянській війні. 

Ульянов виявився справжнім майстром ведення гібридної 
війни проти України та інших народів. Творення фейкових дер-
жавних утворень, маскування російської агресії під виглядом 
місцевого сепаратизму стали зразком для наступників, серед 
яких назвемо Йосипа Сталіна, Володимира Путіна тощо. 

Ульянов став ідеологом і організатором створення дер-
жави, в якій нормою стала над експлуатація, грабунок насе-
лення та надзвичайно низький рівень життя. Досі історики дис-
кутують про те, а що ж комуністи побудували? Адже це була 
держава, де використовували рабську працю (праця мільйонів 
ув’язнених), відновили кріпосне право для селян тощо. Бо без 
них адміністративно-командна економіка комуністів не могла 
працювати. Вони створили новий правлячий клас держави, у 
якого була вся політична, економічна влада, привілеї та блага.. 
Вже у 1923–1940 роках українські еміграційні аналітики назива-
ли комуністів «комуністичним дворянством». Рекомендуємо 
розуміти це буквально так, як написано. 

Як Ульянов (Ленін) із подільниками зуміли ідеологічно 
обґрунтувати, організувати і здійснити стільки своїх кривавих 
злочинів? Вбити тільки за час його власного життя - мільйони 
інших людей, живим побудували пекло на землі за назвою 
«Росія – комуністичний рай на землі» і водночас замаскували 
цю катастрофічну державу, як щось успішне, передове, прива-
бливе і справедливе. Людям в середині Російської держави 
брехали 24 години на добу, і виростили декілька поколінь на 
цій зухвалій брехні. Замість людської моралі, видумали «кому-
ністичну мораль» з новими моральними критеріями.  
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Люди, цілі соціальні групи суспільства оголошувалися 
ворогами «пролетаріату», «трудящих», яких треба ліквідувати 
(на практиці вбити) і для цього В. Ульянов пояснював: «Наша 
мораль підпорядкована повністю інтересам класової бороть-
би пролетаріату». Так і виникла «комуністична мораль», яка 
все дозволяла комуністичним можновладцям (власної еліти) і 
практично реалізувала, як він писав, «необхідне на ділі сполу-
чення терору з вихованням мас». Своїм захопленням та утри-
манням влади під фальшивими гаслами Російської імперії і 
продовженням боротьби за «світове панування», команда  Ле-
ніна стала зразком для всіх кривавих диктаторів і загарбників.  

***** 
27 жовтня (9 листопада) 1917 року декретом ІІ 
Всеросійського з’їзду рад робітничих та солдат-
ських депутатів було утворено «Раду народних 
комісарів» як «тимчасовий робітничий та селян-
ський уряд», якому мала належати урядова влада 
в Росії, та призначено головою цієї Ради народних  

комісарів В.Леніна (Ульянова). Конституція Російської Соціа-
лістичної Федеративної Радянської Республіки (РСФРР) 1918 
року статтею 9 глави 5 визначала у якості основної задачі 
на «перехідний період» - «установлення диктатури міського 
та сільського пролетаріату та найбіднішого селянства у 
вигляді міцної «Всеросійської радянської влади» з метою пов-
ного придушення буржуазії, ліквідації експлуатації людини -  
людиною та створення соціалізму», а статтею 23 «керую-
чись інтересами робочого класу у цілому, РСФРР позбавляє 
окремих осіб та окремі групи прав, які користуються ними на 
шкоду інтересам соціалістичної революції». 

5 вересня 1918 р. Радою народних комісарів було прийня-
то постанову «О «Красном терроре» («Червоний терор»), 
якою було визначено необхідність «забезпечити збереження 
Радянської Республіки від класових ворогів шляхом ізоляції їх у 
концентраційних таборах, де підлягають розстрілу усі 
особи, дотичні до білогвардійських організацій, змов та 
заколотів». Сам В. Ленін (Ульянов) виступав за узаконення 
терору, наго-лошуючи на тому, що «суд повинен не усунути 
терор…  без фальші та прикрас шляхом репресій проти 
окремих груп населення. 

Головою Ради народних комісарів та керівником вищих 
органів РКП (б) Леніним давалися прямі вказівки вищим орга-
нам комуністичної партії УСРР стосовно збору продовольства 
на території України для подальшого відправлення його до 
Радянської Росії. Так, зокрема, у 1919 році Ленін зазначав, що 
«запаси хліба на Україні величезні. Взяти все відразу не мож-
на, бо українські товариші прямо кричать і чинять нам негараз-
ди. Ми, в Центральному Комітеті нашої партії, обговоривши це 
становище, дали завдання – спочатку зробити все для побу-
дови комуністичного апарату в Україні і взятися за роботу, коли 
буде зброя в руках і буде апарат, а на 1 червня одержати за це 
перші 50 мільйонів пудів хліба». Згодом В.Ленін пише: «Тепер, 
(із завоюванням України та із зміцненням Радянської влади на 
Дону), наша сила міцнішає. Ми кажемо, тепер у нас є можливо-
сті отримувати паливо з Донецького басейну та хліб з України. 
Ми повинні не менш як три тисячі робітників, залізничників та 
селян з північної голодної Росії, послати на Україну. Українська 
комуністична партія пішла назустріч братській Росії  і виділила 
додатково 100 мільйонів пудів хліба». 

Дати селянам чужу землю, а потім відібрати в них остан-
нє зерно під час продрозверстки, добровільно віддати німцям 
Україну, а потім укласти ганебний Брестський мир. Говорити 
одне, а творити інше: «Ленін – це була думаюча гільйотина». 
Ленін круто змінив хід світової історії, але й у страшному сні не 
міг уявити, яка історія станеться з ним самим. Від 1917 року і 
до кінця життя в кожній другій статті Леніна, заклик до масового 
терору. Причому взято ці ленінські вказівки з «Повного зібрання 
творів В. Леніна» (ПТЗ), виданого за радянської влади 1976 р. 
А скільки людиноненависницьких вказівок не потрапило до 
ПЗТ? До речі, у досить цікавій книжці журналіста «Известий» 
Федора Чуєва «Сто сорок бесед с Молотовым» наводиться 
такий діалог. Запитання: «Хто був суворішим - Ленін чи Ста-
лін»? Молотов: «Ну, звісно, Ленін. Сталін поряд із ним був 
винятково м'якотілою людиною». 

Радянській молоді навіювали, що він був ніби ялинковим 
дідом: добрим, турботливим, м'яким, осяяним любов'ю до не-
щасних. Ні, він не був таким. Правда, відомо це стало пізніше. 
Він був нетерпимий, безпощадним, лютим і скаженим. І не 
тільки до ворогів, а й до тих, хто був поруч, але в чомусь не 
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погоджувався з ним. Він був сварливий і недовірливий. Любив 
сперечатися і, взагалі, перебував у стані, який сам же називав 
«удачною драчкою». А ненавидів він люто й безпощадно. Якщо 
згоден із ним, ти друг на час, поки згоден. Не згоден – ворог на 
все життя, і люто ненавидів все своє життя. Чим хворів Ленін і 
чому це приховують навіть зараз? Хвороба і смерть В.Леніна й 
досі покриті щільною завісою таємниці. Відповідно до федера-
льного закону про таємницю документи в архіві ЦК КПРС, у 
1999 році всі обмеження повинні були зняти. Виявилося, що 
керівництво архіву продовжило термін утаєння на 25 років…  

Наведемо цитату її автор Олександр Яковлєв - член 
Політбюро ЦК КПРС (1987–1990), академік, історик, «ідеолог 
перебудови» в СРСР. Хто був фашистом номер у ХХ столітті? 
Яковлєв: «Насправді фашистом № 1 у минулому столітті був не 
Гітлер, а Ленін. Він був організатором фашистської держави. У 
російському, певна річ, виконанні. Сталінський режим, це пода-
льший розвиток фашистської держави. Сталін нічого нового не 
придумав. Нічого не придумав і Гітлер. Порівняно з Леніним, 
Гітлер - сволота, це зрозуміло, але концтабори й газові камери 
росіяни придумали раніше за нього. А ще придумали дещо, чо-
го навіть у нього не було. Практика захоплення дітей заручників 
у Гітлера була?  Ні. А в нас була. Гітлер із 1933 по 1939 роки 
знищив 10 тисяч своїх політичних противників. А в Росії було 
було вбито мільйони. Причому переважна більшість із них,  
ніякими політичними противниками не була». 

Пройшли роки від 1917 до 1991 і Україна стала незалеж-
ною державою. Комуністичний тоталітарний режим 1917-1991 
років в Україні визнається злочинним і таким, що здійснював 
політику державного терору, яка характеризувалася числен-
ними порушеннями прав людини у формі індивідуальних та 
масових вбивств, страт, смертей, депортацій, катувань, вико-
ристання примусової праці та інших форм масового фізичного 
терору, переслідувань з етнічних, національних, релігійних, 
політичних, класових, соціальних та інших мотивів, заподіянням 
моральних і фізичних страждань під час застосування психіат-
ричних заходів у політичних цілях, порушенням свободи совісті, 
думки, вираження поглядів, свободи преси та відсутністю полі-
тичного плюралізму, та у зв’язку з цим засуджується - як несу-
місний з основоположними правами і свободами людини. 

РЕАЛЬНА  ЦІНА  ВБИВСТВА 
Тихим, суботнім вечором, відомий дослідник 
Кіровоградщини В.В. Поліщук, в колі своїх дру-
зів розповів одну історію пов’язану з Левом 
Троцьким, як його вбивця став Героєм Радян-
ського Союзу. 21 серпня 1940 року у Мексиці 
агент радянської розвідки Рамон Меркадер 
убив Троцького льодорубом, виконавши волю 
Й. Сталіна.  Останні  слова, які  Лев  Троцький  
сказав дружині: «Шкода, що я не зробив світо- 

ву революцію». Убивця Троцького - Рамон Меркадер, він же 
Френк Джексон, він же Жак Морнар, був засуджений до 20 років 
тюремного ув'язнення. Звільнившись у 1960 р, оселився на Ку-
бі. Незадовго до смерті в Гавані 18 жовтня 1978 р. отримав 
«Золоту Зірку» Героя Радянського Союзу. 

Інформація про життя та діяльність Л.Троцького в СРСР 
була під забороною. Та у 2009 р, після 70 років забуття, з наго-
ди 130-річчя з дня народження, земляки вирішили встановити 
пам'ятник «кривавому генію» Л.Троцькому та створити музей. І 
відразу проти цієї ідеї виступили як націоналісти, які вважають 
Льва Давидовича тираном, так і комуністи, як і замовник убив-
ства Сталін, - ворогом №1. Тож ініціатори встановлення пам’я-
тника не стали накликати на себе біду і залишили усе, як було 
раніше.  

Лев Троцький (Лейба Давидович Бронштейн) народився 7 
листопада 1879 року у селі Янівка, Єлисаветградського повіту, 
Херсонської губерніії, (нині с. Береславка, Бобринецький ра-
йон, Кіровоградська область, Україна) помер 21 серпня 1940 р. 
Двічі засланець при імперському режимі, позбавлений всіх гро-
мадянських прав у 1905 році. У 19 років уперше заарештований 
за революційну пропаганду. У Бутирській в'язниці долучився до 
марксизму. Тоді ж одружився на революціонерці Олександрі 
Соколовській. На засланні у них народилися дві дочки, а через 
два роки Лев покинув сім'ю і утік до Лондона з підробленим 
паспортом, в який вписав прізвище наглядача одеської в'язниці 
Троцького, що стало згодом його псевдонімом. У 1903-му одру-
жився вдруге - на Наталії Сєдовій, теж революціонерці. У них 
народилися двоє синів. Усі діти Троцького носили прізвища 
матерів – Соколови і Сєдови. 
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Л.Троцький Народився на Єлизаветградщині 
(нині с. Береславка, Бобринецький район) у ро-
дині єврея-колоніста, багатого землевласника 
і цукрозаводчика. До 9 років жив у невеликому 
маєтку свого  батька. Розмовною  мовою  його  

родини була змішана російсько-українська, а не широко поши-
рений серед євреїв - ідиш. У віці 9 років був відданий до Одесь-
кого реального училища, де навчався до 7-го класу. Пізніше 
був переведений до Миколаєва, де й завершив середню освіту 
в Олександрівській чоловічій гімназії. Завдяки старанням Лева 
Бронштейна в місті 1897 року з'явилась газета «Наше дело» 
- одне з перших видань самвидаву Миколаєва. У справі Півден-
норосійського робітничого союзу був заарештований і засла-
ний до Сибіру (1898 р). 

***** 
Народжений в Україні як Лейба Давидович Бронштейн, 

був професійним революціонером і теоретиком-марксистом. У 
перші роки після революції 1917 року в Російській імперії був 
одним з найвпливовіших політиків в РСФРР, потім у СРСР, 
спершу як Народний комісар закордонних справ, а згодом як 
організатор і головнокомандувач Червоної армії та Воєнний 
народний комісар. Він був також одним із засновників Політбю-
ро  Російської  Компартії. Теоретик  «перманентної  революції». 
Увійшов у перший радянський уряд наркомом закордонних 
справ, потім - військових і морських. Очолював роботу зі ство-
рення Червоної армії. Широко використовував репресії для 
підтримки дисципліни на фронті і в тилу, був одним з практиків 
«червоного терору». Ленін назвав його найвидатнішою люди-
ною зі всього тодішнього складу ЦК. А після смерті вождя гос-
тра боротьба Троцького зі Сталіним за лідерство закінчилася 
поразкою Львав Давидовича.  

Його виключили з партії, вислали за кордон. Жив в Туреч-
чині, потім - у Мексиці. Об'єднав групи своїх прихильників по 
всьому світу в «IV Інтернаціонал». Почав писати книгу про Ста-
ліна як фатальну фігуру для соціалістичного руху. За кордоном 
Троцького включили у 50 кращих авторів найвидатніших книг 
людства. І навіть вороги визнавали, що Лев був найвидатнішим 
євреєм з часів Ісуса. Ідеї Лева Троцького є базою для комуніс-
тичних теорій, об'єднаних під назвою троцькізм, а також різно- 

манітних радикальних рухів лівого спрямування. 
Наприкінці 20-х років минулого століття Лев Троцький взя-

вся за написання мемуарів. Дві глави книги «Моє життя» він 
присвятив с. Янівці. Вперше він докладно розповів про сім'ю і ті 
місця, де пройшло дитинство, де пізнавав світ. Більшовик № 2 
(Троцький) писав, що вважав українську мову другою рідною 
після ідиш. Книга Троцького стала бестселером у США і Вели-
кобританії. За рік вона перевидавалася двічі, було продано 
близько трьох мільйонів екземплярів. При цьому в СРСР, де 
все робилося для того, щоб навіть ім'я революціонера було 
забуто, книга вперше потрапила тільки в 1990-х роках. 

Сьогодні немає у Бобринці пам’ятника Троцькому. На 
будинках, які колись належали батьку Льва Давидовича, або 
пов’язані з його життям, не встановлені пам’ятні дошки. Не 
створили у Бобринці музею земляка (нехай навіть негативного). 
Єдине, на що спроміглися зробити, - це невеличкий куточок у 
місцевому краєзнавчому музеї, та й то він був влаштований ще 
в радянські часи. На автодорозі Кіровоград-Миколаїв не стоїть 
вказівник, що за кілька кілометрів від дороги - село Янівка, у 
якому народилася і провела свої дитячі роки людина, яка зро-
била революцію в Російській імперії, і навіть мріяла про світову 
революцію. Навіть самої Янівки уже не існує. На її місці – розо-
ране поле. У землі вціліли залишки фундаменту будинку Брон-
штейнів. Жителі сусіднього села Береславка досі знаходять 
цеглу з клеймом «Б», яку на початку минулого століття випус-
кали на цегельному заводі батька Троцького, відомого в окрузі 
землевласника Давида Бронштейна. 

Батько Д. Бронштейн володів землею, цегельним заво-
дом, воловнею, торговими будинками, млином та пивоварнею, 
- розповідає директор Бобринецького районного краєзнавчого 
музею ім. М.Смоленчука  - Раїса Кучугура. У двох уцілілих 
магазинах Давида Бронштейна на Ринковій площі у сьогодніш-
ньому Бобринці нині облаштовані також магазини. Збудовані 
ними споруди витримали всі історичні незгоди й стоять понині. 
До моменту народження Троцького його батько став одним з 
найбільших місцевих землевласників. У наші дні від господар-
ства Бронштейна майже нічого не залишилося. Будинок, млин і 
завод - розібрані по цеглині, парк - вирубаний, і лише ставки та 
біла акація на місці палісадника говорять про те, що колись тут  
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був великий маєток. 
На Бобринецькому ринку зберігся один легендарний «Бу-

динок Бронштейнів». У ньому був «Центр робочої сили», на 
даху цього будинку у 1905 році, 12 годин без перерви говорив 
Лев Троцький. Послухати його зібрався семитисячний натовп 
навколишніх селян. Лютнева революція 1917 р. застала Л.Тро-
цького в Нью-Йорку. Так само, як і для Леніна, революція у Ро-
сії стала для Троцького несподіванкою. Ще 16 січня 1917 р. в 
статті, що супроводжувала інтерв'ю Троцького нью-йоркської 
єврейської газети «Форвертс», кореспондент заявив, що «това-
риш Троцький залишиться з нами… принаймні до кінця війни». 

Проте 27 березня 1917 р. Троцький попрямував до Росії 
на норвезькому пароплаві «Хрістіаніафьорд» через канадський 
порт Галіфакс, однак, його інтернувала британська влада. Фор-
мально британці діяли на підставі «чорних списків» неблагона-
дійних осіб, складених ще імператорським урядом Миколи-ІІ. 
Троцький пробув у британському концтаборі для інтернованих 
моряків німецького торгового флоту (місто Амхерст, Нова Шот-
ландія) близько місяця. Разом з ним були інтерновані дружина, 
двоє синів і ще п'ятеро російських соціалістів, імена яких були 
записані як Микита Мухін, Лейба Фішел, Костянтин Романче-
нко, Григорій Чудновський і Гершон Мельничанський. Буква-
льно через кілька днів він став найпопулярнішою людиною в 
таборі. На вимогу Петроградської ради і міністра закордонних 
справ Тимчасового уряду Мілюкова британська влада відпу-
скають Троцького. 29 квітня 1917 він виходить з концтабору і 
вирушає до Росії на данському пароплаві через Швецію. 4 тра-
вня 1917 р. Троцький прибуває у Петроград. У Петрограді його 
обрано членом ЦК більшовицької партії і головою Петербур-
зького військово-революційного комітету, що керував Жовтне-
вим переворотом 1917 р.  

Як народний комісар закордонних справ Троцький підпи-
сав «Берестейський мир» (мирна угода між Українською Наро-
дною Республікою (УНР) з одного боку та Німецькою імперією, 
Австро-Угорською імперією, Османською імперією і Болгарсь-
ким царством з другого боку). 1918-1925 роки Троцький народ-
ний комісар військово-морських справ, організатор перемог 
Червоної армії над білими генералами і усіма ворогами радя-
нської влади. 

Вважаючи себе лівішим від Леніна, Троцький часто розхо-
дився з ним, але співпрацював з меншовиками, потім знову 
повернувся до більшовицької партії, а по смерті Леніна очолив 
«Ліву опозицію», до якої пізніше приєдналися всі ліві течії в 
більшовизмі. За наказом Й.Сталіна 7 листопада 1927 р. виклю-
чений з партії і засланий до Алма-Ати. При виключенні із партії 
він відкрито погрожував, що повернеться до керівництва партії і 
розстріляє Й. Сталіна та його прибічників. У1929 році висланий 
із СРСР. 

***** 
У 1930-х роках в Береславці розстріляли сіль-
ську вчительку Катерину Гуренко - троюрідну 
племінницю Троцького. Вона обожнювала Ста-
ліна, а Л. Троцького вважала ворогом, тому на-
віть подумати не могла, що їй загрожує небез- 

пека. Але одного разу її забрали прямо з уроку, більше її ніхто 
не бачив. Дядька Григорія вбили денікінці. Доля старших: бра-
та Овсія та сестри Єлизавети не відома. Молодша сестра 
Ольга на рік пережила брата. Вона вийшла заміж за револю-
ціонера Каменєва і, коли той став «ворогом народу», потра-
пила в «Орловську в'язницю», де її розстріляли у 1941 р. Ба-
тько, Давид Бронштейн, після розкуркулення і смерті дружи-
ни у 1919 р. пішки вирушив до Одеси, а звідти - до Москви. 
Там влаштувався працювати мельником і доживав свої дні. 
Мати Троцького - Ганна померла у 1910 р. Поховали її на 
єврейському кладовищі біля Береславки. Чутки про те, що 
старий Бронштейн поклав поруч з коханою дружиною золоті 
прикраси та срібне начиння, не давала спокою багатьом 
авантюристам. Одного разу двоє місцевих трактористів 
вирішили заволодіти скарбом, підчепили до трактора кам’яну 
плиту, зірвали її і залізли у могилу. Золота не знайшли, але 
спрацював «злий демон» невдовзі одного задавив трактор, а 
інший згорів у власному будинку. Селяни обходять це місце 
стороною, побоюються помсти з того світу, але інші могили 
розрили в пошуках золота. Цілим стоїть надгробний пам'ят-
ник Ганни Бронштейн. Зараз місце, де колись було кладови-
ще, майже повністю розоране. І лише могилу Ганни Леонтії-
вни Бронштейн ось уже майже 100 років плуги боязливо обхо-
дять стороною. 
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 ВИМІР  ЧЕРЕЗ  ПРИЗМУ  ЕТНІЧНОСТІ 
З шкільної програми відомо, Володимир Ілліч 
Ленін  (Ульянов) народився в м. Симбірськ 
(нині Ульяновськ) 22 (10).04.1870 р. Попере-
дню всю інформацію про родовід Ульянових 
утаємничили. У радянських енциклопедіях 
вказувалося, що батько Леніна – Ульянов 
Ілля Миколайович працював інспектором на-
родних училищ Симбірської губернії і походив  

з бідних міщан м. Астрахані, а прадід був селянином-кріпаком. 
Мати Леніна - Марія Олександрівна Ульянова, була дочкою 
лікаря Олександра Дмитровича Бланка. Підкреслювалося, що 
старший брат Леніна Олександр був покараний смертю разом з 
іншими революціонерами-народовольцями за невдалий замах 
на життя царя Олександра-ІІІ.  

Ця дозована інформація давала неповне уявлення про 
соціальні коріння й національне походження Ульянова-Леніна. 
Зайва деталізація, як показав скандал навколо публікації 
роману Маріетти Шагінян «Сім’я Ульянових» (1938) в журналі 
«Красная новь» була небажаною для властей. Проте дослід-
ження останніх десятиліть, що з’явилися у кількох країнах, 
дають детальну інформацію про родовід сім’ї Ульянових. Він 
унікальний і міг скластися тільки в багатонаціональній імперії, 
що переживала процес ламання станових перетинок. 

Першим відомим предком Ульянова-Леніна по батьківсь-
кій лінії є Андрій Ульянин, (ми не помилились – Ульянин), крі-
пак села Еропкина (зараз - Пільненський район Нижегородської 
області). Протягом століть ця територія належала чувашам і 
була заселена виключно тюркоязичними племенами. Прапра-
внук Андрія Ульянина - Микола Васильович Ульянин (в майбу-
тньому Ульянов) в 1791 році отримав від поміщика Степана 
Михайловича Брехова «вільну бумагу» і переїхав в Астрахань. 
Там він одружився з дочкою міщанина Олексія Лук'яновича 
Смирнова - Ганною Олексіївною Смірновою, яка народилася в 
1788 році і була молодша за чоловіка на 18 років. У 1831 році у 
подружжя народився син, майбутній батько Ульянова-Леніна. 

Дід Ганни (або Анни) Олексіївни - Лук'ян Смирнов, наща-
док «ойратів» – плем’я кочівників, що переселилися в XIII ст. в 
Центральну Азію, а на початку XVII ст. в межиріччі Уралу, Вол-

ги і Дону - судячи з усього, належав до багатих верств феода-
льної знаті «ойратів». Його син Олексій Смирнов був заможною 
людиною: мав солідний будинок зі службами, свій виїзд, безліч 
дворових людей, вів широку підприємницьку та громадську 
діяльність. 

Тим часом дід, прадід і прапрадід Ульянова-Леніна по 
батьківській лінії дійсно були в далекому минулому кріпаками. 
Прапрадід - Микита Григорович Ульянин - народився в 1711 р. 
За ревізьким переписом 1782 року він з сім'єю молодшого сина 
Феофана був записаний, як дворова людина поміщиці села 
Андросова Сергачської округи Нижегородського намісництва 
Марфи Семенівни Мякининої. З тієї ж ревізії його старший син 
Василь Микитович Ульянин, 1733 року народження, з дружи-
ною Ганною Семіонівною і дітьми Самойловим, Порфирієм і 
Миколою проживали там же, але числилися дворовими людь-
ми корнета Степана Михайловича Брехова. По ревізії 1795 р 
дід Леніна Микола Васильович, мав тоді 25 років, неодружений, 
жив з матір'ю і братами в тому ж селі, але значилися вони вже 
дворовими людьми підпрапорщика Михайла Степановича Бре-
хова. Значитися він, звичайно, значився, але в селі Андросова 
його тоді вже не було. 

У Астраханському архіві зберігається документ «Списки 
іменні очікуваних до прилучення втікачів з різних губерній помі-
щицьких селян», де під номером 223 записано: «Микола Васи-
льєв син Ульянин Нижегородської губернії, Сергачської округи, 
села Андросова, поміщика Степана Михайловича Брехова -  
селянин. Відлучився в 1791 році». Запис відповідає 1733 року. 
Чи були вони відпущенні на оброк і викуп, чи самі втекли – точ-
но невідомо, але через декілька років - в 1799-му в Астрахані 
Миколу Васильовича Ульянина перевели в розряд державних 
селян, а в 1808 році взяли в міщанський стан, в цех ремісників-
кравців. (З кріпаків – перейшли в міщани, треба «трохи» зміни-
ти своє прізвище). 

Позбувшись кріпацтва і ставши вільною людиною, Микола 
Васильович через рік змінив прізвище Ульянин, спочатку  на 
Ульянін, (через українське «і»), а потім на Ульянов. Незабаром 
він одружився з вищезазначеною дочкою астраханського міща-
нина Олексія Лук'яновича Смирнова – Ганною (або Анною). Ви-
ходячи з деяких архівних документів, письменниця Маріетта 
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Шагінян висунула версію, згідно з якою Анна (Ганна) Олексіївна 
- не рідна дочка Смирнова, а хрещена калмичка, визволена їм 
з рабства і в березні 1825 року – удочерина ним. Можливо по 
причині таємної сексуальної пристрасті з калмичкою-матір’ю 
майбутньої дівчинки  Анни (або Ганни). Припускає, що маємо 
приклад «бастарда» або «батарда стосовно до людей, тобто 
позашлюбної або незаконнонародженої дитини.  

Безперечних доказів цієї версії немає, тим більше що вже 
в 1812 році у Анни (Ганни) Смирнової-Ульянової з Миколою 
Ульяновим народився син Олександр, який помер чотирьох 
місяців від народження, в 1819 р. на світ з'явився син Василь, в 
1821 р. - донька Марія, в 1823 р. - Феодосія і, нарешті, в липні 
1831 року, коли главі сімейства Миколі було вже за 60, народи-
вся син Ілля - батько майбутнього Володі Ульянова-Леніна.  

***** 
Радянською цензурою видана дозована інформація. 
Батько Леніна - Ілля Миколайович Ульянов здобув 
вищу освіту в Казанському університеті завдяки 
матеріальній допомозі старшого брата. Талано-
витий педагог, він зробив стрімку кар’єру, став дій-
сним статським радником (в «Табелі про ранги» 
Петра-І це прирівнювалося до генеральського чину) і 
потомственим дворянином. 
***** 

По материнській лінії родовід Ульянова-Леніна виявився 
ще більш різнобарвним, особливо за національною ознакою. 
Беремо прізвище Бланк і починаємо свої пошуки. Прадід Улья-
нова-Леніна на ім’я Моше Іцкович Бланк, за підказками наших 
товаришів, можливо народився в 1763 році. Перша згадка про 
нього міститься в записах ревізії 1795 року, де серед міщан 
міста Старокостянтинова Волинської губернії під номером 394 
записаний Мойшка Бланк. Співзвучність Моше і Мойшка дає 
нам підстави робити певні припущення. Починаємо шукати зві-
дки він з'явився в тутешніх місцях. До сьогоднішнього дня пов-
ної ясності у нас немає. Тож поділимось з вами розповідями 
інших дослідників. 

Деякий час тому відомий бібліограф Майя Дворкіна ввела 
в науковий обіг цікавий факт. Десь в середині 1920-х  р. архівіст 
Юліан Григорович Оксман, який займався за завданням дирек-

тора Ленінської бібліотеки Володимира Івановича Невського 
вивченням родоводу вождя світового пролетаріату В. Леніна, 
виявив прохання однієї з єврейських громад Мінської губернії, 
що відноситься нібито до початку XIX ст., про звільнення від 
податків якогось хлопчика , бо він є бастардом - «незаконним 
сином великого мінського чиновника», а тому, мовляв, громада 
платити за нього не повинна. Прізвище хлопчика була - Бланк. 

За словами Ю. Оксмана, директор В. Невський повіз його 
до Лева Каменева, а потім вони втрьох направилися до Миколи  
Бухарина. Показуючи документ, Л. Каменєв буркнув: «Я завжди 
так думав». На що М. Бухарін йому відповів: «Що ви думаєте - 
неважливо, а от що будемо робити?» З Ю.Оксмана взяли сло-
во, що він нікому не скаже про архівну знахідку. І з тих пір цього 
документа ніхто не бачив в очі. 

***** 
Микола Іванович Бухарін (1888-1938), політич-
ний діяч Російської імперії, член Президії Вико-
нкому Комінтерну (1919-1920 р). Академік  АН  

СРСР (1929). У червні 1911 р. арештований і засланий на 3 р. 
в Онегу (Архангельська губернія), через 6 місяців втік із зас-
лання до Ганновера, потім в Австро-Угорщину. За кордоном 
Бухарін познайомився з Леніним, з яким згодом підтримував 
дружні взаємини. 

***** 
Так чи інакше, Моше Бланк з'явився в Старокостянтинові, 

будучи вже дорослим, і в 1793 році одружився на місцевій 29-
річній дівчині Марьям (Марем) Фроимович. З дальших записів 
ревізії бачимо, що він вмів читати по-єврейськи та по-російсь-
ки, мав власний будинок, займався торгівлею і плюс до того 
біля містечка Рогачова їм було орендовано землю, близько 3 
га, які засівалися цукром. 

У 1794 р. у нього народився син Аба (Абель), а в 1799 р. - 
син Сруль (Ізраїль). Ймовірно, з самого початку у Моше Іцкович 
Бланк не склалися стосунки з місцевою єврейською общиною. 
Він був «людиною, яка не хотіла, або не вміла знаходити спіль-
ну мову зі своїми одноплемінниками». Іншими словами, за якісь 
якості єврейська громада його просто зненавиділа. І після того 
як в 1808 році від пожежі, а можливо і підпалу, будинок Бланка 
згорів, сім'я переїхала в Житомир. 
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Через багато років, у вересні 1846 року Моше Бланк 
написав листа імператору Миколі-I, з якого видно, що вже «40 
років тому» він «зрікся Євреїв», але через «надмірно набожну 
дружину», яка померла в 1834 р., він прийняв християнство і 1 
січня 1835 року отримав ім'я Дмитро. Ціль листа до московсь-
кого царя Миколи-1 з’ясувалася пізніше. Зберігаючи неприязнь 
до своїх одноплемінників, Дмитро (він же Моше) Бланк пропо-
нував в цілях асиміляції євреїв - заборонити їм носіння націона-
льного одягу, а головне, зобов'язати їх молитися в синагогах за 
російського імператора і імператорське прізвище. Цікаво, що в 
жовтні 1846 року про лист було повідомлено Миколі-I і він пов-
ністю погодився з пропозиціями «хрещеного єврея Бланка на 
ім’я Дмитро-Моше», в результаті чого в 1850 р. євреям забо-
ронили носіння національного одягу, а в 1854 р ввели відпові-
дний текст молитви. 

Про те, що Бланк Моше (Дмитро) вирішив порвати з євре-
йською громадою задовго до свого християнського хрещення, 
свідчило те, що обидва його сина, Абель і Ізраїль, як і сам ба-
тько Моше, теж вміли читати по-російськи, і коли в 1816 році в 
Житомирі відкрилося повітове училище, сини були зараховані 
туди і успішно його закінчили. З точки зору віруючих євреїв, це 
було блюзнірство, бо приналежність до юдейського віроспові-
дання прирікала їх на животіння в межах смуги осілості. І лише 
подія, що сталася навесні 1820 року круто змінило долі моло-
дих людей Абеля (Аба) і Ізраїля (Сруль). 

У квітні 1820 в Житомир прибув у службове відрядження 
«високий чин» - правитель справ так званого «Єврейського 
комітету», сенатор і поет Дмитро Йосипович Баранов. Якимось 
чином Бланку вдалося зустрітися з ним, і він попросив сенато-
ра посприяти його синам під час вступу до Медико-хірургічної 
академії в Петербурзі. Д.Баранов євреям аж ніяк не симпати-
зував, але досить рідкісне в той час звернення двох «заблу-
калих єврейських душ», які «знайшли себе в християнстві», на 
його думку, було справою благим, і він погодився. 

Брати Абель (Аба) і Ізраїль (Сруль) відразу ж вирушили 
до столиці і подали прохання на ім'я митрополита Новгородсь-
кого, Санкт-Петербурзького, Естляндського і Фінляндського -  
Михайла: «Оселився нині на проживання в С-Петербурзі, - 
писали вони, і маючи повсякчасне ставлення до християн, 

Греко-російську релігію висповідаємо і бажаємо нині прийняти 
ону». Клопотання братів задовольнили, і вже 25 травня 1820 р. 
священик церкви Преподобного Сампсонія в Санкт-Петербурзі 
Федір Барса обох братів «хрещенням просвітив». Абель (Аба) 
став Дмитром Дмитровичем, а Ізраїль (Сруль) - Олександром 
Дмитровичем. Слід пояснити, що молодший син Моше Бланка - 
Ізраїль (Сруль) нове ім'я Олександр отримав на честь свого 
хрещеного батька, графа Олександра Івановича Апраксина, а 
по батькові (Дмитрович) - в честь хрещеного батька старшого 
сина - Абеля (Аба), сенатора Дмитра Йосиповича Баранова. А 
вже 31 липня 1820 року, за вказівкою міністра освіти Росії кня-
зя Олександра Миколайовича Голіцина, братів Бланк  (старшо-
го) Абеля (по новому Дмитро) і молодшого Ізраїля (по новому 
Олександра)  призначили «вихованцями Медико-хірургічної 
академії», яку вони і закінчили в 1824 р., удостоївшись вченого 
звання лікарів 2-го відділення і презенту у вигляді кишеньково-
го набору хірургічних інструментів. 

Дмитро (Абель) Бланк залишився в столиці на посаді 
поліцейського лікаря, а Олександр (Ізраїль-Сруль) у серпні 
1824 року розпочав службу в місті Поріччя Смоленської губер-
нії на посаді повітового лікаря. Правда, вже в жовтні 1825 р. він 
повернувся до С.-Петербургу і був зарахований, як і його брат, 
лікарем в штат поліції міста. У 1828 році його призначили штаб-
лікарем. Справи у Олександра Дмитровича Бланк (Ізраїля-
Сруля) спочатку складалися непогано. Як поліцейський лікар, 
він отримував тисячу рублів на рік. За «моторність і старан-
ність» не раз удостоювався подяк і маленьких подарунків. 

Але в червні 1831 р., під час холерних заворушень в сто-
лиці, збунтований натовп по-звірячому вбив Дмитра (Абеля) 
Бланка, який чергував в центральній холерної лікарні. Ця сме-
рть настільки вразила Олександра (Ізраїля-Сруля) Бланка, що 
він звільнився з поліції і більше року не працював. Лише в квітні 
1833 р. він знову вступив на службу - ординатором в Міську 
лікарню святої Марії Магдалини для бідних на окраїні С.Петер-
бурга. Між іншим, саме тут у нього в 1838 році лікувався Тарас 
Шевченко. Одночасно (з травня 1833-го по квітень 1837 роки) 
Олександр (Ізраїль) Бланк працював в Морському відомстві. У 
1837 р, після здачі іспитів, він був визнаний «інспектором лікар-
ської управи», а в 1838 р. став медико-хірургом. 
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Розширювалася і приватна практика Олександра (Ізраїля) 
Дмитровича Бланка. Серед його пацієнтів були представники 
вищої знаті. Це дозволило йому переїхати в пристойну кварти-
ру у флігелі одного з розкішних особняків на Англійській набе-
режній, який належав лейб-медику імператора і президенту 
Медико-хірургічної академії баронету Якову Васильовичу Віл-
ліє. Тут в 1835 році і народилася дівчинка Марія Бланк, хреще-
ним батьком Марії (Машеньки) став їхній сусід - в минулому 
ад'ютант великого князя Михайла Павловича, а з 1833 року - 
шталмейстер Імператорського двору Іван Дмитрович Чертков. 

***** 
Чертков І.Д. (1797-1865) - шталмейстер із роду Чер-
ткових в сім'ї воронезького губернського предводите-
ля дворянства Дмитра Васильовича Чорткова, який 
розбагатів завдяки шлюбу з дочкою Степана Тевя-
шова. Брав участь у воєнних кампаніях 1813-1814 р, 
російсько - турецькій війні (1828 - 1829)  і  придушення  

Польського повстання 1830 р. І.Чертков був при шефу свого 
полку генерал-майора Хрущова - ад'ютантом. 28 січня 1826 р 
отримав чин полковника та згодом призначений ад'ютантом 
Його Імператорської Високості - великого князя Михайла 
Павловича. 

***** 
У 1840 році Анна Іванівна Бланк (дружина Олександра 

(Ізраїля) тяжко захворіла і померла, була похована в Петер-
бурзі на Смоленському кладовищі. Тоді турботу про дітей ціл-
ком взяла на себе її сестра Катерина фон Ессен, яка овдовіла 
в тому 1840 році. Олександр (Ізраїль) Дмитрович, мабуть і при 
житті своєї дружини Анни (Ганни) симпатизував сестрі Кате-
рині. Не випадково свою дочку 1834 року народження він наз-
вав Катериною. Після смерті Анни Іванівни, двоє дорослих 
людей (Катерина і Олександр) зближуються ще більше, і в кві-
тні 1841 року Олександр (Ізраїль) Бланк вирішує вступити з 
Катериною Іванівною фон Ессен в законний шлюб. Однак  поді-
бні шлюби - з хрещеною матір'ю його дочок і рідною сестрою 
покійної дружини - закон не дозволяв офіційного шлюбу. Тоді 
Катерина фон Ессен приймає рішення і стає цивільною дру-
жиною Олександра (Ізраїля) Бланк. Щоб перервати спогади по 
втраті померлих, вони у 1841 році залишають столицю і пере-

їжджають до Пермі, де Олександр Дмитрович отримав посаду 
інспектора Пермської лікарської управи і лікаря Пермської гім-
назії. Завдяки останній обставині О. Бланк і познайомився з 
учителем латини Іваном Дмитровичем Веретенником, який 
став в 1850 році чоловіком його старшої дочки Анни, і виклада-
чем математики Андрієм Олександровичем Залежським, який 
взяли в дружину іншу дочку – Катерину Бланк. 

***** 
Олександр (Ізраїль) Дмитрович Бланк 1799 р. 
народження єврей: Старокостянтинів, Волин-
ська губернія із родоводу Бланків. Повне ім’я від 
народження  Ізраїль (Сруль), Мусієв  син, а  вже  

далі Олександр Дмитрович Бланк в 1820 р. прийняв християн-
ство в церкві преподобного Сампсонія, Санкт-Петербурга. 
Батьки: Мусій (Моше) Давид Іцхаків (Іцкович) син Бланк (1763-
1852); мати Марьям (Марем) Фроимович (1763-1834). Одружи-
вся Олександр (Ізраїль) Бланк 26 серпня 1828 р. в Свято-Нико-
лаївському Соборі з Анною (Ганною) Іванівною Гроссшопф (в 
шлюбі Бланк). Батьки Анни (Ганни): Батько Иоганн Готтлиб 
Иван Фёдорович Гроссшопф (1766-1822) із родової гілки Грос-
сшопфів. Автори нашої книги знайшли 34 прізвищ із цього 
роду.  Гроссшопфи походили з Північної Німеччини (Любек, 
Мекленбург, Гольштейн), були багатими і знатними. Деякі 
представники цієї гілки вважалися видатними людьми не ті-
ль-ки в Німеччині, але і в німецькій колонії в Петербурзі. Нап-
риклад, Йоган (Юган) Готліб Гроссшопф (1756-1822), прадід 
Леніна по лінії його бабусі Ганни Іванівни, займав солідну поса-
ду в бюрократичній ієрархії російської держави. Він почав свою 
кар'єру в Росії з представника німецької торгової фірми «Фрі-
дріх Шаде і К °» і дослужився до посади консультанта держа-
вної «юстиц-колегії» у справах Ліфляндії, Естляндії та Фінля-
ндії. Одружився Йоган Гроссшопф на шведці Анні Беате із 
роду Естедт. Про матір Ганна Беата Естедт (1773-1847), 
ми знайшли три записи  із  історії шведського роду Естедтів. 
Виходить, що шведські корні родичів В. Леніна беруть свій 
початок від сім'ї його прапрадіда, багатого підприємця, який 
займався виробництвом капелюхів в місті Упсала, Симона 
Новеліуса. Внучка Новеліуса, Анна Крістіна Борг, була одру-
жена з сином Карла Рейнгольда Естедта, родичом багатого 
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ювеліра Карла Фредеріка Естедта, уродженцем міста Упса-
ла. Пізніше він з сім'єю переселяється в Санкт-Петербург. 
От його дочка і була Анною Беат (або Ганною Карлівною). 

У Олександра (Ізраїля) та Анни (Ганни) Бланк народили-
ся діти: син Дмитро Олександрович (1830-1850); дочки: Анна 
Олександрівна (1831-1897); Любов Олександрівна (Бланк-
Ардашева-Пономарева) (1832-1895); Катерина Олександрівна 
(Бланк-Заліжська) (1834-1883); Марія Олександрівна (Бланк-
Ульянова) (1835-1916); остання Софія Олександрівна Бланк 
(1836-1897). 

***** 
В історію російської медицини Олександр (Ізраїль) Бланк 

увійшов як один з піонерів бальнеології - лікування мінеральни-
ми водами. Вийшовши на пенсію наприкінці 1847 року з посади 
лікаря Златоустівської збройної фабрики, він поїхав в Казансь-
ку губернію, де в 1848 р. в Лайшевському повіті було куплено 
село Кокушкино з 462 десятин (503,6 га) землі, водяним мли-
ном і 39 кріпаками. 4 серпня 1859 Сенат затвердив Олександра 
(Ізраїля) Дмитровича Бланка і його дітей в спадковому дворян-
стві, і вони були занесені в книгу Казанського дворянського 
депутатського зібрання. 

Ось так Марія Олександрівна Бланк появилася в Казані, а 
потім в Пензі, де познайомилася з Іллею Миколайовичем Улья-
новим. Їх весілля 25 серпня 1863 року, як до цього і весілля 
інших сестер Бланк, зіграли в с. Кокушкино. А згодом молодята 
поїхали в Нижній Новгород, де Ілля Миколайович був призна-
чений на посаду старшого вчителя математики і фізики чоло-
вічої гімназії. 14 серпня 1864 р. народилася дочка Анна. Через 
півтора року (31 березень 1866) - син Олександр, але незаба-
ром - сумна втрата у 1868 р. народилася дочка Ольга, яка 
через декілька місяців помирає. 

6 вересня 1869 року Ілля Миколайович був призначений 
інспектором народних училищ Симбірської губернії. Сім'я пере-
їжджає до Симбірська (нині Ульяновськ) і продовжує зростати. 
4 листопада 1871 року народилася четверта дитина – дочка, її 
назвуть Ольга. І знову горе пригодить в їхню сім’ю, новонарод-
жений син Микола помер, не проживши й місяця. Після нього, 4 
серпня 1874 року на світ з'явився син Дмитро, 6 лютого 1878 го 
- дочка Марія. Тож сім’я має шестеро дітей. 

11 липня 1874 року Ілля Миколайович отримав посаду 
директора народних училищ Симбірської губернії. А в грудні 
1877 року йому було присвоєно чин дійсного статського радни- 
ка, що дорівнює по табелі про ранги генеральському званню і 
даває право на спадкове дворянство. Ілля Миколайович помер 
в Симбірську в січні 1886 року, Марія Олександрівна - в Петро-
граді в липні 1916 р, переживши чоловіка на 30 років. 

Як бачите, майбутній вождь Володимир Ульянов-Ленін 
успадкував різноманітні національні й релігійні традиції, на чо-
му тепер грають автори багатьох псевдонаукових праць. Однак 
як справедливо зауважував М.Бердяєв, він був «типовою росій-
ською людиною». Ми знайшли 82 записи про людей з родоводу 
«Ульянових». За Радянський період у генеалогії творця комуні-
стичної держави В. Ульянова-Леніна прочитували тільки п'ять 
гілок. До самого розпаду СРСР про предків цієї людини дозво-
ляли писати лише напівправду і то під великою цензурою.  

У вересні 1893 р. В.Ульянов поїхав у Петербург, де всту-
пив у марксистський гурток студентів-технологів, а невдовзі 
став його керівником. Марія Олександрівна з іншими дітьми 
переселилася в Москву. Вона продала будинок в Самарі, ала-
каївський хутір і свою частину кокушкінського маєтку, щоб вигі-
дно розмістити в банках сімейний фінансовий фонд. Це дозво-
ляло В. Ульянову зосереджуватися на революційній роботі, не 
відволікаючись на щоденну працю. 

Авторам книги задали питання: - Чому на початку 1900-х 
років Володимир Ульянов перетворився в Миколу Леніна? Зві-
дки взявся псевдонім «Ленін»? Є багато відповідей на подібні 
питання, наша версія така. На початку XIII ст. народи південної 
Сибіру були підпорядковані старшим сином Чингісхана на ім'я 
Джучі. З розпадом «Монгольської імперії», південно-західний 
Сибір увійшла до складу» Улус Джучі» (або Золотої Орди). Про 
тогочасні події, ми будемо писати в нашій серійній книзі «Силу-
ети крізь час» 1 том. Імовірно після XIII ст. на півдні Західного 
Сибіру було засновано «Тюменське ханство» татар і кареїтів. 
Воно знаходилося у васальній залежності від «Золотої Орди». 
Близько 1500 року правитель «Тюменського ханства» об'єднав 
більшу частину Західного Сибіру, створивши «Сибірське ханс-
тво»  зі столицею в місті Кашлик, також відомому як Сибір і 
Іскер. «Сибірське ханство» межувало з «Пермської землею», 
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«Казанським ханством», «Ногайської Ордою», «Казахським 
ханством» та при іртишськими телеутами. На півночі воно 
досягало низин Обі, а на сході сусідом була «Пега Орда». 

У 1573 році хан Кучум відправив свого племінника Махмут 
Кулі з дружиною з розвідувальними цілями за межі «Сибірсько-
го ханства». Махмут Кулі дійшов до Пермі, порушивши володін-
ня уральських купців Строганових. У 1579 р. Строганови запро-
сили дружину козаків (більше 500 осіб), під начальством отама-
нів Єрмака Тимофійовича, Івана Кільця, Якова Михайлова, 
Микити Пана і Матвія Мещерякова для захисту від регулярних 
нападів з боку хана Кучума. 

1 вересня 1581 року дружина козаків під головним отама-
нством Єрмака виступила в похід за Кам'яний Пояс (Урал), пок-
лавши початок колонізації Сибіру. У 1582 році Єрмак опанував 
Кашликом і почав колонізацію «Сибірського ханства». Зазнав-
ши поразки від козаків, хан Кучум відкочувала на південь і про-
довжував чинити опір козакам до 1598 р., але невдовзі був  
розбитий тарським воєводою Андрієм Воєйковим на березі р. 
Об і втік до «Ногайської Орди», де був убитий. Останнім ханом 
«Сибірського ханства» був Алі, син Кучума. Єрмак був убитий в 
1584 році. Після тих подій багато козаків залишилося в Сибір-
ському краї, серед них був і козак Іван Посник 

Як приклад, у якутського козака Володимира Васильовича 
Атласова (1661-1711), що зробив похід по Камчатці в 1697-
1698 роках, в його загоні за 1707 рік були козаки Данила Анці-
форов, Харитон Березін, Степан Болшаков, Олексій Посник 
(родич вищезазначеного І.Посника), Григорій Шибанов, Андрій 
Петров та інші. В XVII столітті за заслуги козака Посника Івана 
пов'язані із завоюванням Сибіру, який із загоном в 30 чоловік 
здійснив похід на Яну і Индигирку, створенням зимових залогів 
на річці Лені та відкритті природних родовищ, влада московсь-
кої держави надала Івану Поснику дворянське звання з новим 
прізвищем Ленін (від річки Лени) і маєток у Вологодській губер-
нії. Численні нащадки Посника-Леніна не раз відрізнялися і на 
військовій, і на чиновної службі. Один з них - Микола Єгорович 
Ленін прихворів і вийшов у відставку, в чині статського радника, 
згодом оселився в Ярославській губернії. 

Його дочка Ольга Миколаївна, закінчивши в 1883 році 
історико-філологічний факультет Бестужевських курсів, пішла  

 
працювати в Смоленську вечірню робочу школу в Петербурзі, 
де і зустрілася з Надією Крупською. І коли виникло побоюван-
ня, що влада може відмовити Володимиру Ульянову у видачі 
закордонного паспорта, друзі стали підшукувати контрабандні 
варіанти переходу кордону, Н.Крупська звернулася до Ольги 
Леніной за допомогою. Ольга Миколаївна тоді передала це 
прохання брату - відомому чиновнику Міністерства землероб-
ства, агроному Сергію Миколайовичу Леніну. Крім того, анало-
гічне прохання до нього надійшло від його друга - статиста 
Олександра Дмитровича Цюрупи, який в 1900 році познайоми-
вся з майбутнім вождем пролетаріату В. Ульяновим. 

У свою чергу В.Ульянов знав С.Леніна, тож порадившись, 
вирішили передати В.Ульянову паспорт їхнього батька – Мико-
ли Єгоровича Леніна, який на той час був уже зовсім поганий. 
До речі, справжній Микола Єгорович Ленін помер 6 квітня 1902 
року. Згідно сімейними переказами, в 1900 році Сергій Микола-
йович Ленін у службових справах вирушив до Пскова. В одному 
із псковських готелів Сергій Ленін і передав паспорт свого бать-
ка Миколи Леніна з переробленої датою народження та фото 
Володимира Ілліча Ульянова, який мешкав тоді в Пскові. Ймо-
вірно, саме так і пояснюється походження псевдоніма В.Улья-
нова на Миколу Леніна від 1901 року. 

***** 
Ульянова Марія Олександрівна (уроджена Бланк 1835-
1916) дружина Іллі Миколайовича Ульянова і мати ре-
волюціонерів Володимира Ульянова-Леніна і Олексан-
дра Ульянова. Вона володіла німецькою, англійською 
та французькою мовами. Добре знала літературу і 
грала на фортепіано. Після успішної здачі  екстерном  

іспитів при Самарської чоловічої гімназії, «дочка надвірного  
радника дівчина Марія Бланк» отримала звання вчительки 
початкових класів з правом викладання Закону Божого, ариф-
метики, російської, німецької та французької мов. А в серпні 
1863 р. зіграли весілля і Марія Бланк стала дружиною надві-
рного радника Іллі Миколайовича Ульянова. У заміжжі наро-
дила 8 дітей, двоє із них померли. У січні 1886 року втратила 
чоловіка, джерелом існування сім'ї стає пенсія вдові і дітям та 
доходи від належної їй частини с. Кокушкіно. 
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Підписуватися «Володимир Ульянов (Ленін)» він почав 
тільки після Жовтневої революції (перевороту) 1917 року. У 
пресі ж псевдонім «М.Ленін» вперше з'явився в грудні 1901 р. в 
журналі «Зоря» під статтею «Г.г. «Критики» в аграрному питан-
ні». Сам В. Ульянов за життя так і не зізнався, чому вибрав псе-
вдонім «Микола Ленін». А вдова вождя Надія Крупська заявля-
ла: «Я не знаю, чому Володимир Ілліч взяв собі псевдонім 
«Ленін». Вона лукавила, бо не хотіла казати правду. Як би там 
не було, 3 грудня 1903 року Володимир Ульянов послав з Же-
неви в «Іскру» записку Вірі Засулич: «Шановний товариш! Я 
забув повідомити Вас, що всі мої статті треба підписувати  
«М.Ленін», а не «Співробітник». 

До 1922 року Володимира Ульянова дійсно величали вик-
лючно за псевдонімом «М.Ленін», саме так, як ми записали. 
Дійшло до того, що в 1920-1921 роках в Індії вийшла двома 
виданнями біографія «Микола Ленін. Його життя і діяльність». 
А у червні 1921 р. великий Бернард Шоу послав В. Ульянову  в 
подарунок свою книгу з таким написом: «Миколі Леніну, єдино-
му державному діячу Європи, який володіє талантом, харак-
тером і знаннями, відповідними його положенню». Так що там 
говорити: в січні 1924 року некролог в Індії вийшов під заголов-
ком «Товариш Микола Ленін». 

Навіть в 1950-1960 роки в Центральний партійний архів 
надходили листи родичів Миколи Єгоровича Леніна, в яких 
викладалася досить переконлива життєва історія щодо пріз-
вища вождя. Але листи пересилалися в ЦК КПРС і потім вони  
благополучно зникали. У книзі Михайла Штейна «Ульянови і 
Леніни. Таємниця родоводу вождя» (в 2007 році він захистив 
900-сторінкову докторську дисертацію з генеалогії Ульянових і 
Леніних, де використовував сімейні перекази Леніних). Є такий 
момент, І.Г. Дітц - власник друкарні, в якій друкувався черговий 
номер (№ 2-3) журналу «Зоря» - самої першої статті М.Леніна, 
запитав Володимира Ілліча, чим той може підтвердити, що він і 
є М.Ленін. І тоді В.Ульянов показав паспорт на ім'я М.Е. Леніна. 
Власник друкарні Іоганн Генріх Дітц (1843-1922) - німецький 
соціал-демократ, видавав перші номери російської більшовиць-
кої газети «Іскра» і йому треба вірити. Тоді питання, чому до 
сих пір можуть відшукати паспорт на прізвище Миколи Леніна? 

Михайло Штейн, який захистив докторську дисертацію з  

генеалогії Ульянових і Леніних, пише в СМІ, що у «Справі про 
дворянство роду Леніних» родоначальником в його схемі вка-
заний Іван Посник – як єнісейський козак. За будівництво фор-
теці на річці Лені жалуваний дворянством, маєтком у Вологод-
ській губернії і прізвищем Ленін. Цим підтверджуються наші 
дослідницькі матеріали на тему родоводу Леніна. А ось воло-
годський журналіст Павло Шабанов (стаття «Справжній Ленін») 
переконаний, що Пісник Іван мав кличку «Губар», і був сином 
стрілецького десятника Івана Губи (звідси і прізвисько Губар), 
народився в Вологді в 1607 році, в 15-річному віці зарахований 
в козаки, а потім відправився наводити «порядки» на річці Лені 
і там заслужив собі нове прізвище Ленін. Правда ніяких доказів, 
автор своєї версії не приводить. 

За нашими пошуками, саме на 1600-ті роки в Вологді вже 
був свій Ленін. Це підтверджує завідувач музеєм «Вологодські 
посилання» Іван Никитинський в своїй двотомній праці «Писцо-
вые и переписные книги Вологды XVII начала XVIII в», яка вий-
шла в 2008 році. Є лист від 1646 року, там в П'ятницькому про-
вулку був «двір смолянина Івана Матвєєва сина Леніна», де 
проживав стрілець Івашко Сидоров. З тих пір Леніни на Воло-
годській землі зустрічаються регулярно. Наприклад, в списках 
випускників Вологодської губернської гімназії за 1851 рік є два 
Леніна - Олександр і Всеволод. 

Наступний дослідник Авер'янов, наприклад, вважає, що 
родовід Леніних треба вести від московського дворянина Івана 
Петровича Леніна, перші відомі нам згадка відноситься до 1609 
року. А цікавий нам козак Іван Посник, який став Леніним, «зас-
вітився в сімейній генеалогії Леніних, в дев'ятому коліні як Ми-
кола Єгорович Ленін, народився в с. Високому Ярославської 
губернії 3 лютого 1827 року. Якраз під його ім'ям Володимир 
Ульянов і увійде в історію від початку 1900-х років.  

Микола Єгорович Ленін вперше згадується в «Довідковій 
книжці для Вологодської губернії за 1853 р.» як секретар Дво-
рянського депутатського зібрання в Вологді. Потім він фігурує в 
«Адрес-календарях» на 1855-1857 р. як засідатель повітового 
суду. У родині Миколи Єгоровича було шестеро дітей. З ними 
він звертався суворо, а під кінець свого життя взагалі прокляв 
їх по своїм надуманим мотивам. Тяжкохворий М.Є.Ленін навіть 
не знав, що під його прізвищем публікується якийсь Ульянов. 
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КОЛИ  ТАЄМНИЦЯ  СТАЄ  ДОСТУПНОЮ 
Псевдонім М. Ленін, як прізвище Ульянов (Ле-
нін) незабаром стає дуже популярним. Навіть 
один агент царської охранки уряду царя Мико-
ли-ІІ, буде підписуватися «В. Ленін» в газетах, 
щоб дискредитувати вождя . А сам Володимир 
Ульянов (Ленін) ще за життя перетвориться в 
колишньому СРСР - на півміфічну фігуру, яка 
буде викликає страх у можновладців. І людям  

почне здаватися, що він може таємно навідуватись в усі куточ-
ки Росії. Нам здавалось, що таємниць по Ульянову-Леніну в 
світі не може бути, але все виявилось навпаки.  

Практично всі генеалогічні таємниці В. Ульянова-Леніна 
були розгадані до кінця 1980-х років: віднайшлися євреї, німці, 
шведи, росіяни, калмики тощо. Єдине питання, яке залишаєть-
ся не з’ясоване - це співвідношення російської та калмицької 
крові в батька Володі Ульянова. У царській Росії, де перехід в 
православ'я, по суті, знімав проблему національності, єврейські 
або німецьке коріння не були ні проблемою, ні перевагою. Це 
видно по десяткам двоюрідних братів і сестер Ульянова-Леніна  
«Православний - значить росіянин». 

Отож, хоча народжений у Симбірську спадковий російсь-
кий дворянин, за освітою юрист, за фахом, як він сам зазначав 
в анкетах - «літератор», В. Ульянов помер як політик з багать-
ма псевдонімами: він же «Ленін», «Ільїн», «Фрей», «Петров», 
«Тулін», «Карпов», «Старик» тощо та вождь «всесвітнього про-
летаріату», бо його марксистські ідеї й досі вважаються «живи-
ми». І якщо ми скажемо, що по великому рахунку, Ульянов-
Ленін – це «жорстокий сектант», для якого лідерство важливі-
ше за «істину», ви нам не повірите. В.Ульянов казав: «Істина - 
це те, що кажу я». Після 1924 року суперечки в Росії про те, хто 
більше зробив для людства - Христос чи Ленін - і аналогії  порі-
вняння Леніна з Мойсеєм, зникли з селянського середовища, 
але людям потрібний символ, і тому В. Леніна продовжували 
сприймати як «Спасителя».   

В 1917-1923 роках В Росії майже все будувалось на про-
тилежностях, і відношення людей до Ульянова-Леніна і більшо-
виків також. Для прикладу, хто стріляв у В. Ульянова 30 серпня 
1918 р. після мітингу на московському заводі Міхельсона на 

вулиці Серпухівській? Каплан, чи не Каплан? Якщо не вона, 
тоді чому її так спішно стратили прямо в Кремлі? І спалили в 
бочці - обливши бензином поруч в Олександрівськом саду. 
Ульянову-Леніну пощастило, що тоді вижив. А Каплан своїм 
вчинком увійшла в історію світу, в масову свідомість росіян. 
Іншим пощастило менше - наприклад, біографу Ульянова-
Леніна, журналісту Герману Ушакову (1895 р.н.), який брав 
участь у замаху на вождя 1 січня 1918 року. Ставши учасником 
«Союзу георгіївських кавалерів», її члени напрацювали план 
вбивства Ульянова-Леніна. Ушакову була доручена головна 
задача - кинути бомбу в машину, в якій буде їхати «німецький 
шпигун» Ульянов-Ленін. Однак в останній момент замаху, Уша-
ков бомбу не кинув, засумнівавшись у правильності замаху, і 
тим самим фактично врятував життя Ульянову-Леніну. 

Ми не будемо описувати тогочасні події, лише зазначимо, 
через 19 років, а саме 9 серпня 1937 р. Герман Ушаков, який 
проживав в Турачакському районі, Республіки Алтай був заа-
рештований, рішенням трійки УНКВС по Алтайському краю 
засуджений до розстрілу за 4 пунктами статті 58 КК  РРФСР. 
Коротко звинувачення сформульовано так: «був агентом німе-
цької розвідки та учасником контрреволюційної повстанської 
організації РОВС». Ушакова розстріляли 11 грудня 1937 року. 
Реабілітований визначенням «Військового Трибуналу Сибір-
ського військового округу» від 10 червня 1958 р. за відсутністю 
складу злочину. 

***** 
Як бачимо, одні: «любили, інші ненавиділи Леніна 
і більшовиків», байдужих майже не було. Попер-
вах ніхто не думав, що більшовики переможуть: 
«більшовики захоплять владу, але більш як три 
тижні вони не протримаються». Люди  із  здоро- 

вим глуздом вважали, що більшовики не зможуть залучити на 
свій бік велику частину активних мас. В. Ульянов і сам не очі-
кував таких результатів, пам’ятаєте його знамениту фразу 
«Вчора було рано, завтра буде пізно, треба діяти сьогодні». 

***** 
Лютнева революція та жовтневий переворот 1917 року 

стали для В. Ульянова, великою несподіванкою, хоч і припису-
вали йому «її організацію», називали «творцем» і «вождем». 
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Ще на початку 1917 року політичний емігрант Ульянов-Ленін 
планував (і це документально зафіксовано), майбутню «соціа-
лістичну революцію в Російській імперії» на 1930-1940 роки. Аж 
раптом, абсолютно несподівано для лідера більшовиків Улья-
нова-Леніна, лейб-гвардії «Волинського полку» відмовилася 
стріляти по петроградських жінках і дітях у лютому 1917 р, які 
протестували проти нестачі хліба, і з великим задоволенням 
пішла викурювати поліцію, жандармів та царських адміністра-
торів з їхніх приміщень. До «Волинського полку» наступного 
дня приєдналося мало не все військо, робітники та студенти. 
Царський режим упав. Ульянов-Ленін домовляється з владою 
кайзерівської Німеччини (противника Росії у Першій світовій 
війні) про підрив царської влади Росії із середини, і одержує 
фінансування від німецького Генштабу на потреби партії біль-
шовиків, про що ми вже розповідали. 

***** 
Володимир Ульянов казав: У партії є тільки три спра-
вжніх комуніста: Ульянов, Ленін і Я. Всіх проживаючих 
на території Росії іноземних громадян буржуазних 
держав, які ведуть проти нас ворожі і військові дії, в 
віці від 17 до 55 років відправити в концентраційні 
табори: «Кто не работает, тот не ест». 
***** 

Лозунг самовизначення народів був для марксистів не 
ціллю, а тактикою, і Ульянов-Ленін, декларуючи на словах пра-
во націй та народів на самовизначення, на практиці заперечу-
вав це право і проводив відповідну московську колоніальну та 
імперську політику захвату. В Україні Ленін не бував ніколи, хо-
ча його рід по матері мав українські корні. Під час виступу на 
нараді безпартійних делегатів IX Всеросійського з'їзду Рад у 
Москві 23-28 грудня 1921 р., на питання, чому він не приїздить 
в Україну, відповів: «На Україну їхати далеко, таку поїздку 
здійснити важко». В ті часи в Україні вирувала «Отаманія» та 
«Антибільшовицькі повстання», то ж поїздка, або мала б нега-
тивний пропагандистський характер, або ж мала б фатальні 
для Леніна наслідки. Більшовики боялися, що Ульянова-Леніна 
тогочасні українські отамани різних рангів – знищать. 

В. Ульянов не володів українською мовою, хоча читав 
окремі твори Володимира Винниченка. Багато хто вважає, що 

він може погодитись на створення окремої литовської чи єврей-
ської соціал-демократичної партії, але утворення окремої украї-
нської партії вважав неприпустимим. В. Ленін боявся України 
та провідника українського визвольного руху Симона Петлюри. 
Пам’ятаєте, як раніше ми переказували слова Леніна: «Доки 
житиме Петлюра, доти не закінчиться рух повстань проти 
нас, ми не можемо чекати спокою на Півдні. Тому Петлюру 
необхідно вбити. Доручаю Сталіну як представнику партії 
кекрівництво, а Дзержинському і товаришам по лінії ЧК вико-
нати це завдання».  

Далі В. Ленін: - Вважаю питання контролю над Україною, 
її хлібом та донбаським вугіллям - питанням життя і смерті 
російської більшовицької революції. З цих міркувань видав 3 
грудня 1917 р. «Маніфест до українського народу з ультимати-
вними вимогами до Української Центральної Ради» та органі-
зував більшовицьку інтервенцію в Україну взимку 1917-1918 р. 
Однак тогочасний контроль над Україною не зміг втримати 
через воєнні обставини і укладення «Берестейського миру» 
1918 року. У липні 1918 року під тиском обставин, Ленін дав 
згоду на утворення КП(б) України в межах російської Компартії. 
Перші 2 з'їзди КП(б) України відбувались у Москві, там В.Уль-
янов зазнав критики від українських комуністів (зокрема Сергія 
Мазлаха та Василя Шахрая) за нехтування українським рухом і 
українськими національними інтересами. Невдалі спроби росій-
ських більшовиків встановити контроль над Україною та розмах 
українських антибільшовицьких повстань у 1917-1923 змусили 
Леніна змінити ставлення до українського селянства та націо-
нального руху, що, зокрема, позначилося на його концепції 
побудови договірної «Федерації радянських республік». 

Проходить великий відрізок часу і божевілля хвилею коти-
ться просторами Росії. «Червоне колесо більшовизму», як це 
образно назвав Солженіцин, переїхало практично кожну сім’ю в 
колишній імперії Романових. В літо 1920 року, Червона армія 
рушила в похід на Захід, маючи намір «напоїти червоних коней 
із Рейну та Марни». Падіння Варшави, Берліна й Парижа вва-
жається неминучим; Ленін уже обговорює із соратниками план 
вторгнення до Італії через Угорщину й Австрію. Але Юзеф Піл-
судський завдає під Варшавою нищівного удару по тилах військ 
«червоного Бонапарта» Тухачевського. На його порятунок 
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кидається кінна армія Будьонного, але ламає зуби об укріплене 
Замостя, де міцно засіла щоста Українська дивізія Марка Без-
ручка. І все, більшовики стали в розгубленості, похід до Європи 
закінчується нічим, Ленінська «революція ззовні» не реалізує-
ться. У Москві знову почалося антибільшовицьке повстання. 

***** 
Маємо лютневу революцію та жовтневий переворот 
1917 р. у трьох етапах: ліквідація самодержавства, 
придушення корніловського заколоту й повалення 
«Тимчасового уряду», вирішальну роль відіграли ради 
солдатських і робітничих депутатів. Маємо також 
контрреволюцію, оскільки більшовики припинили Росі- 

йську революцію розгоном «Установчих зборів». Отже, маємо 
два в одному: революцію і контрреволюцію. Дослідникам зали-
шається встановити, як більшовики пролізли спочатку в ра-
ди, а потім у владу. У квітні 1917 року, коли Ленін повернувся 
з еміграції, вирішальну роль у радах відігравали есери та мен-
шовики. У європейських революціях здобували перевагу полі-
тичні сили, які поважали право приватної власності й особи-
сту свободу людини. У російській революції ці здобутки світо-
вої цивілізації опинилися на другому плані. У Росії та в країнах, 
поглинутих більшовицькою Росією, встановлювалася нібито 
не однопартійна диктатура, а влада рад солдатських і робі-
тничих депутатів, але з часом все помінялося. Утворена 
Леніним влада мала в собі дві невіддільні одна від одної верти-
калі: 1) партійну, яка уособлювала диктатуру вождів; 2) радя-
нську, яка займалася поточною управлінською діяльністю. 
Радянськими стали не тільки влада, а й країна, народ, епоха, 
конституція, культура тощо. Показовий приклад, радянська 
історіографія називала події 1917 року «Великою Жовтневою 
революцією», при цьому вживали назви: «більшовицька», «про-
летарська», «соціалістична», але ніхто й ніколи не називав її 
істинним іменем – «переворотом», або «радянською». У радя-
нські часи «Російську революцію 1917» поділяли на «Лютневу 
буржуазно-демократичну» й «Жовтневу пролетарську». На 
початку Першої світової війни Ленін висував гасло: «Перет-
воримо війну імперіалістичну - на війну громадянську». Вождь 
розраховував, стихійний екстремізм стомлених війною людей 
зілляється в кінцевому підсумку з екстремізмом більшовиків. 

Один із лідерів німецьких соціал-демократів Едуард Берн-
штайн повідомляв ще в 1921 р, що для захоплення і утримання 
влади кайзер Вільгельм ІІ передав Леніну фантастичні кошти, 
еквівалентні 9 тон золота. У збірнику документів «Німеччина і 
революція в Росії. 1915–1918», виданому в Лондоні 1958 року, 
є доповідна записка статс-секретаря Міністерства закордонних 
справ Ріхарда фон Кюльмана, у якій той писав у вересні 1917: 
«Воєнні операції на Східному фронті, підготовлені у великому 
масштабі й виконані з великим успіхом, були підтримані знач-
ною підривною діяльністю всередині Росії. Нашою головною 
метою в цій діяльності було подальше посилення націоналіс-
тичних та сепаратистських настроїв і забезпечення підтримки 
революційних елементів В.Ульянова-Леніна. Без нашої постій-
ної підтримки більшовицький рух ніколи не зміг би досягнути 
такого розмаху і впливу, який він зараз має». Політики не керу-
ються правилами моралі. Зрозуміло, що Ленін не керувався 
національними інтересами Росії, коли брав сотні мільйонів 
золотих марок із німецького воєнного фонду 

Через деякий час втілена в Росії комуністична утопія роз-
падається на очах. Їсти нічого, заводи стоять, спалахують се-
лянські повстання, Червона армія ненадійна, окуповані біль-
шовиками Україна, Кавказ, Сибір, Середня Азія от-от дружно 
встануть проти «червоних москалів». Проте Ленін знаходить 
рятівні для влади більшовиків засоби, задля майбутньої пере-
моги всесвітньої комуністичної утопії, задля того, щоб, як тоді 
говорили, «залізною рукою загнати людство до щастя». 

Розглянемо гасло «експропріація - експропріаторів», що 
це таке і в чому її суть. Пригадайте як старий більшовик пояс-
нив козаку зі станиці Каменської на Північному Кавказі, у чому 
суть більшовизму: «Так, ми грабуємо, але награбоване». Ленін 
зробив хитріше, нацькував пролетарські низи, невдах і п’яниць, 
різних не власників - на власників майна і земель заможних 
селян, і руками не власників почав експропріювати тих, хто мав 
приватну власність, яка забезпечувала економічну свободу. 
Сильний і незалежний середняк, більшовикам не потрібний, їм 
треба бідняк з протягнутою рукою. В «Отаманській Україні 1917 
-1923 р» запанує гасло: «грабуй – награбоване». Історія рухає-
ться по спіралі, через 75-80 р на теренах колишнього СРСР, 
знову спалахне подібне гасло. 
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Больові точки попередньої історії московського суспільс-
тва зосередились у цих двох словах. Одні жахнулися, інші зра-
діли. Максим Горький писав: «Одним из наиболее громких и 
принятых к сердцу лозунгов нашей самобытной революции 
явился лозунг «Грабь награбленное». Грабят - изумительно, 
артистически и рассказывают об этом с величайшим пафо-
сом.  Продаётся всё, что можно продать, в Феодосии солда-
ты даже людьми торгуют: привезли с Кавказа турчанок, 
армянок, курдок и продают их по 25 руб. за штуку». Практика 
«радянського будівництва» почала жахати навіть більшовиків. 
Більшовицькі методи 1917-1923 р. вели до такої форми соціа-
лізму, яку ми звикли називати азійською, але це несправедли-
во, бо Азія породила Конфуція і Будду. Тому краще цей соціа-
лізм називати «татарським». 

Жахи, що творилися в тогочасних українських селах, не 
мали жодних аналогів не те що за царського режиму, який 
більшовики завжди виставляли як еталон несправедливого 
суспільства, але й у всьому світі. Відтак для проведення подіб-
ної садистської політики були потрібні відповідні кадри: безжа-
льні, непохитні, схильні до насилля і без докорів совісті. Такі й 
пробилися нагору на початок 1930-х років. Всім іншим в тодіш-
ніх органах влади чи партійних апаратів робити було нічого. 

Влітку 1922 р. тяжка хвороба виключає Леніна з політич-
них процесів. У ці місяці, мабуть, уперше з 1917 року він має 
змогу дистанціюватися від поточних подій, поглянути на них 
збоку, оцінити відповідність побудованого власним ідеям дер-
жави. Схоже, те, що він побачив, його вжахнуло - замість утіле-
ної мрії про щастя трудящих, держава більшовиків демонстру-
вала як найгірші риси старої чорносотенної Росії, яку дворянин 
В.Ульянов щиросердо ненавидів із юнацьких років. А відтак 
проект «Всесвітньої революції» під проводом «Комінтерну», на 
який пролетарів усіх країн надихне приклад «країни Рад», стає 
нездійсненним. Ленін це розуміє, як ніхто з керівників РКП(б),  
«царства свободи» за допомогою репресій і рейдів кінних армій 
- не досягнеш. 

Ленін останніх років життя, це зовсім не той Ленін-вождь з 
простягнутою вперед правицею, як на пам’ятниках по всій 
Україні. Він бачить, що Ульянов-Ленін 1917-1922 років завів 
сотні мільйонів людей по всьому світу в історичне провалля. 

Тому суто прагматичні потреби змусили хворого та усунутого 
від влади і політики Леніна напружено шукати шляхів виходу з 
тієї ситуації, куди він сам же і завів більшовицьку партію та 
радянську Росію з її сателітами. Проте відмовитися від комуніс-
тичної утопії, яка тепер перетворювалася на далеку перспек-
тиву, Ленін не міг. Він до останку вважав, що СРСР потрібен, 
але зовсім в іншому вигляді. 

*****   
Французькою й англійською мовами Ульянов-Ленін 
володів завдяки навчанню, підкріпленому потім три-
валим перебуванням у відповідному мовному середо-
вищі. Німецькою мовою він вільно володів з дитинст-
ва. Закордонні дослідники ленінської генеалогії вияви-
ли, що по німецькій лінії родичами Ульянових були пол-
ководець армії А. Гітлера, генерал-фельдмаршал Ва-
льтер  Модель, генерал-лейтенант Хассо  фон  Ман- 

тойффель, який командував танковою дивізією СС «Велика 
Німеччина», і президент ФРН - Рихард Вайцзеккер. 

***** 
Світ, спрямувавши погляд у бік Росії 1922-1923 р, намага-

ється усвідомити багато чого з того, що відбувається на її тери-
торії, названій колись: «такою, яку розумом не осягнути». Вия-
вилося, що і вождізм зберігся приблизно в тому ж вигляді, що й 
майже за 100 останніх років. Ленін болісно помирав, але радян-
ський народ не знав – чому і через що. З 12 березня 1923 року 
щодня публікувалися бюлетені про здоров'я Леніна. У них 
наводилися убогі відомості, які можна назвати лікарської відпи-
скою: «Загальний стан здоров'я, як і раніше - хороший». Потім 
більшовицька пропаганда створить образ Леніна-великомуче-
ника, який страждав за людство, спав на солдатському ліжку, 
накриваючись грубою солдатською ковдрою, ділився хлібом з 
жебраками, пив «порожній» (без цукру) чай і всім бажав «все-
ленського щастя», не пояснюючи, що це таке і коли воно буде.  

Весь час радянської влади здоров'я вождів було «таєм-
ницею за сімома печатками». Насправді цих «печаток» було 
набагато більше. Для порівняльного прикладу візьмемо насту-
пного (після Леніна) вождя – Сталіна: він страшно боявся ото-
чення, часто змінював соратників – кого розстрілював, кого 
засилав. Вождь боявся говорити про особисте життя, створив-
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ши навколо себе «сяючу ауру», за якої не було видно тяжко-
хворої людини. Більшість листів Сталіна до родичів, в яких він 
описував свій стан, були засекречені. З молодості у Сталіна 
було вроджене каліцтво – всихаюча ліва рука, наслідок неви-
ліковної генетичної «хвороби Ерба». Крім цього – болі в м'язах 
рук і ніг, часті застуди, безсоння, він страждав від поліартриту, 
потім було кілька інсультів. Останні 5 років Сталін практично не 
керував країною, у нього почалися провали в пам'яті, він не впі-
знавав найближчих соратників. Вождізм губить демократію, 
якщо населення не знає, кому довіряти країну. 

***** 
І досі досить важко сказати, чи помер своєю 
смертю Йосип Сталін, чи був отруєний Напо-
леон Бонапарт, чи був убитий Сергій Єсенін, 
чи став композитор Сальєрі «ліквідатором» 
свого колеги Моцарта; чи була величезна доза 
снодійного, виявлена  в організмі Мерілін Монро  

тощо. Не є також винятком і смерть керівника Радянської 
держави, голови Раднаркому СРСР - Володимира Ілліча Улья-
нова-Леніна. 

***** 
Невблаганно швидко наближався до вечора вже далекий 

від нас зимовий день 21 січня 1924 року. Тоді ще ніхто не знав, 
що цьому загалом особливо нічим не примітному дню призна-
чено стати останнім у життя 53-річного Леніна, який перебував 
на відпочинку та лікуванні в підмосковному селищі Горки. Що 
правда, з самого початку дня Улянов-Ленін почував себе пога-
ненько, однак ніхто навіть не підозрював, що В.Леніну залиши-
лося жити буквально лічені години. Близько 17 год 30 хв. у Ле-
ніна почався напад, тоді ще невідомої медикам хвороби, який 
приблизно за 1 год. 20 хв. завершився смертю В.Ульянова. 
Свої останні хвилини життя вождь більшовицької революції, яку 
інші називають переворотом, провів у несвідомому стані, його 
трусило в сильних конвульсіях, була температура більше 42 
градусів, яка стала несумісною з життям. О 18 год. 50 хв. лікарі 
констатували смерть В.Ульянова-Леніна. Щоправда, ще протя-
гом 20 хв. вони застосували штучне дихання, однак ніщо не 
допомогло. Ленін-вождь помер 1924 р., і зразу хворобу і смерть 
Ульянова-Леніна – утаємничили.  

На жаль, внаслідок добре відомих нам обставин 
ми у своїй більшості надовго втратили можли-
вість мислити критично, застосовуючи до дійс-
ності найважливіший, науковий принцип, що дій-
шов до нас із «сивої давнини, - піддавай все сум-
ніву». Тому й офіційне трактування смерті Лені- 

на нам довгі роки здавалося єдино правильним і безапеляцій-
ним. А тим часом навіть зміст деяких офіційних радянських 
документів свідчить, що з кончиною Ілліча все було далеко не 
так просто, як могло здатися на перший погляд. До сих пір є 
підозра, що В.Леніна було навмисно отруєно. Пізніше, 1940 р, 
буквально за декілька днів до власної смерті, таку думку вис-
ловив у далекій Мексиці - Лев Троцький, підкресливши, що за 
цим убивством стояв Йосип Сталін. Щоправда, Троцький 
просто написав про це, не навівши якихось фактів. Письмен-
ниця Олена Лермоло в своїй книзі «Обличчя жертви», опираю-
чись на спогади кухара Леніна - Гаврила Волкова стверджує, 
що В.Ульянов-Ленін був вбитий. За словами Г.Волкова, 21.01. 
1924, близько 11-ї години ранку, він приніс В. Леніну сніданок. 
Володимир Ілліч не став їсти, і не сказавши жодного слова, 
вручив Волкову записку, яку кухар відразу ж прочитав. У ній 
було лише декілька слів: «Гаврилушко, мене отруїли. Скажи 
Надії (тобто Крупській), скажи Троцькому, скажи всім...». Зви-
чайно, будь-які мемуари, як правило, не позбавлені різних вад, 
однак відверта брехня зустрічається в них досить рідко, і це 
цілком зрозуміло: адже спогади  це своєрідна сповідь тих, хто 
їх написав. Найвірогідніше, що зустріч О.Лермоло з Г.Волко-
вим і його розповідь про Леніна дійсно мали місце. Але де 
гарантія, що все це з якихось причин не вигадав він сам.  
 ***** 

Кухар Гаврило Волков не виконав передсмертного про-
хання Леніна. Про зміст записки не довідалися від нього ні 
Н.Крупська, ні лікарі. Не зайвим буде докорити кухаря в легко-
духості: власне життя й безпеку він поставив вище за життя й 
безпеку людини, перед якою він відверто схилявся. Очевидно, 
назавжди залишиться таємницею, чи не «продублював» кухаря 
Волкова сам В.Ульянов, розповівши, скажімо, лікарям, про своє 
отруєння. Цікавим і важливим є питання, що реально в цьому 
разі могли зробити фахівці-медики для порятунку Володимира 
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Ілліча. Однак практично немає сумнівів, що отрута, яка почала 
діяти в ленінському організмі не пізніше 18 січня 1924 р, не 
залишила б їм жодних шансів на порятунок Леніна. 

Хвороба і смерть Володимира Леніна і на початку ХХІ ст. 
закрита щільною завісою таємниці. Головний лікар Науково-
медичного геронтологічного центру, невролог і геріатр Валерій 
Новосьолов кілька років вивчав архіви, в яких містяться доку-
менти про останні дні Леніна, а також монографії лікарів пері-
оду радянської держави за цією темою. За підсумками його 
дослідницького проекту готується до друку наукова  книга.  

Вам вже відомо, документи в архіві ЦК КПРС, пов'язані з 
хворобою Леніна, були закриті на 75 років після його смерті. У 
1999 році всі обмеження повинні були зняти. Виявилося, що 
керівництво архіву продовжило термін «таємниці смерті Лені-
на» на 25 років на прохання внучатої племінниці Леніна - Ольги 
Дмитрівни Ульянової. Нове обмеження закінчується в 2024 р. 
Але не факт, що цим документам знову не присвоять статус 
«обмежений доступ», або ще на 25 років - «доступу немає». 
Вони знають, що порушують закон  новим втаємниченням і 
свідомо йдуть на це.  

За весь період 1925-1995 років, за нашою темою «Таєм-
ниця смерті В.Леніна» було випущено тільки дві книги в 1997 і 
2011 роках академіка РАМН, директора інституту фізико-хіміч-
ної медицини Юрія Михайловича Лопухіна «Хвороба, смерть і 
бальзамування В.І. Леніна». Він з 1951 року працював в лабо-
раторії при мавзолеї в Москві. Власне, про хвороби вождя там 
написано небагато. Велика частина все-таки присвячена історії 
з бальзамуванням. (Прим.: Ю. Лопухін помер в жовтні 2016 р). 
З огляду на складну ситуацію з держ.таємницями, сьогоднішні 
дослідники  можу спиратися в своїй розповіді на документи, які 
знаходяться у відкритому доступі. Це монографії засновників 
лікарів-неврології і самих лікарів загальної практики, які ліку-
ють (лікували) пацієнта. Відповідно лікарів Ульянова-Леніна, є 
щоденник «з обмеженням доступу» до тих записів. 

Щоденник являє собою товсту папку в дерматиновій обк-
ладинці коричневого кольору в 410 сторінок формату А4. Фор-
мально це не медична документація, слово «діагноз» там ніде 
не звучить. У ньому міститься маса інформації: що пацієнт їв, з 
ким зустрічався і таке інше. Записи починаються з кінця травня 

1922 року, коли вважається, що Ленін захворів. І закінчуються 
1924 р. - з його смертю. Вели щоденник три лікаря: 

► Василь Васильович Крамер, який зібрав анамнез;  
► Олексій Михайлович Кожевников, який почав лікувати; 
► Віктор Петрович Осипов, який закінчив лікування. 

Дивина в тому, що ніхто в світі, крім Ю.Новоселова, щоденник 
не бачив, ми зробили записи по щоденнику із його нотатків. За 
словами Ю.Новоселова там пряма мова самих лікарів пацієнта 
Леніна, які потрапили в складну історичну ситуацію. За офіцій-
ною версією, у Леніна сталася серія інсультів, якими якраз зай-
малися фахівці з неврології. До речі, з самого початку хвороби 
Леніна можна помітити інтригу.  

У Росії до 1922 року було три провідних невролога, три 
світових зірки: Лазар Соломонович Мінор, Ліверій Осипович 
Даркшевич і Григорій Іванович Россолімо. Коли на прохання 
радянських керівників у Москву приїхали іноземні лікарі, щоб 
оглянути В.Леніна, вони були здивовані, що нікого з цих знаме-
нитостей не притягнуто до лікування вождя. Ленін – світова 
знаменитість лікується простими лікарями. Правда лікаря Ко-
жевника позитивно згадує в своїх мемуарах академік Олексій 
Іванович Абрикосов, засновник радянської школи патологічної 
анатомії. До речі, В.Леніна інколи спостерігав Володимир 
Михайлович Бехтерєв, якого в 1927 році отруїли. Ми думаємо,  
(версія), що Бехтерева отруїли через діагноз, який він поставив 
Й.Сталіну: «параноя». Але правнук Бехтерева, директор НДІ 
мозку людини РАН Святослав Медведєв каже, що причина 
була в самій хворобі, лікуванні  і смерті В.Леніна. Для підтвер-
дження діагнозу смерті В.Леніна, Бехтерєв працюючи в Петро-
граді в Інституті мозку, вимагав надати їм на зберігання мозок 
Ульянова-Леніна, але Й.Сталін був проти, бо боявся, що мозок 
може нести в собі інформацію про хвороби В.Леніна. 

В.Бехтереву не можна було наказати «відійти в сторону», 
він світове світило. Іменем Бехтерева в медицині названо 47 
симптомів, синдромів та хвороб. Цей рекорд досі нікому з уче-
них в світі не вдалося перевершити. Тобто для керівників радя-
нської держави В.Бехтерєв був недосяжною фігурою. Йомо 
можна було тільки вбити, або отруїти. Напередодні смерті він 
збирався їхати на велику неврологічну конференцію за кордон. 
Ймовірно, його побоялися випускати як носія таємниці хвороби 



 

 
38 

і смерті В.Леніна. Оскільки впливу на академіка Бехтерева не 
було, вирішили діяти перевіреним методом - отруїли. Увечері 
він захворів, а вранці помер. Клінічна картина була характерна 
для отруєння миш'яком. Усі наступні події з розтином вдома і  
миттєвої кремацією - тільки підтверджують політичне замов-
лення. Як і відсутність судово-медичного дослідження по Бех-
тереву, яке повинні були провести в цьому випадку. 

Чим все-таки хворів Ленін, якщо навіть на початку ХХІ ст.  
всі документи про це засекречені? Не можна з позиції сучасної 
медицини визнати захворювання Ульянова-Леніна. Ю.Новосе-
лов підійшов до цього питання з двох сторін: уважно дослідив 
лікарський щоденник і патологоанатомічний акт розтину тіла 
Леніна. Документ був написаний на наступний день після сме-
рті, 22 січня 1924 року, в підмосковній садибі в Горках. У цій 
ситуації теж все дивно. Пацієнта анатомують 22 січня 1924, а 
на наступний день, 23 січня, вже анатомоване тіло доставля-
ють в Москву. Є питання? Чому б відразу не відвезли тіло в 
профільну установу, де є патологоанатоми, секційні столи, 
інструменти, прозектори? А його спочатку розкривають і роз-
дивляються  в Горках, щось шукають, потім збирають медич-
ний консиліум - 11 осіб. З них тільки троє лікарів були в садибі з 
моменту смерті, інших потрібно було доставляти на місце з 
різних куточків Москви. В цей час невеличку територію з тілом 
В.Леніна охороняли 30 латиських стрільців. А потім, поруч з 
тілом Ульянова-Леніна лікарі писали висновок під наглядом 
збройної охорони. Моральна атмосфера була дуже напружена.  

У медичній комісії, котра була присутня на розтині тіла 
В.Леніна, був Федір Олександрович Гетье - особистий лікар 
родини Ульянових. Це людина з французькими коренями. З 
усіх присутніх він єдиний не підписав патологоанатомічний акт 
дослідження тіла Леніна, незважаючи на латиських стрільців. 
Згодом в історії з’явиться другий документ (патологоанатоміч-
ний акт), також від 22 січня 1924 року, але з підписом Ф. Гетье. 

В чому різниця між цими паперами? У документі № 2 з 
підписом Гетье було сказано: «Виявлено різкі зміни кровонос-
них судин головного мозку, свіже крововилив, що послужило 
причиною смерті...». З цим доктор Гетье погодився. Але його 
підпису немає під висновком, що «причиною хвороби помер-
лого був атеросклероз судин на грунті передчасного їх зношу-

вання...». Такого діагнозу «Abnutzungsclerose» не існувало ні 
тоді, ні зараз, бо теорія про знос судин була визнана неспромо-
жною усіма фахівцями світу. І патологоанатом номер один в 
країні і в світі Олексій Абрикосов, який анатомував тіло, не міг 
цього не знати. Як не могли не знати і його колеги, запрошені в 
Горки інші лікарі. Розтин тривав 3 год. 10 хв., як зазначено в 
акті. У мемуарах О. Абрикосов вказував, що розтин йшов про-
тягом 3 год. 50 хв. На цей нюанс можуть звернути увагу лікарі. 
Тривалість процедури - це важлива деталь? 

Виходячи з анатомічної практики, подібні розтини людсь-
ких тіл тривають не більше двох годин. Чим займалися тогоча-
сні лікарі більше години?  Є припущення, узгодження діагнозу з 
Політбюро партії більшовиків. Спочатку лікарі написали дві сто-
рінки патологоанатомічного акту, а заключний абзац про «нез-
вичайний атеросклероз» спущений зверху. Але якщо уважно 
вчитатися в патологоанатомічний акт, то людині з медичною 
освітою стане ясно, що ніякого атеросклерозу у Леніна не було. 
Що таке атеросклероз? Для нього характерні певні морфологі-
чні зміни і інші медичні терміни. 

Із акту розтину В.Леніна виходить інший діагноз хвороби: 
«менінговаскулярний сифіліс головного мозку». У головного 
патологоанатома Москви тих років Іполита Давидовського є 
докладний опис характерних описів цієї патології. Якщо його 
визначення накласти на акт розтину Леніна, фахівцям стане 
ясна причина хвороби  і смерті Ульянова-Леніна: «сифіліс 
головного мозку». За життя, лікували Леніна тільки противо-
сифілітичними препаратами. Це важкі метали: ртуть, вісмут, 
миш'як, великі дози йоду кожен день. Все це описано у акаде-
міка Лопухіна.  

У Леніна для того часу була стандартна клінічна картина 
«сифілісу». У психіатричних відділеннях російських лікарень 
пацієнтів з точно такими ж симптомами було від 10 до 40 відсо-
тків. Тому всі прекрасно розуміли, що ця хвороба закінчується: 
прогресуючим паралічем і недоумством. Головний патолого-
анатом Москви Іполит Давидовський писав: «За даними розти-
нів, кількість хворих на сифіліс в 1924-1925 р. становило 5,5% 
населення Росії». Тобто зі 100 москвичів як мінімум 5 були 
хворі. І ця статистика неповна. Регіони сильно відрізнялися 
один від одного. У Калмикії, наприклад, хворих було до 43% 
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відсотків від облікового складу населення. Сифіліс того часу 
був колосальною проблемою для Росії, і для Європи. 

І тоді в медицину втрутилася політика. Що будували рево-
люціонери в 1917-1923 роках? Людину нового зразка. Сифіліс в 
цей «червоний проект людини нового зразка» в новій Росії ніяк 
не вписувався. Всього за час хвороби Ульянова-Леніна вийшло 
35 бюлетенів. Навіть сам Ленін сміявся, коли читав ці медичні 
зведення з діагнозом «простий гастроентерит». Про це зберігся 
запис в щоденнику: «Я думав, що найкращі дипломати в Гаазі, 
а насправді це мої лікарі», - говорив він. Був негласний договір: 
поки лікарі мовчать, влада їх не чіпає. Забезпечував його вико-
нання Нарком здоров'я - Микола Семашко. Він служив буфе-
ром між лікарями і Й. Сталіним. 

Не вийшло тільки з Федором Гетье, який відмовився під- 
писати акт розтину Леніна. З ним поступили дуже підло і хитро. 
У старого Гетье був єдиний син, Олександр Федорович, той був 
знаменитим тренером з боксу. Його розстріляли в 1938 р. Бать-
ко цього не виніс і через 2 місяці помер. Розстріляли і Миколу 
Попова - в ленінській бригаді він був наймолодшим лікарем, 
тільки-тільки вступив в ординатуру і при знаменитому пацієнта 
виконував функції санітара.  

У 1949 році гарант негласного договору між Сталіним і 
лікарями - Микола Семашко вмирає. Через 4 роки народилося 
«справа лікарів». У 1953 р. в Москві та Ленінграді було заареш-
товано близько 30 провідних професорів медицини. Скільки 
рядових лікарів - ніхто не рахував. В кінці березня 1953 р. їх 
повинні були публічно повісити на площах обох столиць. Але – 
лікарям пощастило. Сталін помер. Однак наслідки всіх тих 
«лікарських  справ» й досі відчувають нащадки покалічених. 

Ульянова-Леніна лікували по найвищим стандартам того 
часу, лікарі робили все, що могли, але запущена хвороба «си-
філіс» взяла верх. На початку ХХІ ст. потрібна політична воля. 
З моменту розпаду СРСР в Росії народилися 38,5 млн. чоловік і 
52 млн. померли. Народилася зовсім інша популяція, ніж в  ле-
нінські часи. Скоро, хто вивчав в вузах науковий комунізм, і 
колишні маленькі жовтенята остаточно відійдуть у минуле - 
напевно, тоді стануть можливими зміни в пострадянських дер-
жавах. Історія вимагає вивчення і опублікування нашого мину-
лого, щоб це не повторилося в майбутньому.  
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ПОЛЕ  БИТВИ  -  УКРАЇНА 
У 1917 р. територія України була поділена 
між Австрійською та Російською імперіями. 
Більша її частина перебувала в колоніально-
му становищі під царським режимом протя-
гом двох з половиною століть, експлуатована 
та  піддана  політиці  русифікації. Соціальне  і  

національне  питання  утворили  вибухонебезпечний  коктейль. 
Китайський стратег і мислитель Сунь-цзи (V ст. до н. е.) писав: 
«Найкраща війна – розбити задуми супротивника; на наступно-
му місці – розбити його союзи; а далі – розбити його війська». 
Усталений у новітній вітчизняній історіографії термін «Україн-
ська революція» зустрічає й певні заперечення, особливо з 
боку російських дослідників, які стверджують, що не було яко-
їсь окремої чи особливої «української революції», а відбувався 
процес розпаду і реорганізації соціально-економічних і етнічних 
структур колишніх Російської та Австро-Угорської  імперій. 

«Українська революція» 1917–1921 років розпочалася в 
умовах революційних потрясінь, які охопили Російську імперію 
у березні 1917 р. Ключовим її рушієм був український народ і 
його політична еліта, що еволюціонувала від ідей політичної 
автономії та федерації - до усвідомлення власної державної 
незалежності. Революція була явищем загальноукраїнським. У 
всіх регіонах розвивався національний рух, створювалися та 
діяли українські органи влади, політичні партії та громадські 
інституції, відроджувалася культура. Наша справа – чітко роз-
ставити для себе акценти, викрити підміни фактів, захистити 
нашу українську історичну правду. Як не дивно, але «історична 
бомба» початку ХХІ ст. була закладена 1 листопада 2018 року. 
Попіл спалених українських сіл на Донбасі 2014 року стукає в 
наші серця і на поминає про події 1917-1923 років. 

Цікаво, що термін «Українська революція» був уведений в 
обіг самими учасниками подій. Це визначення є в працях Миха-
йла Грушевського, Володимира Винниченка, Симона Петлюри, 
Дмитра Дорошенка та інших діячів доби, їхня коротка  анотація 
зазначена в кінці цієї глави. Радянська історіографія старанно 
викорінювала цю дефініцію та поширювала свої поняття «Ве-
лика Жовтнева соціалістична революція» та «Громадянська 

війна». Усе, що не вписувалося в рамки «генеральної лінії пар-
тії», подавалося як «контрреволюційне» та «буржуазне». 

Системні дослідження вітчизняних учених переконливо 
доводять, що породжена розпадом російського імперського 
організму «Українська революція» 1917-1921 р. у процесі роз-
витку набула виразних самодостатніх форм, перетворившись 
на феноменальне явище ХХ ст., яке залишило глибокий слід у 
минулому українського народу і слугувало джерелом держав-
ницьких домагань кількох поколінь українців. «Українська рево-
люція» була спричинена рядом факторів, насамперед колекти-
вним прагненням народу позбутися глибинних соціальних де-
формацій, яких українське суспільство зазнало внаслідок тери-
торіального поділу українських земель між різними державами. 

«Українська революція» (або Перші визвольні змагання) - 
низка подій, пов'язаних з національно-визвольною боротьбою 
українського народу у 1917-1921 роках та після революційний 
період до кінця 1923 року. Її етапи: 

► Перший етап «Української революції» розпочався від-
разу після перемоги російської «Лютневої революції» у Петро-
граді. В цей час у Києві було створено національний представ-
ницький орган «Українську Центральну Раду» (УЦР), березень 
1917 – квітень 1918 р. та проголошені її Універсали;  

► Другий етап. У багатьох містах колишньої Російської 
імперії відбувалося українське національне піднесення. 29 кві-
тня – 14 грудня 1918 р. правління гетьмана Павла Скоропадсь-
кого. Здобувши владу, гетьман Павло Скоропадський скорис-
тався нетривалим мирним періодом для зміцнення основ укра-
їнської державності, за назвою «Гетьманат». В цей період була 
розбудована дієва регіональна адміністрація. Вона контролю-
вала найбільшу за весь час «Української революції» територію, 
а також вела перемовини про входження до складу «Українсь-
кої Держави» Криму та Кубані. До речі, «Українська Держава» 
була визнана 30 країнами світу; 

► Третій етап. Директорія відновила республіканський 
лад і демократичне правління в Україні. Акт Злуки «Української 
Народної Республіки» (УНР) із «Західно-Українською Народною 
Республікою» (ЗУНР) засвідчив волю українського народу до 
«Соборності» (грудень 1918 – листопад 1921 р), розгортання та 
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придушення масштабного повстанського руху. Увесь цей пері-
од йшли важкі бої за незалежність і територіальну цілісність; 

► Четвертий етап, листопад 1918 – липень 1919 р. період 
«Західноукраїнської Народної Республіки». Дії в часі  і просторі:  
18 жовтня 1918 року - у Львові українські політичні діячі Східної 
Галичини й Буковини створили Українську Національну Раду, 
яка заявила про прагнення об'єднати всі західноукраїнські зем-
лі в єдину державу. 1 листопада 1918 року - українські військові 
частини під командуванням Д. Вітовського взяли під свій конт-
роль Львів та інші міста Галичини. 11 листопада 1918 року - 
Українська національна Рада призначила уряд – «Державний 
секретаріат», який очолив К. Левицький. 13 листопада 1918 р. 
Українська національна Рада проголосила створення (ЗУНР), 
«Західноукраїнської Народної Республіки» президентом якої 
став Є. Петрушевич. 

Розпад Австро-Угорської монархії, прозваною «клапти-
ковою імперією», відкрив шлях до незалежності її народів. Вий-
шов тимчасовий основний «Закон про державну самостійність» 
українських земель колишньої Австро-Угорської монархії, який 
запроваджував назву нової держави – «Західно-Українська 
Народна Республіка». В той же час, міжнародна ізоляція ЗУНР, 
відсутність дієвої допомоги з боку УНР, яка сама воювала на 
кількох фронтах та воєнна перевага Польщі призвели до пора-
зки ЗУНР. 

***** 
«Ризький мир», підписаний у березні 1921 року між 
урядами Росії й України та Польщею, фактично похо-
вав самостійницькі плани урядів УНР і ЗУНР. Раніше, 
1918 р. Румунія окупувала Буковину, 1919 р. до Чехос-
ловаччини відійшло Закарпаття. Долю Східної Гали-
чини було вирішено 1923 p. на Паризькій конференції – 
її  приєднано  до  Польщі. До середини 1920-х років  усі  

землі сучасної України опинилися під владою 4-х держав, пи-
тання єдності української нації вже ніколи не ставилося під 
сумнів. Саме під час «Української революції» було проголоше-
но незалежність України, продемонстровано можливість 
цивілізованого демократичного збирання територій в єдину 
суверенну державу. Це був вагомий і багато в чому трагічний 
досвід державницько-правової розбудови України. 

Перш початок «Української революції» розпочався відра-
зу після перемоги «Лютневої революції» 1917 у Петрограді. В 
Україну звістка про повалення царського самодержавства при-
йшла на початку березня 1917 р. В Києві 3 (16) березня 1917 р 
було скликано представників політичних, громадських, культу-
рних та професійних організацій. Цього ж дня, на засіданні де-
легатів, було оголошено про створення громадського комітету. 

Новоутворений комітет не мав єдиної думки щодо майбу-
тнього статусу України. Самостійники на чолі з Миколою Міхно-
вським виступали за негайне проголошення незалежності. 
Автономісти (Володимир Винниченко, Дмитро Дорошенко і їх 
прихильники) бачили Україну автономною республікою у складі 
федеративної Росії. Як би там не було, у Києві створили «Укра-
їнську Центральну Раду» (УЦР). Після Всеукраїнського націо-
нального конгресу вона з Київської організації перетворилася 
на Загальноукраїнську і стала Національним представницьким 
органом. Період дії: 4 (17) березня 1917 - 29 квітня 1918 р. 

Головою УЦР заочно обрали Михайла Грушевського, яко-
го тимчасово заступав Володимир Науменко, а товаришами 
голови: Дмитра Антоновича і Дмитра Дорошенка. 4 березня 
1917 р, УЦР телеграмою повідомила керівників «Тимчасового 
уряду» Георгія Львова і Олександра Керенського про своє 
утворення. Офіційне діловодство «Української Центральної Ра-
ди» розпочалося 9 (22) березня 1917, коли обговорювалось 
питання про виготовлення печатки, передачу УЦР будинку Пе-
дагогічного музею, утворення агітаційної школи та ін. З часом 
Рада мала скликати «Український парламент» і сформувати 
звітний перед ним уряд України. 

Селяни та військові делегували своїх представників, тому 
чисельність УЦР значно зросла. Солдати, значна частина з них 
були селянами, прагнули повернутися додому і взяти участь у 
політичному житті. Вирішили створити окрему «Малу Раду» як 
виконавчий комітет, щоб координувати діяльність усієї «Цент-
ральної Ради». Очільники «Центральної Ради», зважаючи на 
широку соціальну підтримку, вирішили, що це була нагода сер-
йозно заявити про права на національну автономію. Михайло 
Грушевський направляє Володимира Винниченка до Петро-
града (на той час столиця Росії) на переговори з «Тимчасовим 
урядом».  
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Настав початок ХХІ ст., попередні 100 років біль-
шовизму пройшло практично непоміченим у всій 
Центральній Європі. Забуто «Жовтневий перево-
рот» 1917 р. і українські голодомори різних років; 
Забуто Берлін 1953 р. і «Стіну» 1961 р. Забуто 
Будапешт 1956 р. і Прагу 1968 р. Забутий «війсь- 

ковий стан» Ярузельського і комуністичні злочини в Болгарії, 
Албанії, Сербії та Хорватії. Забуті «червоні бригади», що те-
роризували Німеччину та Італію у 1970-х р. Забуті «штазі», 
«сігуранца» і «убеки» тощо. Чому всі ці події людство хоче 
забути? Може «нова» свідомість хоче породити нове буття. 
Росія весь час підмінювала історію, і в цьому немає нічого 
нового. Період колишнього СРСР був часом, коли історію за 
життя одного покоління могли переписати тричі. Може ста-
ре минуле хоче стати новим майбутнім? 

***** 
А в Україні 1917 року вирує «казан політичних сутичок» у 

різник ланок українського громадського життя. За недовгий 
період у березні 1917 року в Наддніпрянщині виникло близько 
сотні громадських організацій. Сергій Єфремов відзначав, що 
«не тільки великі міста з їх інтелігентними силами й великими 
засобами, не тільки менші міста й містечка, де теж можна зна-
йти чимало свідомих людей, а навіть глухі, нікому не відомі 
села в Україні – всі поспішали надолужити «мертвий час», коли 
на всіх стиках усе мовчало і благоденствувало». Повалення 
самодержавства й становлення нової влади спричинило хвилю 
маніфестацій, які прокотилися багатьма містами України. 

► Перший Універсал УЦР додав представників 130 чол., 
що їх делегував II Військовий з'їзд (23 червня 1917 р.), та 133 
осіб Ради Селянських Депутатів, обраних на Першому Всеук-
раїнському селянському з'їзді (15 червня 1917 р). Назва доку-
мента «Універсал» відсилала дослідників до козацьких часів. 
Зміст «І-го Універсалу» можна передати ключовою фразою 
«Автономія України!». Центральна Рада закликала «однині 
самим творити наше життя» і проголосила себе вищим орга-
ном влади в Україні до скликання Всеукраїнських установчих 
зборів. Так називали з'їзд, на якому мали б вирішити всі питан-
ня подальшого устрою країни. 

У І (першому) Універсалі УЦР проголосили автономію  

України. Автономна Україна мала включати території, де украї-
нці становили більшість населення. 10 (23) червня 1917 Україн-
ська Центральна Рада на II Всеукраїнському Військовому з'їзді 
проголосила звернення Універсалу «До українського народу в 
Україні й поза її сущому». Це була відповідь УЦР «Тимчасово-
му уряду» Росії на його негативне ставлення до автономії Укра-
їни. Згідно Універсалу: «не відділяючись від усієї Росії…, народ 
український повинен сам господарювати своїм життям», закони 
повинні бути прийняті Всенародними Українськими Зборами. 
Автором I-го Універсалу був Володимир Винниченко. По прого-
лошенню автономії 15 (28) червня 1917 був створений Генера-
льний Секретаріат. 

«Тимчасовий уряд» Росії постановою від 16 липня 1917 р. 
визнав (УЦР) Українську Центральну Раду та  її Генеральний 
секретаріат - крайовим органом управління в Україні, надавши 
відповідного правового статусу вже проголошеній автономії 
державі України. У багатьох містах колишньої Російської імперії 
відбувалося українське національне піднесення. Українці, що 
входили до частини Російської імператорської армії та Російсь-
кого імператорського флоту, збиралися на мітинги, «українізу-
валися» та визнавали УЦР. Але після захоплення в Петрограді 
влади більшовиками, надії на демократичний устрій Росії пос-
тупово розвіялися. 

► 3 (16) липня 1917 Володимир Винниченко проголосив ІІ 
(другий) Універсал УЦР: «Ми, Центральна Рада… завжди стоя-
ли за те, щоб не відокремлювати Україну від Росії». За умова-
ми ІІ-Універсалу, «Тимчасовий уряд» Росії визнавав «Центра-
льну Раду» та «Генеральний секретаріат» України. Але, як 
представництва «Тимчасового уряду» в Україні. Так само, виз-
навалася можливість (колись в майбутньому) надання Україні 
автономії за рішенням «Всеросійських установчих зборів». Як 
тимчасово, дозволяли утворення українських військових час-
тин, але в складі російської армії. Водночас, Центральна Рада 
повинна була запевнити Росію, що не буде прагнути до неза-
лежності та не буде проголошувати автономії України до «Все-
російських установчих зборів». Україна погодилась на ці росій-
ські умови. УЦР висловлювала необхідність поповнити себе 
представниками національних меншин. Тому ІІ-Універсал опуб-
лікували польською, російською та єврейською мовами. 
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ІІ-Універсал - безперечно, дітище складних переговорів 
Росії і України у складних умовах. Його зміст напрацювали при-
близно за таким принципом: ось ваші вимоги, ось наші, давай-
те на середині зійдемось. Однак кризи не вдалося уникнути. 
Для самостійників ІІ-Універсал став останньою краплею. Вояки 
одного з перших українізованих формувань козацького полку 
імені Полуботка здійснили збройний виступ, щоб проголосити 
незалежність України. Вважається, що на нього їх надихнув 
Микола Міхновський, хоча прямих доказів немає. Завдяки зла-
годженим діям Центральної Ради та російських військ виступ 
козацького полку імені Полуботка швидко придушили.  

***** 
Український козацький полк імені гетьмана 
Павла Полуботка існував 1917-1918 р, пер-
ший командир прапорщик Романенко (Рома-
шин). За свідченнями безпосереднього учас-
ника тих подій, полуботківця М. Падалки, ідея  

організації полку і присвоєння йому ім'я Павла Полуботка на-
лежала Українському військовому клубу імені П. Полуботка у 
Києві. Полк брав участь у київських подіях (листопад–грудень 
1917 р), боротьбі з більшовиками в січні–лютому 1918 р., а 
згодом розпався. Виступ полуботківців мав соціальні і полі-
тичні причини та невдоволення українською УЦР. 

***** 
► ІІІ (третім) Універсалом УЦР проголосила «Українську 

Народну Республіку» (УНР) з визначеною територією у феде-
ративних зв'язках з Росією станом на 7 (20) листопада) 1917 р. 
Одночасно УЦР затвердила закон про вибори до «Установчих 
Зборів» України та ряд інших законів. За  ІІІ-Універсалом тери-
торію УНР заселяли українці з Київської, Подільської, Волинсь-
кої, Чернігівської, Полтавської, Харківської, Катеринославської, 
Херсонської та Таврійської губернії (без Криму). Майже відразу 
ці землі зазнали більшовицької агресії з сторони Москви. На 
кожну з обіцянок більшовиків у Центральної Ради була своя 
відповідь. Більшовики спробували застосувати перевірену так-
тику захоплення влади, однак, на «Всеукраїнському з'їзді рад» 
у Києві в грудні 1917 року, спроба російського перевороту про-
валилася. З'їзд висловив підтримку Центральній Раді України. 
Тоді делегати від більшовиків покинули з'їзд і переїхали до 

Харкова, де відбувався обласний з'їзд рад промислового Доне-
цько-Криворізького басейну. Там вони проголосили встанов-
лення в Україні радянської влади та створення власної УНР, з 
радами і своїм комунізмом. На противагу Генеральному секре-
таріату також утворили власний уряд - Народний секретаріат. 

В Україні почали діяти дві владні структури з однаковими 
назвами, вводячи в оману простих людей. Російські більшовики 
заявили про надання Радянській Українській Народній Респуб-
ліці (РУНР) права на самовизначення, а «Центральну Раду» 
України (УЦР) звинуватити в буржуазній політиці. Між УЦР та 
більшовиками  (РУНР)  розпочалася  війна. Московські  агенти 
подавали конфлікт як війну двох УНР за владу, хоча навіть самі 
більшовики визнавали віртуальність радянської  УНР. В цей 
час більшовицькі війська під керівництвом В. Антонова-Овсіє-
нка та Михайла Муравйова на початку січня 1917 почали зах-
вачувати території Лівобережної України. Київ опинився під заг-
розою нападу з півночі та сходу. В місті піднімають повстання 
робітники заводу «Арсенал», яке вдалося придушити. 

***** 
18 січня 1918 р. російське червоне військо, яке захо-
пило більшу частину Лівобережної України, вируши-
ло на Київ. Київський більшовицький комітет РСДРП 
створив міський штаб повстання і підняв на боро-
тьбу несвідомий люд заводу «Арсенал», Поділля, 
Шулявців та на Деміївці. Загалом близько 2 тисяч 
осіб. Наступного дня озброєні міщани  та зрусифіко- 

вані робітники залізничних майстерень захопили вокзал. При-
клад русифікації: «В середині 1960-их років письменник Гончар 
з’явився з читанням своїх творів на заводі «Арсенал» і його 
робітники без особливої агресії, але доволі настійливо йому 
сказали: «А ніхотітє лі ви нам прочітать чтото по-рускі? Ми 
плохо панімаєм українській язик». Письменник Гончар знітив-
ся. По суті це була диверсія проти УНР. Частина розміщених 
у Києві українських полків вступили в бій з більшовиками, реш-
та дотримувалися нейтралітету. На п’ятий день повстання 
до Києва виїхали очолювані Симоном Петлюрою 950 вояків 
«Гайдамацького коша Слобідської України», що захищали на 
Чернігівщині ділянку фронту біля Бобрика. 

 «Червоні гайдамаки», «Отаманська сотня» та «сотня  
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Січових Стрільців» з боєм зайняли Микільську та Передмос-
тну слободи навпроти Києва і через «Ланцюговий міст» вий-
шли до Микільської брами (нині станція метро «Арсенальна»). 
Наступного ранку «Чорні гайдамаки» та підрозділи полку ім. 
Дорошенка перейшли «Залізничний міст», вибили більшовиків 
з Печерська і надвечір теж підійшли до «Арсеналу». Штаб 
українських частин розмістився у Києво-Печерській лаврі. Піз-
но ввечері делегація від Центральної Ради запропонувала 
більшовикам скласти зброю та залишити територію заводу 
«Арсеналу». Проте ті відмовилися. На другий день українські 
частини почали штурм заводу з боку нинішніх вулиць «Січне-
вого повстання», «Грушевського» та «Московської». Надве-
чір українські вояки увійшли на територію «Арсеналу», проте 
у цехах та підвалах бої точилися до третьої години ночі. 300 
арсенальців, захоплених у полон, були ув’язнені у казармах 
біля Києво-Печерської лаври. Більшовицьке повстання було 
придушено, того ж дня російська Червона армія під команду-
ванням Михайла Муравйова захопила Дарницю і почала через 
Дніпро обстрілювати Київ з важких гармат. 

***** 
► У розпалі бойових дій, ІV-Універсалом, УЦР проголоси-

ла незалежність УНР та схвалили Конституцію УНР 29 квітня 
1918 року, яка стверджувала республіканську форму держави з 
парламентарно-демократичним режимом. Законодавча влада в 
УНР мала перевагу над виконавчою. Головним законодавчим 
органом стверджувались «Всенародні Збори України», які оби-
рали Голову «Всенародних Зборів». У таких складних умовах, 
22 січня 1918 року Центральна Рада через IV-Універсал, про-
голошує УНР незалежною, вільною суверенною державою 
українського народу». Вперше з часів гетьмана Мазепи, Украї-
на відкрито пориває з Росією. Влада в УНР до «Установчих 
зборів» мала залишатися в «Центральної Ради», а виконавчу 
владу мала здійснювати «Рада Народних міністрів» (так перей-
менували Генеральний секретаріат). 

Однак, вже через кілька днів, представники «Центральної 
Ради» України вимушені були покинути Київ, а місто зайняли 
більшовики. У чому в такий несприятливий момент було прого-
лошено незалежність України? Однією з основних причин ста-
ла необхідність підписати мирну угоду з іншими державами. 

Якщо ви пам'ятаєте, Перша світова війна ще не закінчилася. 
Більшість прихильних до «Центральної Ради» України війсь-
кових частин залишалися на фронті. Паралельно з «Центра-
льною Радою» України (УНР), мирні переговори вели і більшо-
вики від імені «Радянської Української Народної Республіки» 
(РУНР). Останні дорікали делегації УНР тим, що вона не може 
бути уповноваженою, бо РУНР є головнішим органом. Прості 
люди заплутались. 

Позитив четвертого Універсалу в тому, що проголошення 
незалежності допомогло у лютому 1918 року підписати у місті 
Брест мирну угоду між УНР та Центральними державами світу. 
За її умовами, Німеччина та Австро-Угорщина визнавали неза-
лежність УНР та її «Центральну Раду». До території УНР, що 
раніше окреслили третім Універсалом, приєднувалися землі 
Холщини та Берестейщини. Німецькі та автро-угорські війська 
зобов'язувалися допомогти «Центральній Раді» у відновленні 
влади та боротьбі з більшовиками. Це був перший мирний 
договір у Першій світовій війні. УНР стає суб'єктом міжнарод-
них відносин. Завдяки військовій підтримці Центральних дер-
жав  УНР вдалося частково відвоювати окуповані більшовика-
ми українські території. 

До позитиву «Центральної Ради» треба віднести низку 
важливих законів для налагодження життя держави: про грома-
дянство, грошову одиницю, армію, державний прапор і герб, 
про землю, 8-годинний робочий день. Створено систему вищих 
органів влади УНР: парламент (Українська Центральна Рада з 
Малою Радою), що діяла між її пленарними засіданнями, уряд 
(спершу Генеральний Секретаріат, а потім Рада Народних Міні-
стрів), створені різні міністерства, Український державний банк, 
Генеральний суд, Українська телеграфна агенція. Встановлено 
перші дипломатичні відносини з іншими державами тощо. 

► 29 квітня 1918 року у Києві відбуваються одразу дві  
важливі події. На своєму останньому засіданні, «Центральна 
Рада» приймає вище згадану Конституцію УНР. Того ж дня, в 
іншій точці столиці проголошують «Українську Державу» з геть-
маном Павлом Скоропадським на чолі. Йшла підготовка доку-
ментів до п’ятого Універсалу, але йому так і не судилося бути, 
в Україні ще діяли колективні урядові установи і чиновники, 
призначені російським «Тимчасовим Урядом». 
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9 лютого 1918 року між «Українською Народною 
Республікою» та державами «Четверного союзу» 
було укладено «Брестський мирний договір», 
яким де-факто УНР була визнана суб’єктом між-
народних відносин. Відповідно до  цієї  угоди Украї- 

на взяла на себе зобов’язання надати до 31 липня 1918 року 
60 млн пудів хліба, 2,75 млн пудів м’яса, іншої сільгосппродукції 
і промислової сировини. Тобто фактично ставала житницею 
центральних держав Європи. 12.02.1918 р. УНР звернулася до 
німецької сторони з проханням ввести війська в Україну, за 
допомогою яких сподівалися розв’язати внутрішні проблеми. 
Підсумком цього став австро-німецький військовий контроль 
над територією України. 

***** 
Повертаючись трохи назад, зазначаємо, в кінці липня 

1917 УЦР нараховувала формально 822 депутатів (за інфор-
мацією Павла Христюка; за даними мандатної комісії шостих 
Загальних зборів УЦР було 798 чол., Ісидор Нагаєвський нази-
ває цифру 848 осіб). За весь час існування УЦР її головою був 
Михайло Грушевський, а у 1918 р. його заступниками стали 
С.Веселовський, Микола Шраг, А.Ніковський, Ф.Крижанівський, 
секретарями Михайло Єреміїв, Микола Чечель, А.Постоловсь-
кий, Я. Левченко, Є. Онацький, Л. Чикаленко. За час діяльності 
УЦР - діяли кількаразові змінені уряди під проводом Володими-
ра Винниченка від 28 червня 1917 до 30 січня 1918 і Всеволода 
Голубовича від 30 січня 1918 до 29 квітня 1918 р. Засідання 
УЦР (Малої Ради) відбувалися у будинку Педагогічного Музею 
на Велико-Володимирській вулиці, а пленарні сесії УЦР у Трої-
цькому Народному Домі (театр Миколи Садовського). Органом 
УЦР були «Вісті з Української Центральної Ради»; а уряду УНР 
- «Вісник Генерального Секретаріату УНР» (який виходив з 
лис-топада 1917 року). 

З ініціативи УЦР у Києві з 21 вересня по 28 вересня 1917 
року відбувся «З'їзд народів Росії», як форум представників 
народів колишньої Російської імперії, які заснували свої націо-
нальні організації і виступали за федеративно-демократичний 
принцип устрою Російської республіки. «Золотим сном наро-
дів» пізніше назвав цей з'їзд Михайло Грушевський. На ньому 
вперше в історії Росії представники різних національностей 

спробували визначити свою подальшу долю, принципи співжит-
тя та історичну перспективу.  

«З'їзд народів Росії» проходив в приміщенні  Педагогічно-
го музею. У його роботі взяли участь 92 делегати від різних 
народів, тюркських та мусульманських організацій тощо. «Тим-
часовий уряд» Росії представляв Максим Славинський, який 
очолював «Особливу нараду» з провінціальної реформи. Вісім 
різних делегатів-українців від політичних партій об'єдналися на 
платформі національно-територіальної автономії. Делегати 
з'їзду відзначили провідну роль України у перебудові Росії на 
нових засадах, підтримали її політичний курс на автономію. 
Найважливішим документом з'їзду стала постанова «Про 
федеративний устрій Російської держави», в якій засуджува-
лася надмірна централізація законодавчої та виконавчої влади, 
що гальмувало розвиток держави.  

У своїй діяльності Центральна Рада України припустила-
ся низки помилок. Вона фактично не займалася вирішенням 
соціально-економічних проблем (серед яких головною була 
земельна), а зосередила свою увагу лише на національних 
аспектах. До того ж діячам Центральної Ради бракувало дос-
віду й у вирішенні суто практичних проблем, таких, як збере-
ження правопорядку, забезпечення міст продуктами, організа-
ція роботи залізниць тощо. Багато часу забирали дебати та 
ідейні конфлікти ЦР, особливо між соціал-демократами та соці-
алістами-революціонерами. Зв'язок з масами обмежувався 
виступами на мітингах у містах, вплив на село, де проживала 
більшість населення України, зменшувався. Суттєвою була 
помилка ЦР щодо військових формувань. Улітку 1917 р. близь-
ко 300 тис. українських солдатів стихійно реорганізувалися в 
українські формування, присягнувши на вірність Центральній 
Раді. Крім того, генерал Павло Скоропадський запропонував 
надати у розпорядження ЦР українізований корпус з 40 тис. 
бійців, дисциплінованих і краще споряджених порівняно з дез-
організованими російськими військами. Але його пропозиція 
була відкинута, бо керівники ЦР вважали, що армія в пострево-
люційному демократичному суспільстві буде непотрібна і, крім 
того, ЦР не хотіли довіряти багатому землевласнику  Павлу 
Скоропадському. 29 квітня 1918 р. був останній день Українсь-
кої Центральної Ради, нехай читач вирішить її крах чи тріумф. 
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То чим же був той останній день українського парламенту 
- крахом чи тріумфом? За визначенням голови Української Цен-
тральної Ради Михайла Грушевського, це були: «14 місяців, 
котрих кращих і трагічніших мабуть не було і не буде в життю 
нашого народу». Змахнувши сльозу, як першу реакцію на звіс-
тку про вступ на землі України німецьких військ, Михайло Гру-
шевський взявся за роз'яснення цього вимушеного кроку та 
реалізацію проголошеної суверенності УНР. У перші дні берез-
ня 1918 р. всі полегшено зітхнули від пережитих грабунків, 
трусів, розстрілів тощо. Більшість сподівалася на спокій і наве-
дення порядку, хтось вірив, що німці повернуть заводи й маєт-
ки, а хтось побоювався, що відберуть їхні клаптики землі. Хтось 
дивувався начисто вимитим київським вокзалом, а хтось задив-
лявся на паради й оркестри німецького війська. Проте загалом 
прихід німецького війська приніс тривогу в настрої людей, на-
самперед українського селянства. Втішаючи себе й суспільство 
про безкорисну «дружню військову допомогу», М.Грушевський 
не знав, що до кінця каденції УЦР залишається  2  місяці. 

Питання «Чому прийшли німці на Україну», яке так гостро 
постало на початку березня 1918 р, через місяць знову вийшло 
на денний порядок. Михайло Грушевський не поспішав шукати 
компроміс з головним командуванням Німеччини в Україні. 
Німці також не виявляли ані особливих симпатій до М.Грушев-
ського, ані коректності у його адресу: «Старий дурень, думав 
собі, що так можна поводитися з німецьким генералом». 

Розправи над селянами, самочинні реквізиції їхньої худо-
би, хліба та навіть одягу, арешти тощо - ці питання з приводу 
незаконних вчинків німецького війська складали головний зміст 
депутатських запитів на засіданнях УЦР. Німцям потрібний був 
хліб і збіжжя: «Молодий український уряд виявився неспромож-
ним навести в країні лад і забезпечити нас зерном. Треба 
розігнати Центральну Раду і взяти владу в свої руки. 23 кві-
тня 1918 р. начальник штабу німецьких військ групи «Київ» 
генерал Вільгельм Гренер отримав з Берліна спец.телеграму 
про свободу дій щодо Центральної Ради, аж до її повалення». 
28 квітня 1918 загін німецьких солдатів, увірвався до зали засі-
дань УЦР з окриками «Руки вверх». Не виконали команди лише 
Михайло Грушевський та Микола Порш. А  29.04.1918 р. УЦР 
повідомила про припинення своїх повноважень.   

БОРОТЬБА  ЗА  ВИЖИВАННЯ 
Гостра політична боротьба, змаган-
ня за незалежність України в 1917-
1921 р., за її державність піднесли 
на висоту національну свідомість 
українського  народу,  який   зробив  

вагомий внесок не лише в історію України, а й в історію Євро-
пи. Не всі факти й події «Української революції» того періоду 
нам відомі, зрозумілі та належним чином висвітлені. Наприк-
лад, в Україні є декілька міст і навіть сіл які в 1917-1923 роках 
ставали «тимчасовими столицями» України, вірніше виконува-
ли так званні тимчасові столичні статуси. Влада змінювалася 
блискавично, столиці змінювалися слідом за нею в силу певних 
обставин. Наприклад, Вінниця отримала «тимчасовий статус 
столиці» 28 січня 1919 р, а у квітні 1919 р. естафету прийняло 
Рівне, з 24 квітня 1919 уряд засідав у Проскурові (сучасний 
Хмельницький). Влада встигла побувати в Житомирі, Сарнах, 
Старокостянтинові, Чорториї. Нарешті, в червні 1919 столицю 
тимчасово перенесли в Кам’янець-Подільський. З усіх «тимча-
сових столиць» Кам’янець пробув у статусі «столиці» України 
довше за всіх і став останнім прихистком Української Народної 
Республіки (УНР). 

В минулі часи, більшість земель теперішньої Кіровоград-
щини входила до Єлисаветградського та Олександрійського 
повітів Херсонської губернії, частина західних - до Уманського 
повіту Київської губернії, а також частина сучасного Олександ-
рійського району. Про події «Лютневої революції» 1917 в Росії 
мешканці краю дізналися в березні 1917 р. з різних джерел. 
Краєзнавці Петро Кизименко та Федір Шепель дослідили, як 
мешканці міста на Інгулі отримали звістку про революційні події 
в Петрограді. Федору Шепелю в обласному архіві вдалося від-
шукати розпорядження, яке надійшло до Єлисаветграда з Пет-
рограда, адресоване членам міської думи. У ньому повідомля-
лося про революційні події в столиці і лунав заклик: «Второго 
марта Государь Император Николай Второй отрёкся от 
престола, передал наследие брату своему Великому князю 
Михаилу Александровичу, который третьего марта отка-
зался воспринять теперешнюю власть и призвал население 
подчиняться Временному Правительству, облечённому всей 
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полнотой власти... Прошу обратиться к членам вверенного 
Вам учреждения позабыть свои личные интересы и даже 
нужды и приступить к спокойной дружной работе на благо 
горячо любимой Родины». 

Революційні зміни в Росії Єлисаветград в основному під-
тримав, правда були негаразди і курйозні випадки. За певний 
час в Єлисаветграді, Олександрії, Бобринці виникли військові 
національні підрозділи вільних козаків та гайдамаків. У селах 
інструктори Центральної Ради пропагували українську ідею та 
створивали громади робітників-українців з місцевих заводів. 
Виникли рада офіцерських та солдатських депутатів, товарис-
тво військових лікарів тощо. Згодом почала діяла рада робіт-
ничих і солдатських депутатів. 

На кінець 1917 та початок 1918 р. почали виникати загони 
вільних козаків. Їх вирізняли культурно-просвітницька діяльні-
сть, вироблення організаційних статутів, більшою мірою право-
охоронні, ніж військові функції, перебування на посадах керів-
ників (або отаманів) цивільних осіб. У Грецькій церкві Єлиса-
ветграда (нині Кафедральний собор) відбувся молебень за 
«многоліття» Української Центральної Ради. У травні 1917 р. 
перший мітинг організували нечисленні і маловпливові тоді в 
місті російські соціал-демократи. На кавалерійському плацу 
Єлисаветграда виступили проїжджі більшовики-матроси, яким 
опонували маленькі купки меншовиків. Навесні та влітку 1917 
р. Єлисаветград переживає період активізації політичного жит-
тя. Початковий вплив більшовиків на революційні процеси 1917 
на теренах Єлисаветградського краю був незначним. 

Цікавий спогад залишив більшовик Трифон Гуляницький, 
який у 1917 р. працював на заводі «Ельворті». Він згадував, що 
багато робітників заводу «Ельворті» були селянами-куркулями, 
які тримали батраків у своїх господарствах. Крім того, робітни-
ки Єлисаветградського заводу «Ельворті» не розуміли, для 
чого проганяти буржуїв, які дають роботу і платять гарну зарп-
лату. Тому соціальна база антибільшовицького руху в Єлиса-
ветграді була вельми потужною. В своїй більшості робітники і 
селяни вагалися, плутались в лозунгах, бо не розуміли їхнього 
глибинного змісту. Часто питали: «ти за яку УНР і в чому їхня 
різниця»? Суперечки переростали в бійки, брат йшов проти 
брата, одна вулиця – проти іншої, всі застигли в очікуванні. 

Враховуючи неспроможність місцевих більшовиків 
конкурувати з іншими політичними силами, до мі-
ста на Інгулі – Єлисаветграда направили підтри-
мку. Лідер місцевих більшовиків Трифон Гуляниць-
кий згадував, що на початку вересня 1917 р. для 
підтримки більшовицького впливу в Єлисаветі з 
Петрограда прибули Закс та Гомберг, і організа-
ційна робота закипіла. 17 вересня 1917 ними була  

створена Єлисаветградська організація РСДРП (б). Її першим 
головою було обрано «товариша з Петрограда» - Закса. Він 
був у Єлисаветграді до грудня 1917 р. Чимало наших земля-
ків-прихильників «більшовицької революції» активно діяли в 
Петрограді 1917-1918 р. Зокрема, Лейба Бронштейн ( Тро-
цький), Григорій Апфельбаум (Зінов'єв), брати Гомберги, Вік-
тор Таратута, Олена Розмирович, Григорій Мельничанський. 

***** 
Через багато років, а саме у 2013 році в російській істори-

чній науці з’явиться новий термін – «Великая российская (рус-
ская) революция» (ВРР). Так у шкільних підручниках  з історії 
почали називати «Жовтневий переворот» 1917 року, згодом 
«Велика Жовтнева соціалістична революція» від 1927 р. Втім, 
виявляється, в Росії цією назвою об’єднали аж три події: «Лют-
неву буржуазно-демократичну революцію» 1917 року, «Жовт-
неву соціалістичну революцію» 1917 р. та громадянську війну 
1917-1923 років. У свою чергу в Україні 2017 рік проголошено 
роком «Української революції» та «Української  Народної  Рес-
публіки». Про «Велику російську революцію» 1917 р (ВРР) наші 
історики воліють не згадувати. Чи існує зв’язок між цими двома 
революціями – їхньою російською та нашою українською? Це 
питання ми залишимо читачам. 

До речі, дослідники історії ВРР помітили, що її творцями 
були переважно вихідці з України, а саме уродженці Єлисавет-
градського повіту. Причому на провідних ролях вони представ-
лені не лише в таборі більшовиків: вожді Лев Троцький (1879-
1940) і Григорій Зінов’єв (1883-1936); Олександр Гомберг (1887 
-1939, фігурує також як Алекс Гумберг та Гамберг) з братами 
Сергієм та Веніаміном, Віктор Таратута (1881-1926 як фінан-
сист партії більшовиків);  улюблениця Леніна - Олена Розми-
рович (1886-1953), один із лідерів Профінтерну Григорій Мель-
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ничанський (1886-1937) та інші, а й серед меншовиків ми бачи-
мо: Михайло Валеріанов-Броунштейн (1886-1937), який увів у 
обіг слово «комісар»; далі есера – Якова Брауна (1889-1937), 
якого називали «людиною ренесансного складу»; анархістів – 
подружжя Олександр (1879-1937) і Ольга Таратути (1876-1938), 
Іуда Гросман-Рощин (1883-1934) та інші. Наш Єлисаветград 
може сміливо претендувати на роль «колиски ВРР». 

Майже всі вищезазначені революціонери, були нашими 
земляки, за винятком Олени Розмирович та Іуди Гросмана-
Рощина, і вони у часи великого терору програли боротьбу за 
владу Й.Сталіну, внаслідок чого були оголошені ворогами 
революції та російського народу. Та й третій лідер антисталін-
ської опозиції Лев Каменєв (Розенфельд) (1883-1936) мав від-
ношення до Єлисаветградщини, оскільки був одружений із сес-
трою Троцького - Ольгою Бронштейн. Їх звинуватили у належ-
ності до «троцькістсько-зінов’євської опозиції» і знищили. А 
Троцького дістали аж у Мексиці.  Прикметно, що до 100-річчя 
ВРР у Росії зняли серіал «Троцький», який спочатку мав назву 
«Демон революції» (у головній ролі Костянтин Хабенський).   
Інтригує анотація до серіалу про нашого земляка: «Это исто-
рия человека, изменившего мир навсегда и заплатившего за 
это всем, что у него было - жизнью». 

***** 
Книга  Альберта Ріса Вільямса «Путешествие 
в революцию. Россия в огне гражданской вой-
ны. 1917-1918»,  була перекладена на багато 
мов народів світу.  Автор особисто  знав  Тро- 

цького, Зінов’єва, братів Гомберг, Мельничанського та  інших 
уродженців Єлисаветградського повіту, творців більшовиць-
кої революції. 16 серпня 1917 року  Вільямс приїздив у  Єлиса-
ветград з Алексом Гумбергом, відвідав  газету «Известия 
Елисаветградского Совета рабочих, солдатских и крестьян-
ских депутатов». У своїй книзі відзначає: «И вновь я открыл 
для себя «деревню», на этот раз Елисаветград, откуда ро-
дом был Гумберг, которая была на обочине кипящего рево-
люционного котла, но все же постепенно пробуждалась». 
Подробиці цього візиту, читач дізнається з книги «Годы 
борьбы. Сборник материалов по истории революционного 
движения на Зиновьевщине», що побачила світ у 1927 році. 

Коротко про Самуїла Марковича Закса (літературні псе-
вдоніми І.І.Гладньов та І.І.Гладишев, партійні псевдоніми – 
Олександр і Хома Брут; 1884-1937) – помітна постать серед  
діячів  більшовицької революції. Зокрема у 1911-1912 році він 
був секретарем та редактором пролетарської  газети біль-
шовиків «Звезда». Та найголовніше те, що С. Закс був тісно 
пов’язаний з самим Олександром Парвусом (Гельфандом) 
(1867-1924), найзагадковішою постаттю у російському рево-
люційному русі, якого деякі дослідники вважають ідейним 
автором проекту «Жовтневого перевороту» 1917 р, через 
якого німці здійснювалося фінансування ВРР.  Так-от, Закс у 
1916 році був його представником і главою  «Експортно-
імпортної контори» Парвуса в Петрограді. Під час революції 
1917 року Самуїл Маркович за 144 тисячі рублів придбав дру-
карню «Труд», в якій друкував прокламації більшовиків, їхні 
газети та інші агітаційні матеріали. Потім займався ство-
ренням в Єлисаветграді більшовицької організації.  Після 
революції перебував на керівних посадах у радянських та 
партійних видавництвах, редакціях газет  «Пролетарий», 
«Красная газета», «Ленинградская правда». 17 серпня 1936 
року Закс  був заарештований «как глава троцкистской 
террористической группы, готовившей покушение на 
товарища Сталина» і розстріляний. 

***** 
На зорі існування радянської влади мітинги, преса і агіта-

ції не задовольняли попит населення на державну пропаганду, 
і тоді їм на допомогу прийшли інсценовані «народні суди». В 
тогочасному Єлисаветграді відбулося кілька таких «народних 
процесів», а деякі із них повторювали в різних населених пунк-
тах, оскільки було багато бажаючих подивитися. Серед «підсу-
дних» - білогвардійський генерал Слащов (про цей суд писав 
«21-й канал»), анархіст Нестор Махно (про нього ми будемо 
писати пізніше), кулак з села Оситняжка на прізвище Гром та 
інші. Як повідомляв орган Єлисаветградського повітового воєн-
кому та повіткому КП(б) України газета «Известия» за 12 січня 
1921 року, у місті навіть планували провести інсценований суд 
над В. Леніним «за надання американцям концесій». 

Одна з загадок, залишених нам у спадок радянською вла-
дою була теза: «Зі всіх видів масової роботи - суди є одним з 
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найцінніших». Завдяки «народним судам» більшовикам вдало-
ся змінити ставлення десятків мільйонів людей до їхніх репре-
сій. Після революції багато членів партії, не кажучи вже про 
колишніх багатіїв, старорежимну інтелігенцію, селянство і нес-
відомих пролетарів, щиро і гучно обурювалися беззаконням, 
що творилося у чекістських кабінетах, а також вироками трибу-
налів, які базувалися не на законах, а на революційній правос-
відомості. І раптом за кілька років це обурення стало сходити 
нанівець. Більше того, уже в другій половині 1920-х років чима-
ла частина населення країни почала гаряче схвалювати «тве-
рду лінію партії, прокуратури і суду на викорінювання ворогів 
нового ладу». Розгадка цього феномена, здавалося б, проста: 
страх змушував ідейних супротивників більшовицької влади 
тримати язика за зубами, а радянська пропаганда безупинно 
«вимивала з мізків» думки, які не співпадали з партійними гас-
лами. Проте не завжди мітинги, збори і лекції приносили бажа-
ний ефект. 

Необхідний інструмент впливу на маси знайшли у студен-
тів-юристів: імпровізовані судові засідання, в ході яких кожен 
студент пробував свої сили як обвинувач, захисник, суддя і, 
звісно, обвинувачений. А професори у ході постановочних 
процесів оцінювали знання тих або інших розділів права і ора-
торські здібності своїх учнів. У Росії подібна практика з'явилася 
у першій половині XIX ст., а згодом услід за юристами в змаган-
ня судового типу втягнулися словесники, які стали влаштовува-
ти процеси над літературними героями. У них брали участь і 
лідери більшовиків. 

 ***** 
Ніхто не заперечуватиме, що «Російська рево-
люція» і «Жовтневий переворот» 1917 року 
спричинили «Українську революцію» та ство-
рення «Української  Народної  Республіки». І 
знову наші земляки на провідних ролях: Досить 
згадати Володимира Винниченка (1880-1951) –  

одного з організаторів Центральної Ради, першого голову 
уряду УНР, першого голову директорії УНР. За аналогією з 
книгою Альберта Ріса Вільямса про «Російську революцію» 
1917 р. мандрівкою в «Українську революцію» можна сміливо 
назвати книгу Винниченка  «Відродження нації» (Історії украї-

нської революції: березень 1917 р. – грудень 1919 р), що впер-
ше побачила світ у 1920 році у Відні. Дивно, що під час перей-
менування міста чомусь ніхто не замислився і не врахував, 
що Єлисаветград – це топонімічний бренд світового значен-
ня. Завдяки подіям, що тут відбувалися, але передусім завдя-
ки неймовірно великій кількості видатних особистостей, що 
тут народилися. Станом на початок ХХІ ст, м. Єлисавет-
град в народі прозвали «місто п’яти назв».  
 ***** 

Рішення наповнити стару форму новим революційним 
змістом виникло з початком Громадянської війни одночасно в 
різних кінцях і у різних людей. А з 1925 року процес підготовки і 
показу «агітаційних судів» стали регламентувати зверху, напра-
вляючи на місця інструкції і вказівки з їх правильної постановки. 
«Вищий пілотаж» - варіант суду, під час якого народними засі-
дателями були присутні в залі. Вироку суду передувала керова-
на за допомогою досвідченого і перевіреного голови суду і 
«призвідників» дискусія. А у результаті підштовхуванні до ухва-
лення заздалегідь підготовленого рішення суду,  глядачі продо-
вжували свято вірити, що вони визначили результат засідання 
самі, із власної волі. Адже, погодьтеся, затюканому робітнику 
завжди приємно хоч ненадовго, хоч би навмисно стати верши-
телем чужих доль. Досить привчити маси до цього відчуття, і 
вони будуть готові схвалити будь-який вирок. 

«Стратити заочно» Єлисаветградські газети початку 1920-
х років рябіли повідомленнями про подібні інсценізації. У номе-
рах газети «Известия» знаходимо кілька інформацій про «наро-
дні суди», які влаштовувала влада у нашому місті. Там у рубри-
ці «Хроніка» на першій сторінці була надрукована замітка «Суд 
над «батьком Махно»: «Днями відбудеться «суд над Махном», 
який  влаштовує «Агітпроп  Упаркому». Де  і  коли відбудеться 
суд, повідомимо пізніше». І вже  через  два  дні  газета  писала, 
що 8 січня 1921 р. о 5 годині дня в приміщенні 1-го «Радянсько-
го театру» відбудеться публічний суд на Махном. 

 Також були названі «артисти», які гратимуть ролі обвину-
вачів та захисників. Вхід обіцяли безкоштовним за посвідчення-
ми червоноармійців та профспілковими квитками. А вже у но-
мері за 12 січня газета «Известия» друкує розлогий, аж на пів- 
сторінки, звіт про засідання військово-революційного трибуна- 
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лу, який розглянув справу громадянина Нестора Махна. Його 
звинувачували у відкритті фронту Денікіну у 1919 р. та сприянні 
«тимчасовій перемозі поміщиків і капіталістів», що протягом 
1920 року відмовився підкоритися владі робітників і селян, а 
коли наприкінці 1920 року все ж таки уклав союзний договір з 
Радянською владою, то не виконував його умови. Спектакль 
тривав майже три години. 

«Актори» настільки переконливо виконували свої ролі, що 
й сам Станіславський сказав би – «Вірю!», не те що неосвіче-
ний глядач, який привик діяти за своїми емоціями і переживан-
нями, ніж думати головою. Врешті «Народний суд» визнав фак-
ти збройних виступів Махна проти Радянської влади, організа-
цію погромів, зруйнування транспорту, поселень тощо. Трибу-
нал визнав «громадянина Нестора Махна відвертим ворогом 
робітників, який насмілився провокувати геройську боротьбу 
пролетаріату за світле царство комунізму, і за увесь його 
бандитизм, криваві подвиги, заклеймив його пролетарською 
зневагою, назвав його зрадником справи робітників і засудив 
до вищої міри покарання – розстрілу». 

Очевидно в емоційному стані від побаченого перебував і 
журналіст, який писав цей звіт, бо він допустив ряд помилок. 
Тож у наступному номері газета робила редакційні уточнення. 
Зокрема, повідомляла, що у замітці про суд не було вказано, 
що він інсценованим, а у вироку замість «Іменем УРСР» треба 
читати «Іменем трудового народу». 12 січня 1921 р. у Зимово- 
му театрі відбувся повторний суд над «батьком Махно», і знову 
до зали глядачі проривалися з боєм. У наступні місяці 1921 р. у 
місті Єлисаветі відбулося ще кілька подібних судових спектак-
лів, які довго були основною темою розмов єлисаветградців. А 
анонсований газетою «Известия» суд над Ульяновим-Леніним 
в Єлисаветграді так і не відбувся, (більшовики були проти). 

Дослідник І. Куташев доводить, що у вересні 1917 року на 
Єлисаветградщині почалися селянські повстання, які фактично 
переростали в селянську війну проти «Тимчасового уряду» і 
великих землевласників. В колективній монографії про селян-
ський повстанський рух в Україні з інтригуючою назвою «Війна з 
державою та за державу» Володимир Лободаев поставив під 
сумнів тезу, що 1917 р. був мирною фазою «Великої Російської 
революції», у фарватері якої розгорталися процеси «Українсь-

кої революції». Селяни захоплювали не лише поміщицькі землі, 
а й столипінські відруби. На території краю виникли земельні 
комітети, які здійснювали аграрні перетворення. Особливою 
завзятістю при перерозподілі поміщицької землі вирізнялися 
селяни Хмельового та Малої Виски. В Глодосах селяни вигна-
ли поміщиків, а загін народної міліції, присланий з Єлисавет-
града, не зумів відновити право власності поміщиків. В селах 
розпалюються земельні конфлікти. Це яскраво простежується 
на прикладі с. Каніж, де під впливом солдат з більшовицькими 
настроями та відповідної літератури селяни починають підтри-
мувати більшовиків. 

Селяни Єлисаветградщини утворювали альтернативні 
сили правопорядку - «вільне козацтво», до складу якого, незва-
жаючи на прогресивний характер цих загонів, потрапляло чи-
мало сумнівних елементів, які використовували патріотичний 
бренд «Вільне козацтво» для злочинної діяльності. Але було й 
чимало загонів, які забезпечували порядок і спокій для своїх 
сіл. На теренах нашого краю найбільш чисельними, дисциплі-
нованими та патріотичними були загони «Вільного козацтва» в 
Глодосах (нині Новоукраїнський район), Добровеличківському 
повіті та Єлисаветграді. Глодоське вільне козацтво, створене 
Фотієм Мелешком (за іншими даними Іваном Бондаренком, 
було чисельною та впливовою організацією - до 700 козаків. 

***** 
У жовтні 1917 року в Чигирині випускника Єли-
саветградського земського реального учили-
ща Івана Полтавця-Остряницю обрали наказ-
ним військовим отаманом Вільного козацтва 
(військовим  отаманом  став Павло  Скоропад- 

ський). Останній згадував: «...Організація вільних козаків, 
набрана виключно із заводських робітників в Єлисаветграді... 
Голова її приїздив до мене в Київ. Судячи по ньому, там... були 
сильні українські національні тенденції, але багато було ще й 
революційного чаду». 

***** 
Отже, ідея створення загонів «Вільного козацтва» на 

теренах Єлисаветградщини мала успіх. Але в політичній боро-
тьбі вони залишалися доволі пасивними. Чому? Більшість заго-
нів «Вільного козацтва» утворилися в селах, які були далекими 
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від політичної боротьби в містах. Їх цікавив інший бік революції: 
економічний і найважливіше питання для селянства - земля. 

Крім Єлисаветграда, більшовики зазнали невдачі під час 
спроби встановити свою владу, в Глодосах, де діяв потужний 
осередок підтримки УНР. Глодоські самостійники вдалися до 
хитрощів. Зважаючи на перевагу більшовицьких сил, яких 
стягнули під Єлисавет у лютому-березні 1918 р., отамани з 
«тактичних маневрів перейменувалися на «червоне козацтво», 
поки до Києва не повернеться українська влада». Делегації 
вільних козаків на чолі з Кульчицьким вдалося під час перемо-
вин переконати більшовицького повітового комісара Синяв-
ського, що козацтво підтримує радянську владу і, без більшо-
виків, самостійно стежитиме за порядком на своїй території. Ця 
хитрість дозволила на певний час уникнути більшовицьких пог-
ромів. Але в умовах наступу українсько-німецько-австрійських 
сил на Україну, Синявський наказав їм прибути до Єлисавета, 
щоб використати в боротьбі на радянському боці. У відповідь 
козаки почали наступ на більшовиків, роззброюючи їхні дрібні 
підрозділи, арештовуючи більшовицьких агітаторів. Після того, 
як наприкінці березня 1918 р. в місті відновилася українська 
влада, там продовжилося формування загонів «Вільного коза-
цтва». Ми повинні відзначити, що «Вільне козацтво» на тернах 
Єлисаветградщини було одним з найчисельніших та найуспіш-
ніших в Україні. Вони не допустили встановлення більшови-
цької влади на своїй території, а весною 1918 р. разом з німе-
цькими військами вільнокозачі загони звільняли терени повіту 
від більшовиків. А в березні 1918 р. єлисаветградці навіть зап-
росили на допомогу «Вільне козацтво Кульчицького», коли 
боронили місто від анархістів та більшовиків під час «Народ-
ного повстання». 

***** 
В Єлисаветградському повіті на Херсонщині 
опір більшовикам чинило «Вільне козацтво» 
Глодоської, Марківської, Добровеличківської та 
кількох сусідніх волостей. Ліквідувавши більшо-
вицьку загрозу, селяни продовжували вести зви-
чний  мирний спосіб життя. Дмитро Лимаренко,  

який наприкінці 1917 р. повернувся у своє рідне село Ревуцьке і 
незабаром вступив до складу Добровеличківського куреня, 

згадував: «За весь час до приходу німців мешканці нашої, а 
також прилеглих волостей користали пільгами. Селяни спо-
кійно гнали самогон і гуляли, як ніколи раніше. Шлюбів цієї зи-
ми було удвічі більше, як бувало іншим часом. Не існувало й 
контролю руху: кожен міг собі їхати куди хотів. З останнього 
найбільше користувалися жиди, які ухитрялися в часи анархії 
переводити свої комерційні гешефти». Крім військової боро-
тьби громада Глодосів успішно виконувала й культурно-про-
світницькі та економічні завдання. В селі було відкрито Укра-
їнську гімназію, діяла «Просвіта», утворили кооператив. Та-
ким чином «Вільне козацтво» Глодосів поєднувало всі напря-
мки діяльності: охорона правопорядку, захист від зовнішніх 
ворогів, поширення української культури тощо. 

***** 
Кіровоградець С. Шевченко, який досліджував історію різ-

них національних громад на теренах Єлисаветградського краю 
у статті «Специфіка подій Української національно-демократич-
ної революції та національно-визвольних змагань на терені 
України» зазначив: «Особливістю краю був його багатонаціона-
льний склад населення... Якщо в регіоні переважали українці, 
то в Єлисаветграді - євреї та росіяни. У Єлисаветграді жило 
більше тисячі поляків. У 1917-1918 рр. у місті перебували тися-
чі біженців із театрів бойових дій Першої світової війни: поляки, 
серби, євреї, галичани тощо. З довоєнних часів у селах мешка-
ли громади болгарських та німецьких колоністів. У роки Першої 
світової війни в Єлисаветградському та Олександрійському 
повітах на місцевих поміщиків працювали військовополонені 
австрійці та німці. А на заході краю жили південні слов'яни з 
айстро-угорських земель. Усі національні меншини реально 
складали потенціал білих або червоних частин». Опираючись 
на вищезазначене, гіпотетично в процентному відношенню 
визначаємо: за «білих» - 30%, за «червоних» - 30%, «нейтраль-
них» - до 40%. 

Станом на січень 1918 р. більшовики значно зміцнили 
свої позиції в Єлисаветграді і перейшли в наступ. Теж саме 
відбувалось і в інших містах України. Наші земляки в цих подіях 
брали безпосередню участь. 30 січня 1918 р. відбувся бій під 
Крутами, у якому взяли участь четверо наших земляків. Воло-
димир Шульгин (народився в Єлисаветграді), Михайло Михай-
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лик і Семен Могила з Глодосів Новоукраїнського району та Го-
рячко Сергій (Гурівка, Долинського району). Під Крутами молоді 
захисники УНР затримали більшовиків і надали можливість 
молодим дипломатам УНР серед яких був і наш земляк Всево-
лод Голубович укласти вигідний (як тоді здавалося) мир з дер-
жавами: Німеччиною та Австро-Угорщиною. 

Станом на початок 1918 рік Єлисаветград залишався 
одним з небагатьох міст України, де більшовики ще не встано-
вили свою владу. Пізніше військовий успіх більшовиків в Укра-
їні та пасивність українських військових частин у Єлисаветі доз-
волив більшовикам перехопити ініціативу в боротьбі за владу. 
31 січня 1918 р. вони створили більшовицький воєнно-револю-
ційний комітет і почали здійснювати зухвалі свавільні акції. Зок-
рема, реквізували зброю в юнкерському училищі, зробили 
спробу пограбувати банки, намагалися підпорядкувати собі 
міліцію, проводили арешти промисловців міста, яких обклали 
контрибуцію в 3 млн. крб. «на потреби безробітних», розігнали 
окружний суд, конфіскували в друкарні станки для своїх нужд. 

Незважаючи на пасивність українських збройних загонів, 
більшовики тривалий час не зважувалися на переворот в місті. 
Нерішучість прихильників радянської влади пояснювалася 
наявністю в Єлисаветграді української залоги. У місті дислоку-
вався 5-й Український полк (800-900 вояків), сформований нап-
рикінці грудня 1917 р. ротмістром В. Акацатовим з українців 
151-го запасного полку. Крім того, у Єлисаветграді здійснював 
українізацію стрілецький полк 3-ї кавалерійської дивізії (400-500 
вояків). Обидві ці військові частини належали до 2-ї Єлисавет-
градської дивізії, штаб якої був у Єлисаветграді. Формувалася 
й українська гарматна бригада з колишніх 8-ї й 34-ї легких, 36-ї, 
37-ї й 42-ї легких позиційних батарей для ведення вогню по 
повітряному флоту. А ще в місті існував робітничий відділ «Ві-
льного козацтва». В певний час в нагоді українській владі могли 
стати 400 юнкерів Єлисаветградського кавалерійського військо-
вого училища, чимало з яких були українцями. Але у зв'язку з 
революційною розрухою навчальний процес в училищі не про-
водився, а всіх юнаків було звільнено у довготривалу відпустку. 
Лише з частини юнкерів було створено кінну сотню ім. І. Гонти. 

Гостра політична криза й звістки про успішне просування 
більшовицьких загонів вглиб України надзвичайно деморалізу-

вали українських вояків. Наприкінці січня 1918 р. стрілецький 
полк 3-ї кавалерійської дивізії, гарматні підрозділи й кінна сотня 
ім. І. Гонти схилялися до нейтралітету. Лише 5-й Український 
полк був готовий захищати Центральну Раду. В загальній кіль-
кості, співвідношення військових сил у Єлисаветграді все одно 
складалося не на користь прихильників радянської влади. 

Яким чином більшовикам вдалося захопити владу в Єли-
саветграді, де вони не мали прихильників навіть серед робітни-
ків? Історію більшовицького перевороту в Єлисаветграді дослі-
див Михайло Ковальчук - авторитетний дослідник військово-
політичної історії «Української революції» 1917-1921 років. На 
початку лютого 1918 р. робітники заводу «Ельворті» захопили 
на залізничній станції ешелон зі зброєю, що призначався для 
українських частин. Як згадував Трифон Гуляницький, один з 
провідних єлисаветградських більшовиків, пролетарі «забрали 
з вагонів близько 200 гвинтівок, багато ручних гранат і патронів, 
щось із 20 револьверів, скотили дві гармати і зняли ящики з 
снарядами». Близько 600 робітників одразу ж записалися до 
червоної гвардії. 

Але оскільки переважна більшість новоспечених червоно-
гвардійців ніколи не тримала в руках зброї, на заводі «Ельво-
рті» розпочалися військові навчання. Втім, за визнанням Гуля-
ницького, до лав червоної гвардії потрапили й «неблагонадійні 
елементи». Інший більшовицький діяч також свідчив, що «до 
нас влилася частина темного елементу з єлисаветградського 
люмпен-пролетаріату». Не хватало іскри, щоб розгорілося по-
лум’я. В селах з тривогою прислухались до подій в Єлисаветі. 

Ю.Митрофаненко пише: - В лютому 1918 р. селяни Єли-
саветчини розділилися в симпатіях до представників різних 
політичних сил в Україні. Частина, у якій було багато малозе-
мельного та безземельного селянства, підтримувала більшо-
виків під впливом їхньої агітації. Їхнім потужним центром стало 
село Каніж. Інші були осередками підтримки влади УНР, розча-
ровані намаганням більшовиків відібрати землю під комуни. В 
деяких селах симпатії поділилися навпіл між противниками та 
прихильниками більшовиків. Українське селянство здебільшого 
усвідомило, що гасло більшовиків «Земля - селянам» зовсім не 
означало її передачу у приватну власність. По-друге, селян 
дратувало вороже ставлення до українців та їх символів.  
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ГЕТЬМАНАТ:  ЧЕРГОВИЙ  ЕТАП  УКРАЇНСЬКОЇ  РЕВОЛЮЦІЇ 
29 квітня 1918 року - в історії України відкри-
лася нова сторінка - гетьманат. З політичної 
арени пішов професор Михайло Грушевсь-
кий, припинила існування очолювана ним 
«Центральна Рада». Натомість зійшла зоря 
генерала Павла Скоропадського (на фото), як 
гетьмана України. Біля 8-ми місяців існування 
Гетьманату були плідним етапом державного 
будівництва України. Серед можливих насту- 

Пників Михайла Грушевського (йшлося про посаду гетьмана), в 
німецькому штабі який дислокувався на території України роз-
глядали фігура адмірала Олександра Колчака, майбутнього 
Верховного Головнокомандувача (білої) Російською армією, а 
на той час екс-командувача Чорноморським флотом. Але пере-
вагу віддали генералові Павлу Скоропадському. Його рід в іде-
ологічному сенсі  був пов'язаний з українськими старшинсько-
шляхетськими родинами Апостолів, Кочубеїв, Полуботків, Тар-
навських тощо. Також він має особисті маєтки в Україні. І є пря-
мим нащадком брата гетьмана Івана Скоропадського. 

Майбутнього гетьмана Павла Скоропадського, запросили 
до німецького штабу і висунули йому дев'ять вимог. Головні із 
них: 1)- розпуск Центральної Ради; 2)- люстрація можновлад-
ців; 3)- грошова реформа; 4)- вільна торгівля; 5)- земельна 
реформа тощо У разі згоди союзники німців не перешкоджати-
муть зміні влади в Україні. Але здійснити державний переворот 
Павло Скоропадський має власними силами, щоб підозра не 
пала на Німеччину. Павло Скоропадський – погодився. 

Кінець «Центральної Ради» накреслили 24 квітня 1918 р. 
у Києві шестеро іноземців: троє німців (амбасадор Німеччини 
барон Мумм, військовий аташе полковник Штольценберг, нача-
льник штабу групи армій «Київ» генерал Гренер) і троє австрій-
ців (посол Австро-Угорщини граф Форгач, військовий аташе 
майор Флейшман і чиновник амбасади Принцінг). Ця шістка 
військових і дипломатів зібралася в німецькому штабі в Києві 
на сучасній вулиці Липській, 9. На сьогодні будинок зберігся, 
але на той час був двоповерховим. 

Про зміну влади Михайла Грушевського союзники мірку-
вали давно. Німецьке командування переконалося, що «Цент-

ральна Рада» не здатна виконувати свої зобов'язання, насам-
перед щодо поставок збіжжя до Німеччини. Генерал Гренер, 
наприклад, вважав «Центральну Раду» мішаниною мрійників та 
ідеалістів, а не дієвим органом української влади. 

***** 
Відповідно до раніше зазначеного, Українська Народ-
на Республіка (УНР) була проголошена 7 листопада 
1917 року, після більшовицького жовтневого перево-
роту, як автономна республіка у складі Російської 
республіки. А 22 січня 1918 року стала незалежною 
державою. 29 квітня 1918 року було здійснено дер-
жавний  переворот і до влади прийшов  П. Скоропад- 

Ський та замість УНР була встановлена Українська держава. 
14 грудня 1918 року внаслідок антигетьманського повстання 
Директорією було відновлено УНР. Через місяць 22 січня 1919 
нова УНР об'єдналася із Західноукраїнською Народною Респуб-
лікою. Також нова УНР мала намір об'єднатись з Українською 
Далекосхідною Республікою та Кубанською Народною Респуб-
лікою. 1921 року територія Української республіки була анек-
сована Росією і Польщею.  
 ***** 

Захопити урядові будинки в Києві планували 24.04.1918, 
але перенесли на ніч на 30 квітня 1918. Напередодні, 29 квітня 
відкрився Всеукраїнський з'їзд хліборобів. Зважаючи на кількі-
сть учасників - 6432 особи від восьми губерній України - місцем 
проведення обрали місткий цирк «Гіппо-Палас» на вул. Мико-
лаївській -7 (тепер Архітектора Городецького). Тепер на тому 
місці - кінотеатр «Україна». Форум мав тривати два дні, Скоро-
падський згадував: - 29-го квітня я хотів переконатися, наскі-
льки цей народ, що з'їхався з усієї України, готовий до перево-
роту. Його вразило, що делегати – «прості селяни, порівняно 
мало людей, вдягнених у піджаки, все більше в свитки» - на всі 
лади  розпікають  аграрну  політику «Центральної  Ради». І тоді  
Скоропадський вирішив: «не варто відкладати на завтра те, 
що можна зробити сьогодні». Він наказав усім загонам, не 
чекаючи ночі, негайно приступити до виконання своїх завдань, 
а сам поїхав на форум (з’їзд).  

В приміщені цирку, делегати кричали: «Гетьмана! Гетьма-
на!». Саме цієї миті - випадково чи ні, в губернаторській ложі 
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показався Павло Скоропадський. Головуючий Михайло Воро-
нович, депутат від Київщини, колишній Бессарабський губер-
натор, запропонував обрати П. Скоропадського гетьманом. 
Учасники з'їзду встали, овації тривали кілька хвилин. Голосу-
вання не було, але й без того позиція - люди зрозуміли: «Пав-
ло Скоропадський майбутній гетьман України», думок більшості 
українського населення не питали. 

П. Скоропадський не став ламати комедію, мовляв, для 
нього все це несподіванка і таке - інше. Коротко подякував за 
довіру, і пообіцяв докласти зусиль, щоб урятувати Україну. До 
речі, у з'їздівському порядку денному, що складався з п'яти 
пунктів, вибори гетьмана не передбачалися. Але головуючий 
Михайло Воронович приятелював зі Скоропадським і був  пос-
вячений у таємний сценарій перевороту. Він за два тижні пото-
му дістав крісло товариша (заступника) міністра внутрішніх 
справ, згодом стане міністром юстиції. Прикметно й те, що піс-
ля обрання гетьмана з'їзд одразу завершився. Хоча його робо-
та планувався на два дні. 

Щойно обраний гетьман поїхав до Софійського собору, 
єпископ Никодим благословив його і помазав. О 16-й годині 
29.04.1918 року на Софійській площі розпочався урочистий 
молебень. Цікава деталь: під час молебню на площі з'явилася 
скорострільна сотня, що мала наказ поспішати до будинку 
«Центральної Ради» й охороняти його. Командир сотні на пріз-
вище Черник на мить завагався: чи не ув'язнити П.Скоропад-
ського та його прибічників: 12-х кулеметів, що їх мала сотня, 
для цього вистачило б. Але вирішив виконувати наказ УНР і 
рушив далі по Володимирській вулиці. «Центральна Рада» ще 
засідала, бо саме 29 квітня 1918 ухвалили Конституцію УНР. 
Але контроль над країною вже втратила, перетворившись на 
такий собі «клуб для політичних дебатів». Надвечір німецька 
військова частина оточила будинок «Центральної Ради» і зап-
ропонувала урядовцям УНР розійтися. 

Водночас прибічники Скоропадського захоплювали дер-
жавні установи. Щоб відрізнятися від січовиків, вірних уряду 
Грушевського, гетьманці Скоропадського мали пов'язки на 
рукавах: білу - на лівому, малинову - на правому. Захоплення 
влади просувалося повільно: станом на вечір 29 квітня 1918 р 
оволоділи тільки другорядними міністерствами. 

Близько 2-ї години ночі стався перелом: гетьманці взяли 
під контроль військове міністерство, державний банк і міністер-
ство внутрішніх справ. П.Скоропадський згадував: «Дізнавшись 
про взяття міністерства внутрішніх справ, яке розташовувалося 
в колишньому будинку генерал-губернатора, я вирішив негайно 
переїхати туди. Пам'ятаю, переїзд являв собою досить смішне 
видовище. Я їхав в автівці, маючи ковдру і подушку на всякий 
випадок». 

Начальник генштабу військ УНР заявив про перехід на бік 
Скоропадського. Переворот вдався, згадував Дмитро Дороше-
нко: «Населення Києва зустріло переворот зовсім спокійно. Так 
само спокійно сприйняла звістку про київські події й уся Украї-
на. Ніхто й не спробував ставати в обороні поваленого уряду». 
Так - з військового перевороту - почалася «золота доба» виз-
вольних змагань в Україні. Правління  Павла Скоропадського – 
29 квітня –14 грудня 1918 року – було одним із етапів «Україн-
ської революції». Здобувши владу, гетьман скористався мир-
ним періодом для зміцнення української державності. 

Ключові події: 
► 29 квітня 1918 року – проголошення Української Держа-

ви (Гетьманату Павла Скоропадського); 
► 29 квітня 1918 року – створення Українського військово 

- морського флоту; 
► 30 травня 1918 року – ухвалення Закону про урочисту 

обітницю урядовців і суддів та присягу військових на вірність 
Українській Державі, фактично запровадження української дер-
жавної служби; 

► 4-17 вересня 1918 року –  візит до Німеччини гетьмана 
Павла Скоропадського; 

► 6 жовтня 1918 р. – відкриття у Києві Державного укра-
їнського університету; 

► 22 жовтня 1918 р. – відкриття Кам’янець-Подільського  
державного українського університету; 

► листопад 1918 р – заснування Національної бібліотеки 
Української Держави (нині – Національна бібліотека імені Вер-
надського НАН України); 

► 14 листопада 1918 року – заснування Української ака-
демії наук; 

► 16 листопада 1918 р. – поразка гетьманських військ  у  
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бою з повстанськими силами Директорії поблизу Мотовилівки; 
► 14 грудня 1918 - зречення гетьмана П.Скоропадського. 
Саме під час гетьманування Павла Скоропадського, яке 

тривало неповних вісім місяців, заснувалися Академія наук, два 
українські університети, 150 українських гімназій, відкрилися 
кілька українських банків і акціонерних компаній, були сформо-
вані Національний архів, Національна бібліотека, започаткува-
лися Український театр драми та опери, Українська державна 
капела, Державний симфонічний оркестр тощо. Завдяки мініст-
рові народної освіти та мистецтва Миколі Василенку введено 
обов’язкове вивчення в усіх середніх школах української мови, 
літератури, історії та географії України. В усіх державних уста-
новах і військових частинах створили курси українознавства. У 
листопаді 1918 р. в Україні діяло 150 українських гімназій, для 
яких надрукували кілька мільйонів підручників. 

***** 
На слідуючому етапі, Російська імперія (в май-
бутньому Радянський Союз) захопивши Україну, 
почала знищувати існуючу українську мову і на-
в’язували російську. Навіть на початку ХХІ ст., 
одним  із  елементів доктрини Росії  є  теза, що  

російська територія закінчується там де закінчується росій-
ська мова. Наш умовний «старший брат» (Московія) постійно 
використовує російськомовний простір в Україні, як місток, 
для поширення свого впливу, наприклад ідей «російського ми-
ру» чи розділення України. Влада - це не тільки тяга до жит-
тєвих благ, а й хижість, установка на внутрішньовидову 
агресію, - аж до вбивства. Коли воля до влади сильна, загрозу 
системі визначають задовго до того, як вона оформилася і 
дозріла, і душать у зародку. Влада будується не на пропага-
нді, а на волі до влади. Якщо один проект перестає працюва-
ти, включають інший. Але не знищують хребет самої систе-
ми владарювання. 

***** 
Гетьман Павло Скоропадський виявився одним із найбі-

льших державотворців серед тогочасних очільників України. 
Гетьман отримав виняткові повноваження: затверджував зако-
ни, призначав і звільняв вищих урядовців, генеральних суддів, 
був верховним командувачем армії та флоту, здійснював керів-

ництво зовнішньою політикою. Також йому належало право 
оголошувати надзвичайний стан, амністію, надавати грома-
дянство тощо. Таким чином «Гетьманат 1918 року» був авто-
ритарно-бюрократичним режимом, з близькими до диктатор-
ських повноваженнями глави держави. 

Гетьман як нащадок давнього козацького роду, великої 
ваги приділяв відродженню козацтва, як соціальної основи 
Української держави. Внутрішня політика Скоропадського три-
малася на засадах: поновлення приватної власності на землю 
та повернення її в товарний обіг, створення дієвої армії, утвер-
дження українського культурно-освітнього простору. Вагомими 
були зовнішньополітичні здобутки гетьманського уряду. Украї-
нська Держава мала 11 дипломатичних і майже 50 консульсь-
ких представництв у 20 країнах, а на своїй території – 12 дип-
ломатичних і 42 консульські представницва з 24 держав. Пере-
говори про встановлення кордонів тривали з Німеччиною, Ро-
сією, Австро-Угорщиною, Румунією, Білоруссю та козацьким 
Доном. У травні 1918 року була визначена лінія розмежування 
між військами Української Держави та Росії. Завширшки 10–40 
кілометрів вона отримала назву «нейтральна зона». 

Одним із найважливіших напрямів діяльності було законо-
творення. Цікаво, що до червня 1918 року в Україні взагалі не 
існувало спеціальної процедури законотворчості. Його розро-
били і послуговувалися в часи Української Держави. Затверд-
жував закони гетьман. Часто за основу ухвалених законів бра-
ли нормативи царської Росії. 

***** 
Одним із найважливіших питань, що піднімалося Пав-
лом Скоропадським, було визначення кордонів із Все-
великим Військом Донським – державним утворенням 
донських козаків, що виникло на уламках Російської 
імперії. Там жило багато українськомовного  населен-
ня;  окрім  західних   волостей  над  річкою   Калитвою   

ціла, Таганрозька округа була заселена українцями 61,7 %  – 
писав Дмитро Дорошенко в «Історії України 1917–1923 р», по-
силаючись на дані першого «Всезагального перепису» насе-
лення Російської імперії 1897 року. Тоді опитувальник перепи-
су не мав графи «національність», а лише «рідна мова», за 
якою і визначалася належність людей того часу. 
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До вище написаного: Представники донської делегації 
прибувши до гетьмана П. Скоропадського, побачили в його 
робочому кабінеті мапу, на якій у складі Української Держави 
вже були позначені не тільки Ростовський, а майже весь Таган-
розький та Донецький округи (нині це переважно території Рос-
товської області РФ) – те, ці території гетьман сподівався приє-
днати до своєї держави. Стало очевидним, що територіальні 
претензії були взаємні. Представники Дону не хотіли поступа-
тися зазначеними землями. Після тривалих українсько-донсь-
ких чвар гетьманський уряд під тиском німецького командуван-
ня погодився на кордони, які існували між українськими губер-
ніями й «Областю Війська Донського» у Російській імперії. 

Багато зусиль гетьман докладав до військового будівни-
цтва. Як професійний військовий Павло Скоропадський, усві-
домлював значення національних збройних сил, але був зв’я-
заний забороною перед союзниками мати регулярну армію. 
Тому після перевороту більшість військових формувань УНР, 
зокрема корпус «Січових стрільців» та дві «Синьожупанні 
дивізії» були розформовані. Натомість частини «Запорізького 
корпусу Армії УНР», який щойно визволив від більшовиків Дон-
бас, були зведені в бригаду, а потім реорганізовані у «Запорізь-
ку дивізію», що охороняла північно-східні кордони України. 

Для формування дієвих збройних сил Української держа-
ви планувалося створити 8 територіальних корпусів і 5 кінних 
дивізій. Загальна чисельність армії в мирний час мала стано-
вити 310 тисяч осіб. Проте реалізувати ці амбітні плани гетьма-
ну не вдалося. Військовим міністерством були сформовані кад-
ри лише територіальних корпусів, а також гетьманська гвардія 
– «Сердюцька дивізія» із заможного селянства Лівобережжя. У 
серпні гетьманському урядові була передана «Сіра (або Сіро-
жупанна) дивізія». Згодом вона отримала назву «1-ї Козацько-
стрілецької дивізії». Того ж місяця гетьман видав наказ про 
відновлення стрілецької формації – «Окремого загону Січових 
стрільців». Його особовий склад на початок листопада 1918 р. 
налічував 59 старшин і 1187 стрільців. Особливі надії гетьман 
покладав на козацтво, в жовтні 1918 р. затвердив закон «Про  
відновлення українського козацтва». 

Земельна реформа мала стати чи не основною серед 
перетворень на засадах «відчуження земель по дійсній їх вар-

тості від великих земельних власників для наділення земель-
ними частками малоземельних хліборобів». Однак теоретично 
правильне положення про непорушність права приватної влас-
ності в конкретно-історичних умовах тогочасної України лише 
спричинило соціальну напругу. (Подібна земельна реформа 
повториться через 102 роки в Незалежній Україні). В тому, да-
лекому1918 р. поміщики отримало юридичні підстави для від-
новлення земельно-майнової власності. Це викликало селян-
ський спротив, масове невдоволення владою гетьмана та його 
німецько-австрійських союзників. Улітку 1918 р. майже всіма 
регіонами України прокотилася хвиля повстань. 

Найбільшим було «Звенигородсько-Таращанське повс-
тання». На початку червня 1918 до містечка Лисянки зайшов 
німецький гарнізон, який вимагав відновлення поміщицького 
володіння. Озброєні мешканці Лисянки та навколишніх сіл 
Гусакове, Кирилівка, Стецівка, Тарасівка, Водянка, Ольхівка 
розгромили німецький гарнізон. Німці капітулювали. Повстанці 
встановили власну владу на північній частині «Звенигородсько-
го повіту» та обрали земельні комітети й сільських голів. Нев-
довзі невдоволення перекинулося на «Таращанський повіт». 
До кінця червня 1918 р. загони із мешканців 16 містечок і сіл 
повністю контролювали «Таращанський повіт». «Селянська 
армія» майже 2 місяці вела бої з німецькими дивізіями та «Дер-
жавною вартою» Скоропадського. У серпні 1918 р. «Селянська 
армія» форсувала Дніпро та з великими втратами,  просуваю-
чись через Полтавщину і Чернігівщину в «нейтральну зону».  

Іншим осередком селянського збройного опору стало «Гу-
ляйполе» на Катеринославщині. Повстанці на чолі з Нестором 
Махном захопили село й оголосили від імені районного гуляй-
пільського революційного комітету про повстання «робітників і 
селян проти душителів та катів Української революції австро-
германських гайдамаків». До серпня 1918 виступи набули зага-
льноукраїнського масштабу, а тоді почали вщухати. Подібні по-
дії відбувалися в Одесі і Єлисаветградщині, Галичина і Закар-
паття, Полтаві і Миколаєві тощо. Як приклад, у 1919 р. в одній з 
повітових управ на Київщині одночасно тримали портрети Шев-
ченка, Леніна й Олександра-ІІІ на випадок приходу українських, 
більшовицьких чи білогвардійських військ. До середини 1920 р. 
всі землі сучасної України опинилися під владою 4-х держав. 
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ОДНОГО  РАЗУ  В  ЄЛИСАВЕТГРАДІ 
Після Лютневої революції в березні 1917 р. 
в Єлисаветграді повітовим комісаром був 
призначений Варун-Секрет Сергій Тимофі-
йович (1868-1962) на фото. Православний, з 
потомствених дворян Херсонської губернії,  
військове звання – корнет, проживав у своїй 
садибі в Єлисаветградському повіті, займав-
ся сільським господарством та громадською 
діяльністю. Землевласник Єлисаветградсь- 

кого повіту, мав 1870 десятин родового маєтку в селі Софіївці, 
землі в Татарівській волості, в селі Єлисаветівці тощо. В 1898 -
1906 р. почесний мировий суддя по Єлисаветградському пові-
ту, в 1904-1906 р. голова Єлисаветградської волосної земської 
управи. Депутат Державної думи від Херсонської губернії І, ІІ та 
IV скликань. У 1919 році емігрував в Югославію, згодом у Фран-
цію. Останні роки життя був пенсіонером «Російського дому» в 
Кормей-ан-Паризі. Був одружений, мав четверо дітей. Похова-
ний у передмісті Кормей-ан-Паризі біля Парижа. 

Від початку визвольної боротьби 1917 р. землі сучасної 
Кіровоградщини були охоплені  різними видами та напрямками 
селянського руху. Найпотужнішим  був  антибільшовицький,  
який існував з 1917 р. і тривав протягом усього періоду націо-
нальної революції. Слід зазначити, що повстанські загони на  
теренах Єлисаветградського краю і надалі вели боротьбу вже  
під час  НЕПу.  Підтримка населення Єлисаветградщини різно-
манітних за видом антибільшовицьких повстанських  рухів свід-
чила про неприйняття більшовицьких експериментів місцевим  
селянством, переважно українцями. 

Ольга Степанова в Інтернет виданні «Україна-Центр» 
2017 р. писала, що сучасним людям в подіях, які відбувалися в 
Україні та Єлисаветграді 100 років тому, розібратися надзвича-
йно важко через стрімкість змін обставин, влада іноді змінюва-
лася щотижня, і в тій «каруселі»  неможливо було розгледіти 
«наших» і «не наших», союзників і ворогів. Люди могли по три 
рази на день змінювати своє ставлення до тогочасних подій. 

На початку 1917 року в Росії відбулися 2 революції і один 
переворот, які мали вплив на подальшу ситуацію в Єлисавет-
граді. По-перше, це «Лютнева демократична революція» 1917.  

По-друге, це «Українська революція» 4 (17) березня 1917 р, і 
утворення «Центральної Ради» та «Жовтневий переворот» 
більшовиків 1917 р.  

За істориком Кульчицьким, в цей період почала створюва-
тись традиційна вертикаль демократичної влади: Тимчасовий 
уряд, губернія, земство, дума. Ця вертикаль йшла згори вниз. 
Але людей це не влаштовувало й паралельно з’явилися «свої 
ради» – майже така сама вертикаль, але будувалася вона зни-
зу нагору. На перш початок, населення Єлисаветградщини вис-
тупало за радянську владу і тогочасні Ради робітничих, селян-
ських і солдатських депутатів складалися на багатопартійній 
основі, там були і меншовики, і українські соціалісти, і предста-
вники інших партій. Навіть Н. Махно виступав за «Владу рад».  

Звертаємо увагу, що більшовики застосовували слово 
«ради» тільки по відношенню до української влади. В україно-
мовних джерелах вживалося слово «совєти» по відношенню до 
російських (московських) совєтів робітничих і селянських депу-
татів. Більшовики від початку 1917 року не хотіли, щоб їх плута-
ли з «чужими радами». І буде зрозуміліше, якщо ми сьогодні 
теж будемо розмежовувати ці поняття. Пригадайте, як у квітні 
1917, Ленін повертається в Росію і проголошує курс на «біль-
шовицьку революцію».  Більшовикам не подобалася «Лютнева 
революція», не подобалася «Українська революція». А більшо-
вицьку революцію вони розуміли дуже специфічно: вся влада 
радам, але в радах (чи їхніх совєтах) повинні залишитися тіль-
ки більшовики. 

У селах у цей час проходила своя «селянська револю-
ція», де основна тенденція була – «відібрати майно й розділи-
ти». Їм все одно було, що відбувається в місті Єлисаветграді, 
чи Миколаєві, Києві та інших містах. Головне питання селян – 
«переділ землі». Причому не тільки поміщицької. Є недалеко 
від нас село Каніж, (нині Новомиргородський район Кіровоград-
ської області), де було у 1918 р. одне з найбільших в добу «Ге-
тьманщини» - «Канізьке повстання» проти української влади та 
австро-німецьких військ, які із союзників УНР перетворилися на 
окупантів. З чого почався конфлікт? Були поміщики, куркулі які 
отримали землю в 1861 році і не продали її та незаможні селя-
ни які хотіли чужого майна і землі, вирішили: «відібрати і поді-
лити». Саме на цьому і будувалася політика більшовиків. 
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У «Веселих Боковеньках» на Єлисаветградщині, була 
одна цікава історія. В с. Давидівку приїхав озброєний 
натовп із сусіднього села з пилами та сокирами, щоб 
рубати панський сад у «Боковеньках». А мешканці Да-
видівки вийшли їм назустріч, щоб захистити СВІЙ сад. 
У Давидова з селянами склалися такі стосунки, вони 
доглядали і вважали цей сад своїм.  
***** 

Яке головне питання майже любої революції? Земля і їжа. 
Нема землі і їжі – люди хапаються за вили. А в Єлисаветграді 
це питання так гостро не стояло, з продовольством усе було 
добре. Коли більшовики починали говорити про створювання 
«Червоної гвардії», то робітники, до яких вони зверталися, не 
розуміли: а навіщо нам гвардія? На фронті є армія, у місті є 
поліція. Лозунг «Заводи – робітникам» теж не розуміли. Навіщо 
проганяти «буржуїв», які дають роботу та платять зарплату? 

Проблема тогочасної царсько-імперської влади, держав-
ної української влади і міської влади Єлисаветградщини в то-
му, що вони не сприймали більшовиків всерйоз: «ну хай собі 
граються здорові дядьки». Не вистачило жорсткого політичного 
рішення, подібні паралелі були  в Україні 2014 року. Тоді ще 
українська влада могла прийняти таке рішення: заарештувати 
цих людей, вислати, знищити, прибрати їх звідси, а з часом це 
вже було неможливо. В Україні не вистачило єдності. Як прик-
лад, Єлисаветградська міська дума на той час залишається 
імперською. Дума згодна і на монархічну владу, і на демокра-
тичну, але тільки в складі імперії. А села і земства виступали 
переважно за  входження  краю до  складу УНР. Виходило, що  
росіяни (московіти) – за збереження єдиної та неділимої Росій-
ської імперії. Українці – за «Українську Народну Республіку». 

На тогочасних землях Єлисаветградщини  жили не тільки 
росіяни та українці. Кожна національна громада в 1917-1921 р. 
почала відстоювати власні права. Громадянське суспільство 
Єлисавета на національній основі дуже активно розбудовува-
лося. Столипінський циркуляр 1910 року забороняв «інород-
ницькі товариства». А українці і євреї вважалися «інородцями», 
і їхня національна культура, використання мови і тощо були 
обмежені. «Центральна Рада» скасувала подібні поняття й 
надала рівні права всім національностям.  

Юрій Митрофаненко розповідав, як в 1917-1918 роках 
місто Єлисаветград в офіційних документах «Глодо-
ське вільне козацтво» пропонувало перейменувати в 
місто «Низове». У березні 1918 року відбулася тери-
торіально-адміністративна реформа, губернії були 
скасовані, Україна мала бути поділена на землі: Запо-
ріжжя, Слобожанщина, Київщина і т. п. Єлисаветград-
ська територія мала потрапити до землі під назвою  

«Низ». І центр території відповідно назвали «Низовий». Але 
ця назва не прижилася, нею насправді ніхто не користувався.  
Від початку березня 1918 і до 29 квітня 1918 року, на протязі 
2-х місяців «Єлисавет»  був адмін. центром за  назвою «Низ». 
В українських документах тих часів частіше зустрічається 
назва «Єлисавет» (або Лисавет, Лизавет). Навіть у серйоз-
них документах та наказах командування вживалися різні 
варіанти. Це пов’язано з тим, що офіційного перейменування 
в 1917-1921 р. не було. З часом українська влада почала вико-
ристовувати ту назву міста, яку завжди використовували 
україномовні люди. У 1924 р. місто перейменоване на «Зінов'є-
вськ» на честь уродженця Єлисаветграда, одного з лідерів 
РКП(б) Г. О. Зінов'єва. Від 1932 року Зінов'ївськ, згодом Кірово-
град був у складі Одеської області, від 1939 року став облас-
ним центром. Згодом у грудні 1934 року місто перейменували 
на «Кірово» (на честь убитого 1 грудня 1934 року партійного 
і державного діяча СРСР С. М. Кірова). У січні 1939 року назву 
міста змінили на Кіровоград, а від 2016 року – Кропивницький.  

***** 
Вибори до міської думи в 1917 році виграє «Єврейський 

блок». Це, до речі, щодо питання про «антисемітський Єлиса-
ветград». У нас зазвичай згадують єврейські погроми у 1881 та  
1905 роках. Але чому тоді на виборах до міської думи переміг 
«Єврейський блок», а чорносотенці набирають мізерну кількі-
сть голосів? І чому більшовики створили ревком і захопили 
владу в Єлисаветграді. Мабуть пощастило. Спочатку до міста 
прибув загін Марусі Нікіфорової. Вона проїздом грабувала та 
тероризувала мешканців, але більшовики звернулися до неї по 
допомогу. І вона допомогла. Звичайно, цього б не вистачило. 
Але що являло собою місто в січні 1918 року? Війна скінчилася, 
військові загони їдуть додому. Хтось проїздить через Єлисавет  
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і розповідає всі небилиці, а більшовики були надзвичайно попу-
лярні серед солдатів, бо вони обіцяли припинити війну, надати 
землю, поділити майно тощо. Якраз у січні 1918 року в місто 
прибуває 657-й «Прутський полк», який їде з фронту. Їх запиту-
ють: «Які ваші настрої?» – «Більшовицькі». – «Допоможете?» – 
«Допоможемо», і приблизно така ситуація була по всій Україні. 
Єдине місто, в якому місцеві більшовики власними силами 
захопили владу, - це Харків. В усіх інших містах їм допомагали 
або «старші товариші» з Московії, або ситуативні союзники. 

Коротко про «Велике Єлисаветградське повстання». В 
лютому 1918 р. до міста прибув ешелон більшовика Белінкови-
ча з озброєними вояками, яких було біля 300 чоловік. Більшо-
викам була необхідність в контролі залізничного сполучення, і 
це було завданням Белінковича. Сам Белінкович заявляв, що 
його місто Єлисаветград взагалі не цікавить, тільки залізнична 
станція в місті, тому його терпіли. Міська дума вважала, що ті, 
хто сидить на вокзалі, боягузи, і якщо почнеться якась бійка, 
вони відразу втечуть. І вояки Білінковича дійсно не хотіли вою-
вати – вони наводили страх просто тим, що вони солдати, що в 
них зброя. І містяни так само воювати не хотіли. Але згодом 
Белінкович почав диктувати Єлисавету свої правила, став 
вимагати, щоб містяни здали зброю. 

На той момент у місті діяли загони самооборони на доб-
ровільних засадах шляхом створення «домових охорон», яких 
налічувалось 7 штук: 2-ві «домові охорони» були в центральних 
районах та 5 на околицях: Бикове з Чечорою; Пермське; Кущі-
вка; Балка та Ковалівка. «Домовою охороною» керував комітет 
«домових охорон», він же ЦКДО (центральний комітет домової 
охорони), він же «Комітет семи». Цікаво, що зброю «домовим 
охоронам» надали самі більшовики. Це не була політична орга-
нізація, люди просто виходили й патрулювали свої квартали. 
Наприклад, Кароль Шимановський після концертів в Єлисавет-
граді, вночі патрулював із рушницею «Безпопівську вулицю». 

До «домової охорони» входили дворяни і міщани, робіт-
ники і селяни. Кожен, хто мав зброю, виходив захищати власну 
вулицю. Після першого «приходу» до міста Марусі Нікіфорової, 
яка їздила на панцирнику, грабувала містян, ці загони були 
дуже важливими в обороні міста. І звичайно, вони відмовилися 
здавати зброю. Тоді Белінкович пообіцяв накрити місто ураган- 

ним вогнем. Він послав своїх вояків на Чечору відібрати зброю 
в населення, не подумав, що тогочасна Чечора була населена 
відчайдушними людьми. З Чечори вояків Белінковича погнали 
аж до вокзалу, й атакували вокзал так, що сам Белінкович зму-
шений був тікати, причому не просто тікати, а кинути свій еше-
лон, їхати на вкраденій тачанці. Деякі чечорські спритники, 
кинулися наздоганяти Белінковича, але в останнього були 
спритніші коні. Із тих пір Белінкович боявся Єлисаветграду: «як 
чорт ладану».    

Коли чечорці повернулись до своєї слободи, в цей час у 
місті з’являється «отаманша Маруся», яка десь там чекала на 
під’їзді, поки почнуться якісь заворушення і виженуть Белінко-
вича, щоб повернутися та пограбувати місто. Марусю в Єлиса-
веті добре знали. Останній раз, коли вона була в місті, вже при 
Белінковичі, то пограбувала касу заводу «Ельворті» та забрала 
зарплатню всіх робітників. І коли вона знову з’являється, то її 
зразу зустрічають вогнем. На цей раз фронт боротьби з Мару-
сею розтягнувся від залізничного вокзалу до Петропавлівської 
церкви (міськвиконком) і далі до сучасної Полтавської вулиці. 

Малого зросту, опецькувата, з великими зеленими очима, 
вона є взірець похітливої жінки. Мускулясті ноги її ось-ось наче 
розірвуть штани-галіфе. Френч, начеб і великий розміром, але 
сидить, як гумовий. Від кожного кроку її груди тремтять. Де во-
на «випаслась, така повнокровна самка»? – так описував ота-
маншу Юрій Яновський. 

***** 
Більшовики пишуть: «Буржуазія відправила робі-
тників на фронт, а сама організовувала якісний 
тил». Що мається на увазі? Може волонтерсь-
кий рух? Єлисавтградські власники: пивзаводу- 
Зельцер поставляв захисникам пиво, власник 
спиртзаводу  Макеєв  –  спирт,  власник   аптек  

Шасс – медикаменти, місцеві дами випікали пиріжки і т. п. 
Єдність єлисаветградців була колосальна! На захист міста 
встав і восьмий авіадивізіон, він скинув над містом листівки: 
«Чому ми, робітники, маємо стріляти в таких самих робітни-
ків»? З боку Шостаківки зайшли червоногвардійці Рудольфа 
Сіверса на бронепотягу №4 «Свобода або смерть» Андрія 
Полупанова. Разом з Полупановим прибуває й Белінкович. 
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Марусю проганяли в бік Знам’янки, звідки вона приїхала. 
В цій сутичці помагав єлисаветградцям вже згаданий матрос 
Андрій Полупанов, до речі, він деякий час потім був директо-
ром заводу «Ельворті». Белінкович обманув Полупанова, пові-
домив останньому, що в Єлисаветграді білогвардійці (хоча 
«Білої гвардії» в місті ніколи не було), і попросив про допомогу. 
Полупанов приїхав до Єлисавета, але не збирався воювати з 
місцевим населенням, він допоміг мешканцям прогнати зали-
шки Марусиного загону. Повстанці захоплюють ешелон з реча-
ми, які після ретельного опису розподіляються за потребами 
мешканців міста. Всім учасникам повстання спеціально ство-
рена місцева комісія оформлює відповідні посвідчення «учас-
ника бойових дій». Загиблих ховають на місці сучасного Кова-
лівського парку – за даними міської думи, їх було близько 56 
осіб, 126 пораненим надано медичну допомогу. В свою чергу 
більшовики записали в своїй статистиці 86 загиблих та 140 
поранених в Єлисаветі, але без уточнення причетності до того 
чи іншого боку. 

Згодом в Ковалівському парку з’явився пам’ятний знак 
полеглим в боях з білогвардійцями більшовикам, але жодних 
згадок про єлисаветградське повстання на теренах міста не 
існує. Два пам’ятники, які планувала встановити міська влада 
ще у 1918 році, так і лишилися планами. Проте в народній 
пам’яті ці події закарбувалися як приклад першого потужного 
організованого спротиву загарбникам Єлисаветграда. 

Полупанов пообіцяв мешканцям міста, що Белінковича 
буде покарано за самодіяльність, і запропонував мирну угоду. 
На загальних зборах на «Грецькій площі» міста домовилися 
про мир із більшовиком Полупановим. Угода була цікава: в 
місті мала бути «влада совєтів», але сформована з місцевих 
політичних партій. З цього приводу у істориків є різні думки, 
одні вважають, що перемогли більшовики, бо населення зму-
шене було укласти з ними договір. Другі вважають, що перемо-
гло місто, бо  містяни  не  дали  нав’язати собі  владу чужинців.  
Місто вважало ці події своєю перемогою і дуже пишалися, хоч 
«місцеве Єлисаветградське повстання» було всього три дні. 
Ми, байгородці, ніколи не любили тимчасової влади, себто всіх 
тих, що зайшовши у гості, хотіли покласти на нас свої носилки і 
повісити на нашу вішалку шинелю і свою кобуру нагана. 

В 1918 році: «Елисаветград стал ненавистным для боль-
шевиков городом». Доля головних фігурантів протистояння 
склалася по-різному. Маруся Нікіфорова (до неї ми ще повер-
немося) була страчена білогвардійцями в Криму в 1919 році. 
Андрій Полупанов вижив у цій боротьбі, після чого пішов на 
«партійну та господарську роботу». Олександр Белінкович 
дослужився в лавах Червоної армії до командира кавалерійсь-
кої дивізії, далі захопився авіацією, але, потрапивши у маховик 
репресій, був розстріляний у 1937 році. 

– А куди подівся Єлисаветградський ревком 1918 р? За 
спогадами більшовиків Гуляницького, Кочерещенка. Вони пог-
рабували банк, взяли два мільйона грошей, і за їхніми словами, 
збиралися використати гроші на озброєння та подальшу 
розбудову Червоної гвардії. Але на заваді став Белінкович із 
своїми вояками, які забрали один мільйон забрали собі, а 
інший мільйон залишили їм. Після поділу грошей, Белінкович 
втік в одну сторону, а більшовики Гуляницький і Кочерещенко – 
в побігли в іншу сторону. Пізніше Гуляницький повернувся до 
Єлисаветграда, і віддав у банк 18 тисяч з тієї суми. А всі інші 
члени Єлисаветградського ревкому 1918 року, дійсно багато 
років в місто не поверталися. Які в них були мотиви, на що 
вони використали єлисаветградські мільйони, невідомо, але 
пограбування банку було, ревкомовські більшовики змушені 
були тікати з Єлисаветграда, - це факт, який вони описали. 

Саме тому інформації приховували від єлисаветградців, у 
спогадах 1927 року вона є, а вже у спогадах 1940-1950 років її 
вже нема. Тому що прийшла доктрина: «показати переможний 
поступ більшовиків». А тут треба було якось пояснити, чому 
мешканці міста, в тому числі робітники й селяни, повстали про-
ти влади робітників і селян. Є книга «Таємниці Байгороду», це 
оригінальний, нецензурований текст повісті Юрія Яновського 
«Байгород» з історичними коментарями Юрія Митрофаненка та 
Максима Сінченка, літературними коментарями Богдана Ста-
сюка та Володимира Панченка. 

У березні 1918 р. формально в Єлисаветграді при владі 
стали більшовики, фактично – «місцеві совєти робітничих і 
селянських депутатів». Але місто залишалося на території 
УНР, цікавість в тому, що 3 березня 1918 року «Центральна 
Рада» уклала з німцями «Берестейську  мирну  угоду», за нею  
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більшовики мали залишити територію України. Проте не 
залишили. На території держави було утворено «Донецько-
Криворізьку республіку», «Одеську республіку», «Таврійську 
республіку» та «Українську Соціалістичну Радянську Респуб-
ліку» (УСРР) зі столицею в Харкові. 

Де-факто це були ті самі більшовики, але де-юре вони не 
мали відношення до Леніна та Троцького. Вони зібралися в  
Харкові й продовжували воювати в Україні проти українців. Їхня 
шкідлива думка, що першою українською столицею був Харків. 
Ні. Перша українська столиця була в Києві, а перша столиця 
українських більшовиків – дійсно була в Харкові. 

Міська дума Єлисавета владу більшовиків не визнала, 
але прийняла рішення триколірний прапор Російської імперії з 
трьох горизонтальних смуг: білої, синьої та червоної - зняти, і 
висіла червоний прапор революції. Це вже потім (1923 р) біль-
шовики узурпували цей колір для свого прапора. Через вико-
ристання більшовиками червоного прапора ставлення до цього 
символу в багатьох людей є негативним. А у 1918 р. червоний 
прапор був колірним стягом будь-якої революції. Приїхав пред-
ставник із Києва та став вимагати, щоб червоний прапор зняли. 
Прапор – це символ-код, який має потужну енергетичну дію, а 
не схематичне відтворення якоїсь, хай навіть дуже симпатич-
ної, побутової картинки. У міській думі відповіли: «хочете – то 
самі знімайте, ми знімати не будемо». Той більшовик заліз на 
дах та зняв червоний прапор, а жовто-синій прапор не чіпав. 

Влада мінялася так швидко, що можливо:  
- елисаветградцям набридло змінювати прапори над місь-

кою думою;  
- вважали, що більшовики і УНР – це тимчасові явища; 
- чекали повернення старого режиму. 
У 1918 р. Єлисаветград знаходився на території УНР, але 

над міською думою повісили жовто-синій прапор поряд із чер-
воним. Саме під жовто-блакитними кольорами остаточно виз-
ріла ідея незалежності українського народу, під ними народ це 
зробив в 1990 році. На сьогодні відокремити ідею свободи 
України від жовто-блакитного прапора – неможливо. Під синьо-
жовтим прапором відбулися три проголошення Української 
державності: 1917-го, 1941-го та 1990-го року, а ще три рево-
люції новітнього часу. 

29 квітня 1918 року в Києві відбувся черговий переворот, 
«Центральну Раду» замінив гетьман Павло Скоропадський. 
Уряд «Гетьманату» очолив представник Єлисаветградщини 
Сергій Миколайович Гербель. Син поета Миколи Карловича 
Гербеля (1837-1883) і Анни Василівни фон-Дубельт. У 1877 р 
закінчив Кременчуцьке реальне училище і поступив на військо-
ву службу, яку залишив у 1883 р. З того часу мешкав у Херсон-
ській губернії. Від 1900 р. голова Херсонської губернської зем-
ської управи. У «Добровольчій армії Антона Денікіна», обійняв 
посаду головного уповноваженого з продовольчого постачання 
військ. Емігрував до Німеччини, де помер 1936 року. 

У червні 1918 р. до Єлисавета прибув загін 
українських «Січових стрільців» на чолі з Ва-
силем Вишиваним (на фото). Це дуже цікава 
постать. Ерцгерцог Австро-Угорщини Віль-
гельм Габсбург (підпільне прізвисько Василь 
Вишиваний), його називали, «українським 
патріотом з династії Габсбургів». Він вивчив 
українську мову, закохався в Україну, мав 
намір тут жити, пересварився  зі  своєю коро- 

лівською родиною, змінив прізвище на Вишиваний і очолив 
військо «Січових стрільців». Що вони робили Єлисаветі? Фак-
тично вони були частиною австро-угорського війська, яке прий-
шло сюди допомагати, а потім дуже швидко встановило тут 
власний окупаційний режим. Доволі жорстокий, особливо в нав-
колишніх селах. Селян змушували віддавати хліб, тих, хто не 
віддавав, розстрілювали, карали, знищували. Скоропадський 
зупинити цього грабунку не міг. Селяни відповідали непокорою 
і повстаннями. І саме для приборкання селян Єлисаветград-
щини сюди прибули «Січові стрільці». 

Але Василь Вишиваний встановив дуже добрі стосунки з 
місцевим населенням – про це є книга Софії Тобілевич «Рідні 
гості». Тут проходили товариські футбольні матчі селян і «Січо-
вих стрільців», театральні вистави, проводили спільні марші 
вулицями Єлисаветграда тощо. Їхній штаб знаходився в реа-
льному училищі Єлисаветграда. Це мабуть був найкращий час 
для Єлисаветграда, час духовної соборності і єдності. Мирна 
В.Вишиваного політика не діяла на селян, у селах продовжува-
ли повстання, люди об’єднувались, хліб віддавали з боями.  
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Завдання покладене на «Січових стрільців не виконува-
лось. Василь Вишиваний мріяв замінити Павла Скоропадського 
на посаді гетьмана України. На Єлисаветградщині проводилася 
серйозна виборча кампанія, роздавалися  фотографії, листівки. 
Усе це призвело до того, що в жовтні 1918 року «Січових стрі-
льців» з міста відкликали. Влада залишилася в гетьмана, проте 
змінилася політика «Гетьманату». Якщо Павло Скоропадський 
від початку приходу до влади маневрував між трьома вектора-
ми: українським, проросійським і пронімецьким. То восени 1918 
він повністю підпадає під вплив російських монархічних сил. І 
шукає шляхів порозуміння з «Білою гвардією». 

Логіка П.Скоропадського була така: досить вже гратися в 
незалежність, треба повертатися в лоно «єдиної і неділимої». У 
Булгакова в «Білій гвардії» чудово описані настрої цих людей і 
проблеми, з якими вони зіткнулися. 13 листопада 1918 року 
Скоропадський заявив, що «Українська держава» скасовується, 
а Україна повертається в склад Російської імперії. Його опонен-
тами були прихильники «Української Народної Республіки», 
яких очолював Володимир Винниченко. 14 листопада 1918 
року утворилася Директорія й почалося протигетьманське 
повстання. 

Єлисаветград тоді першим підтримав УНР. Якщо в Києві 
влада перейшла до УНР у грудні 1918, то в Єлисаветграді вона 
встановилася  23 листопада 1918 року, бо фактично не було 
кому протистояти УНР. У Києві була трагедія, «Біла гвардія» не 
може набрати людей у військо, а селяни з усіх боків вже сунуть 
до Києва. В Єлисаветі було те саме, тільки без «Білої гвардії». 
В місті не було кому захищати гетьмана та монархію. Тому ду-
же швидко, без боїв, без крові відновилася влада УНР, демок-
ратичний лад і статус республіки. Настала можливість укласти 
угоду з ЗУНР (Західно-Українською Народною Республікою). І 
ця угода була укладена 22 січні 1919 року. 

Феномен Єлисаветграда полягає в тому, що мабуть жод-
не повітове місто в Росії не дало на рубежі ХІХ - ХХ століть 
такої кількості талантів. Тут народилися, виросли, жили та тво-
рили видатні представники тієї епохи. Музиканти: Фелікс Блю-
менфельд, К. Шимановський, Генріх Нейгауз, Ксенія Ерделі, 
віртуоз М. Ельман, майбутній голлівудський композитор Косма; 
математик М. Чеботарьов. Біологи: брати Завадовські та Фауст 

Нікітін; конструктор легендарних «Катюш» Георгій Лангемак. 
Політики: Троцький, Зінов’єв та інші; письменники: Юрій Оле-
ша, Ярослав Івашкевич, Дон Амінадо, Віктор Ардов, Юхим 
Дорош, відомий славіст Віктор Григорович. Хіміки: Мозес Гом-
берг та Моїз Гайсинський; фізики: Давид Талмуд, Борис Гессен, 
Ігор Тамм; філософ – богослов Георгій Флоровський. Відомі 
театральні діячі: І. Карпенко–Карий (Тобілевич), М.Садовський, 
М.Кропивницький, М. Саксаганський, М. Заньковецька. Всі вони 
достойні того, щоб про них пам’ятали нащадки. Однак, пам’ять 
лише деяких з них увічнена в нашому місті. 

***** 
На початку 1859 року в Єлисаветграді було 
засновано так зване «благородне зібрання». 
Сама назва цієї громадської організації свід-
чить про її спрямування. До неї входили вищі 
офіцерські  чини, викладачі  навчальних закла- 

дів, медики, вчені прогресивних поглядів. За часів військових 
поселень зібрання опікувалося переважно справами армійсь-
кими. А з переведенням міста до цивільного управління «бла-
городне зібрання» спрямувало свою діяльність на допомогу 
малозабезпеченим сім'ям Єлисаветграда. До 1875 р. зібрання 
знаходилося у будинку «Повітового земства» на Петрівській 
(тепер приміщення належить міській гімназії ім. Т.Шевченка). 

***** 
Якщо зробити маленький висновок із доби «Гетьманату», 

то до негатива треба віднести брак власної армії й повну зале-
жність від окупантів. Нехватка їжі в зв’язку з зобов’язанням 
України, постачати Німеччині та Австро-Угорщині великої кіль-
кості збіжжя, м’яса, цукру. Селянство не отримало безплатної 
землі та ліквідацію поміщицьких господарств. «Каральні заго-
ни» в період правління П.Скоропадського, підштовхнули селян 
на збройний спротив. Але уряд Скоропадського зробив багато 
й позитивного: встановлено українську грошову систему, зас-
новані банки, відновлено регулярний залізничний рух. Підгото-
влено проект земельної реформи, налагоджено судову справу, 
створено Сенат, суд на нових засадах, укладено багато нових 
законів. Оформлення автокефалії «Української Православної 
Церкви», переведено українізацію школи всіх ступенів, засно-
вані Українська академія наук, бібліотеки, архіви тощо. 
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НАРОДНІ  ПОВСТАНЦІ - ГАЙДАМАКИ 
В кінці січня та початку лютня 1918 року, у 
Києві та в Одесі відбувалося так зване «Січ-
неве повстання більшовиків», наприклад, в 
Одесі 27-31 січня йшли запекли бої з черво-
ними, місто було поділене навпіл між захис-
никами України та більшовиками, що прого-
лосили «Одеську радянську республіку». За 
сучасними мірками, то була  так звана  «гіб- 

ридна війна», виходить, що це винахід не В. Путіна в 2014 р., а 
більшовицького вождя В. Леніна. Тактика була дуже простою: 
розкол держави, на яку вони напали, зсередини шляхом піднят-
тя повстань з наближенням до міст більшовицьких військ. Це 
вирішувало два завдання: по-перше, відтягування військових 
сил із зовнішнього антибільшовицького фронту; по-друге, прик-
риття прямої агресії радянської Росії. З наближенням більшо-
виків у містах спалахували повстання, це давало можливість 
стверджувати, що радянську владу встановлювали нібито міс-
цеві трудящі маси за допомогою революційного війська. У та-
кий спосіб радянська влада постала у Катеринославі, Одесі, 
Миколаєві, Єлисаветграді тощо. Таким чином більшовики пере-
творювали «визвольні» війни на «громадянські». Втім, міжнаро-
дній громадськості було відомо про агресію радянської Росії 
проти країн-сусідів, але офіційно більшовицький уряд відмовля-
вся визнавати цей незаперечний факт. Зокрема, під час Брест-
Литовських мирних переговорів Німеччина вимагала виведення 
більшовицьких військ з України та Фінляндії, на що російська 
делегація відповідала: «російських військ в цих країнах нема, 
там відбуваються внутрішні громадянські війни». 

Холодного вечора 19 січня 1918 року гайдамаки Симона 
Петлюри крокували через «Микільський ланцюговий міст» в 
охоплений більшовицьким повстанням Київ. Упадали в око 
смушкові шапки з червоними шликами, виголені голови з дов-
гими чорними оселедцями, закладеними за вуха, свіжі шрами 
на впевнених обличчях. Картина гідна пензля Рєпіна, але гай-
дамаки, що наче повернулися з ХVIII століття, насправді йшли 
не зі зйомок художнього фільму або театралізованого дійства. 
Їх завдання було куди прозаїчне та буденне для того часу - 
приборкати повстання «Червоної гвардії», яка захопила завод 

«Арсенал» та виступили проти влади української «Центральної 
Ради». Це був «Гайдамацький кіш Слобідської України», до йо-
го складу входили офіцери та добровольці, які переважно похо-
дили з Харківського та Донецького регіонів. До мурів заводу 
«Арсенал», оплоту більшовиків, гайдамаки підкотили гармати, 
які вони знайшли на подвір'ї розформованої російської військо-
вої частини 

***** 
Аби якось відрізнятися від інших, за ініціативою колиш-
ніх командирів харківської залоги Миколи Чеботарьова 
та Омеляна Волоха запровадили особливу уніформу: 
широкі штани, шкіряні кожушки брунатно-червоного 
кольору та баранячі папахи з червоними шликами, за 
що їх в народі прозвати «червоними гайдамаками». 

***** 
 «А що, батьку, чи не пальнути нам спочатку по отих зрад-

никах»? - звернувся до Петлюри командир гармашів сотник 
Смовський, показуючи на пам'ятник Кочубею та Іскрі, що висо-
чів навпроти будівлі заводу. «Гарматчики, не робіть цього, - від-
повів Петлюра, -  нехай нащадки дивляться на цих зрадників 
України, що продали Мазепу на поталу Петру-І». Перші пострі-
ли батареї Смовського примусили замовкнути кулемети біль-
шовицької «Червоної гвардії» і гайдамаки ввірвалися на завод. 

Візьмемо за приклад Одесу, де головними протиборчими 
сторонами у збройних змаганнях за Одесу були українські доб-
ровольці-гайдамаки, штаб яких розташовувався в приміщенні 
штабу Одеського військового округу, та більшовицька інтерна-
ціональна «Червона гвардія», що мала свої штаби в Пересипу, 
Молдаванці та залізниці й складалася, переважно, з найманців: 
болгар, угорців, сербів, хорватів, китайців. Чисельність кожної 
із сторін налічувала приблизно дві тисячі багнетів. Крім того, 
більшовики спиралися на матросів кораблів Чорноморського 
флоту, які стояли на рейді в Одесі, дезорганізованих солдатів 
деяких тилових частин колишньої російської армії та залізнич-
ників. Загальна чисельність сил червоних сягала до 8 тисяч, 
більшовики мали 4-кратну кількісну перевагу, хоча й неякісну, 
тому що більшість сил червоних була невмотивованою. Украї-
нські ж добровольці-гайдамаки були національно свідомі й 
налаштовані боронити Україну до кінця. 
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В Одесі 28 січня 1918 р, о 6-й ранку гайдамаки та юнкери 
розпочали бойові дії й захопили вокзал, куди почали прибувати 
свіжі українські сили. Місто розділилося на дві частини. Впро-
довж дня точилися запеклі бої за вокзал, штаб округу, центр 
міста тощо. Увечері гайдамаки та юнкери одеських військових 
училищ продовжували утримувати значну частину центру міс-
та, вокзал, штаб округу, вулиці Пушкінську, Канатну, Олександ-
рівський парк (сучасний парк Шевченка). В руках більшовиків 
залишалися морський порт, Пересип, Слобідка, Молдаванка, 
Близькі та Дальні Млини. Всі атаки червоних на станціях «Оде-
са-Мала» та «Одеса-Головна» гайдамаки та юнкери відбили. 
Більшовики почали «шукати» свіжі сили. 

29 січня 1918 червоним за підтримки артилерійського 
вогню кораблів Чорноморського флоту «Ростислав», «Синоп», 
«Алмаз» вдалося оволодіти центром міста і перенести бої на 
«Привокзальну площу» та «Куликове поле». Протягом дня 
запеклі бої велися на вулицях Канатній, Пушкінський, Ново-
рибній, Рішельєвській, Катерининській, Преображенській та 
Олександрівському проспекті. Увечері матросам вдалося виті-
снити гайдамаків з більшої частини Олександрівського парку. З 
боку станції «Одеса-Товарна» на гайдамаків наступав панцер-
ний мотовагон «Заамурець». 

30 січня 1918 більшовики захопили штаб Одеського вій-
ськового округу та військове артилерійське училище на «3-й 
станції Великого Фонтану». Юнкери і гайдамаки під артилерій-
ським вогнем кораблів Чорноморського флоту були змушені 
залишити Олександрівський парк та відступити в район «Вели-
кого Фонтану». В полон потрапило керівництво одеських гай-
дамаків на чолі з полковником Марком Мазуренком. За таких 
обставин гайдамаки змушені були припинити опір і погодитися 
на перемир’я. 

Гайдамаки залишили місто й почали відхід у напрямку Ба-
лти, де очікували з’єднатися з українізованою «31-ю дивізією», 
яка проходила в Балті демобілізацію. Однак 1 лютого 1918 р. 
більшовицькі війська з Румунського фронту зустріли гайдамаків 
на станції Роздільна вогнем та згодом роззброїли їх. А 3-го лю-
того 1918 р. на «Куликовому» полі відбувся похорон жертв три-
денної війни в Одесі. За час боїв загинуло 119 осіб, 359 було 
поранено. Вічна пам’ять героям! 

Цікаві бої проходили на півдні Харківщини в кінці 1918 
року. 28 листопада більшовики утворюють черговий «фейковий 
уряд України» у складі Авєріна, Ворошилова, Сергеєва-Артема, 
Затонського, Коцюбинського, Квірінга та інших. Виникають пов-
станські пробільшовицькі загони, які вступають в бій із українсь-
кими підрозділами і навіть захоплюють важливі населені пунк-
ти. Так в 20-х числах листопада 1918 року українські війська у 
Лозовій числом 200 чол. мали бій із червоними, що на деякий 
час захопили місто. Петро Дяченко, 23-х річний поручник, у 
своїх спогадах згадує, що на той момент лозівська залога скла-
далася із 3-х тисяч багнетів, понад 200 шабель, 4-х гармат та 
панцерного потягу. 

Повітовий центр Лозової, місто Павлоград, що в півсотні 
кілометрів, зайнятий червоними, які зробили його опорним пун-
ктом. Український військовий штаб, що дислокувався у Лозовій, 
спрямував на Павлоград військові сили і 10 грудня звільнив як 
місто, так і навколишні села. Проте 15 грудня 1918 довелося 
відступити до Лозової. Полонених із оселедцями червоні роз-
стрілювали на місці. Навіть якщо ті були місцевими пролета-
рями-шахтарями. Саме козаками із оселедцями, в шапках із 
чорними шликами й рясніла Лозова в кінці 1918 року. 

Союзні німецькі війська розкладаються і займаються гра-
бунками. Загальний же настрій німецьких військ – чимскоріше 
повернутися додому. На кордоні із Україною російські війська 
(які отримали імена «Українських підрозділів») розпочали втор-
гнення. 16 грудня 1918 в українському місті Білгород відбуваю-
ться перемовини між місцевими залізничниками, представни-
ками німецької залоги та українською владою. За кілька днів 
німці мали залишити місто, передавши контроль над ним укра-
їнцям. Додатково укладено угоду про те, що білогвардійські 
підрозділи підпорядковуються українському командуванню. 
Місцеві більшовики дезорганізують життя міста – Харків зали-
шається без світла, транспорту, банку закриті. Українські вій-
ська арештовують підозрілих, проводять обшуки, знаходячи 
сховки зі зброєю. Павлоград стає більшовицьким кублом. Сюди 
стікаються комуністи, що повтікали з Катеринослава та із цент-
рального Донбасу, формуються полки й групи. Спалахують бої 
під Грайвороном, Слатиним, Золочевим, шість годин тривав бій 
біля станції Козача Лопань. Всі застигли в очікуванні.  
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22 листопада 1917 року генеральний секретар у війсь-
кових справах УНР Симон Петлюра видав наказ про по-
вну українізацію військ Південно-Західного та Румунсь-
кого фронтів, а також запасних полків гарнізонів Укра-
їни, та про формування в них на добровільних засадах 
«гайдамацьких куренів». Це назва певного виду україн- 
ських військових добровольчих формувань з патріоти- 

чно настроєними офіцерами-українцями російської імператор-
ської армії, головним чином, з військовослужбовців українізо-
ваних військових частин та навчальних закладів російської 
армії з метою утворення та захисту «Української Народної 
Республіки; назва формувань та їх вояків «гайдамаки» похо-
дить від назви українських козакiв-повстанцiв XVIII ст. Пер-
ший гайдамацький курінь почав формуватися в Одесі у червні 
1917 року. 

***** 
«Гайдамацькі курені» та об'єднання куренів «гайдамацькі 

коші» були створені в Києві, Катеринославі (нині м. Дніпро), 
Одесі, Олександрівську (нині Запоріжжя), Єлисаветграді тощо, 
а також на фронтах та в тилових гарнізонах, в тому числi за 
межами України. «Гайдамацькі куренi» мали рiзну чисельнiсть, 
наприклад, вояки-українці «1-го піхотного Фінляндського полку» 
(Північний фронт) одними з перших зорганізувались у гайдама-
цький курінь 1600 піхотинців і 400 шабель під командою сотни-
ка Пустовіта. Курінь пробився з боями в Україну, і в січні 1918 
року влився до «Першого українського козацького полку імені 
Богдана Хмельницького». Найвідоміші «гайдамацькi» форму-
вання 1917 року, які згодом увійшли до складу армії «Українсь-
кої Народної Республіки», це: «Гайдамацький кіш Слобідської 
України», «Гайдамацький кінний полк імені Костя Гордієнка», 
«Ударна гайдамацька бригада» та інші підрозділи. За кольором 
форми (або одежею) гайдамаків ділили на «червоних» і «чор-
них». Майже всі мали зачіску - чуби у формі стародавніх коза-
цьких «оселедців». «Чорні запорожці» або «чорношличники», 
повна назва «Кінний дивізіон 2-го Запорізького полку» (згодом 
1-й полк Чорних запорожців) - військове формування кавалерії 
армії «Української Народної Республіки», що існувало в 1918-
1920 р. Про себе вони казали: «ми є чорні гайдамаки, славні 
гайдамаки смерті». 

Декілька століть тому, гайдамаками називали 
бродників, кочівників, розбійників, а ще це була 
самоназва народних повстанців на Правобережній 
Україні, що залишалася до кінця XVIII ст. під вла-
дою Речі Посполитої. Гайдамацький рух це націо-
нально – визвольний  і  суспільно - політичний  рух  

проти народного поневолення на Правобережній Україні нап-
рикінці XVIII - на початку XIX ст. Гайдамацькі загони того 
часу складалися із селян, козаків, наймитів, міщан-ремісників і 
навіть збіднілих шляхтичів. Гайдамакам присвячена поема 
Т.Шевченка «Гайдамаки». 

***** 
Чому «Гайдамацький кіш Слобідської України» мав таку 

назву?. Більшовики в 1918 році були вже на Харківщині. І цю 
територію треба було звільнити, щоб добровольці одразу зро-
зуміли, для якої мети створюється «гайдамацький кіш», його 
було названо «Слобідським». Першим гайдамакою С.Петлюри 
був майбутній генерал армії УНР, а тоді штабс-капітан Генера-
льного штабу Олександр Удовиченко. 

Від Черкас до Холодного Яру трохи менше 50 кілометрів, 
в Чигиринському районі холодноярські ліси були головною  
базою гайдамаків. Учасник тих подій Юрій Горліс–Горський 
написав документальний роман «Холодний Яр», а письменник 
Василь Шкляр свою книгу «Чорний Ворон». Тут діяв полк гай-
дамаків Холодного Яру з центром в селі Мельники. 

«Гайдамацькi куренi» від 1917 року брали участь у пер-
ших збройних сутичках з червоногвардійськими загонами біль-
шовиків, були созниками німецької та австро-угорської армії, 
охороняли кордон на сході України тощо. А 1-го березня 1918 
року вояки Симона Петлюри, були переформовані в «Третій 
Гайдамацький полк», за допомогою німецьких та австро-угор-
ських військ звільнили Київ від більшовиків. На честь цієї події 
кияни подарували гайдамакам вишитий шовком жовто-блаки-
тний прапор, на якому з одного боку було зображено покро-
вителя міста - Архистратига Михаїла, а з іншого - державний 
герб та напис: «Хай Бог поможе вам спасти Україну». 

У Києві командиром цього полку призначили полковника 
Володимира Сікевича, але він незабаром дістав підвищення - 
став начальником «Слов'янської (Донецької) групи військ», яка 
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мала звільнити від більшовиків Донбас. Тож фактично полком 
командував сотник Омелян Волох - ідейний натхненник та 
командир «червоних гайдамаків». 

Волох був сином простого шахтаря з села Білоцерківка 
Сватівського району на Донеччині. Кремезний, із широкими 
плечима, з пронизливим поглядом, із побитим віспою облич-
чям, він від природи мав непересічний розум, але був зовсім 
неосвіченою людиною. Дитинство Волоха було складним: 
узимку вчився в церковно-приходській школі, а влітку перебу-
вав у наймах у місцевого куркуля. Коли ж йому виповнилося 14 
років, пішов працювати відгрібником на шахту. Потім була чоти-
рирічна служба в армії, на фронті Волох виявився талановитим 
організатором та відважним командиром: за бойові подвиги 
його нагородили орденом Святого Георгія 4-го ступеня, й нап-
рикінці війни вже мав звання штабс-капітана. Омелян Волох 
залишався й далі простуватим та малограмотним дядьком. 
Симон Петлюра та деякі інші українські політичні діячі вважали 
Волоха яскравим виразником інтересів простого українського 
народу, які він ніколи не зрадить. Саме тому Омелянові Волоху 
довіряли відповідальні посади в «Дієвій армії» УНР.  

***** 
«Третій Гайдамацький полк» був сформований 
як класичний курінь «Червоних гайдамаків». 
Командир куреня – особа легендарна, Омелян 
Волох, людина яка в Першу світову війну підня-
лася з рядових - у штабс-капітани, був кавале-
ром семи російських бойових орденів і мав наго- 

родну Георгієвську зброю. Поповнений курсантами 2-ї Юнаць-
кої школи (1-а відома участю в бою під Крутами), згодом ку-
рінь перетворився в «Гайдамацький кіш Слобідської України», 
керований особисто Симоном Петлюрою. Потім переформо-
вані в полк, гайдамаки влилися до «Запорізької дивізії» і взяли 
участь в поході полковника Болбочана на Харків, Катеринос-
лав і Крим. Гайдамаки діяли як «кішка що гуляє сама по собі». 
Командира гайдамаків Омеляна Волоха у травні 1933 р. було 
заарештовано і відправлено на Соловки, а наприкінці жовтня 
1937 року Омеляна Волоха було страчено в урочищі Сандар-
мох у Карелії разом із багатьма іншими відомими українськими 
громадськими, політичними та культурними діячами. 

Серед інших добровольців до складу «Третього Гайдама-
цького полку» вступив і Володимир Сосюра. Згодом він докла-
дно опише свою службу в автобіографічній повісті «Третя ро-
та». Донбасівські гайдамаки заводили собі оселедці на голові 
та за першої нагоди замовляли шапки зі шликами. В грудні 
1918 року «3-й Гайдамацький полк» брав участь у завзятій бо-
ротьбі з білогвардійськими військами, що просувалися на Дон-
бас. Згодом гайдамаки відступили на Катеринославщину, де 
воювали з червоними та махновцями. Потому полк бився на 
Правобережній Україні з радянськими військами. Деякі з коли-
шніх шахтарів-гайдамаків стали добрими підстаршинами, і з 
наказу Волоха їх відправили на навчання до «Житомирської 
юнацької школи». Одним із цих щасливців був і Володимир Со-
сюра. В той час він щиро захоплювався новітньою гайдамаччи-
ною та вірно служив «Українській Народній Республіці». 

Восени 1919 року, оточена зовнішніми та внутрішніми 
ворогами «Українська Народна Республіка» зазнала військової 
поразки. Рештки її військ зібралися в районі містечка Чуднів на 
Поліссі, де відбулася нарада вищого командного складу. Голо-
вний отаман Симон Петлюра з прихильниками висловилися за 
негайний перехід на територію, зайняту поляками. Разом із ни-
ми Симон Петлюра планував поновити збройну боротьбу. Але 
воєначальники на чолі з командувачем армії Василем Тютюн-
ником та генералом Михайлом Омеляновичем-Павленком 
заявили про продовження збройної боротьби на рідній землі 
партизанськими методами. 

Іншої думки був Омелян Волох, який у той час уже очолю-
вав «Гайдамацьку бригаду». Він заявив, що зневірився в С.Пет-
люрі й на чолі своєї бригади шукатиме порозуміння з радянсь-
кою владою. Щоправда, Волох не повідомив гайдамаків брига-
ди про своє рішення, й коли отаман віддав їм наказ вирушити 
на приєднання до радянських військ, для багатьох вояків це 
виявилося несподіванкою. Деякі з них утекли з бригади й долу-
чилися до армії УНР, переважно - до «Кінного полку Чорних 
запорожців». Решта на чолі з Омеляном Волохом приєдналася 
до «Червоної армії». Опинився y більшовиків і В. Сосюра. Доля 
більшості гайдамаків, які перейшли на бік червоних, склалася 
трагічно, гайдамаків почали заарештовувати й засуджувати на 
різні терміни ув'язнення вже в 1920-ті роки.  
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ЧЕРКАСЬКИЙ  КОМУНІЗМ  1918  РОКУ 
Нагадаємо, що зараз ми висвітлюємо перебіг 
січневих подій 1917-1918 року. Більшість гай-
дамаків ладили з усіма національностями, 
окрім німців і більшовиків. Самі впливали на 
місцеве населення, а також в дечому підда-
валися місцевим впливам. Правда деякі кур-
йозні випадки траплялися на релігійному ґру- 

нті. Восени 1918 року відставний унтер - офіцер П.Куліш ство-
рив партизанський загін на Переяславщині у селах «Пологи-
Вергуни» та «Пологи-Яненки» у кількості 70 чол. Помічником 
командира було обрано О.Рубана, представника партії есерів.  
Загін виступав під жовто-блакитним прапором «Української 
Народної Республіки». Розташувався він у лісі між селами 
«Безбородьки» та «Рецюківщина». Ще в «Чопилках» до нього 
приєднався загін ковалівців. 20 листопада 1918 загін вже нара-
ховував 170 бійців і передислокувався в «Рецюківщину» до 
спорожнілого маєтку князя Кочубея. 

Сюди, в «Рецюківщину», прибув із Золотоноші більшовик 
В.Гайдамака. Переслідуючи власні цілі, В.Гайдамака відразу ж 
заявив, що потрібно провести нараду командного складу заго-
ну – йому потрібно було усунути П.Куліша від командування. Бо 
не подобався йому синьо-жовтий прапор, під яким формувався 
загін. З цього питання розгорілася суперечка. Але В.Гайдамака 
зумів переконати присутніх. Його підтримали колишні солдати 
Т.Бицюра із села «Пологи-Яненки», М.Терещенко з с. «Демок», 
О.Рубан та Н.Гресь. За наполяганням В. Гайдамаки, П. Куліша 
було усунуто від командування об’єднаним загоном. Після 
цього 2 дні з  маєтку новоявлені червоні партизани вивозили по 
домівках награбоване майно. 

В подальшому командиром загону було обрано О.Рубана, 
а комісаром – В.Гайдамаку. Заміна командування потягла за 
собою заміну прапора, тепер загін виступив під червоним стя-
гом. У цей час у селі Безпальчому розташувався на відпочинок 
підрозділ німецького війська у кількості 400 чоловік, їхній голов-
ний підрозділ перепочивав у «Жорнокльовах». В цілому це був 
окупаційний піхотний 82 полк, який відходив до Німеччини. Там 
відбувалася своя революція, кайзера було усунуто від влади, 
скасовано деякі міжнародні договори, в тому числі й з УНР про  

допомогу у боротьбі з московсько-більшовицькою навалою. 
9 грудня 1918 року партизанський загін при підтримці 

селян-безпальчівців оточив з трьох боків село і вступив у бій з 
німцями. Побоїще було надто гарячим і нерівним, внаслідок чо-
го загинув 31 партизан та 11 було поранено, в т. ч. й командира 
загону О.Рубана. Німецькі вояки відступили майже без втрат. 
Після відступу німецьких військ партизанський загін, значно 
поповнений селянами навколишніх сіл, було переформовано і 
поділено на шість сотень. Перша, друга та третя сотня стояли у 
«Драбові», четверта – у «Золотоноші», п’ята, якою командував 
Терещенко, спочатку дислокувалась у «Демках» та «Капустин-
цях», шоста розташувалась у «Мойсівці», в будинку В.Вольхов-
ського, де діяла телефонна станція, і був зв’язок з усіма іншими 
сотнями, що розташовувались теж у телефонізованих поміщи-
цьких маєтках. Ну і не лише телефон приваблював червоних 
партизан більшовика  В.Гайдамаки в багатих маєтках. 

У середині грудня 1918 року п’ята сотня Терещенка вис-
тупила на Переяслав і зайняла його. В місті було розстріляно 
понад десяток представників інтелігенції, які публічно підтриму-
вали УНР, а в єврейському кварталі вчинили погром. У цей час 
за завданням більшовицького командування, П.Куліш у «Шрам-
ківці» сформував сьому сотню. До неї увійшли робітники і селя-
ни «Шрамківки», «Мойсівки», «Степанівки» та «Каївки». Грома-
дянин Рудик, якого було призначено 7-м сотником, повів свій 
підрозділ до Переяслава, де замінив 5-у сотню М.Терещенка, 
яку було направлено на станцію «Гребінка». Директорія, відно-
влюючи владу УНР, теж направила свої війська до Переясла-
ва, тут у січні 1919 року сотня П.Рудика вступила в бій з війсь-
ком УНР, у якому загинули сотник П.Рудик з «Каївки» та пра-
порщик А.Капустянський з «Ковалівки». 

Останній, будучи командиром загону при коменданті м. 
Переяслава, перейшов з «гетьманської варти» до партизансь-
кого загону В.Гайдамаки, випросивши собі життя в обмін на 
зраду. Все ще знаходячись під впливом більшовиків, партизани 
району вели бої з військами «Директорії УНР» та грабували на 
станціях «Гребінка» та «Яготин». Подяка від більшовицької 
влади не забарилася: під час Голодомору 1921 р. в с. «Пологи- 
Яненки» померло 900 осіб, в «Демках» - 222, у «Рецюківщині» - 
281, в «Безпальчому» - 858. І це далеко не кінцевий результат. 
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ВІЛЬНЕ  КОЗАЦТВО  1917-1923  РОКІВ 
Вільне козацтво - національні добровільні 
військово-міліційні формування часів націо-
нально-визвольних змагань 1917-1921 років, 
що діяли в Україні та на Кубані. Виникли у 
процесі розвалу російської армії з лютого по 
травень 1917 року з метою захисту сіл, а 
згодом «Української Держави», в умовах  зро- 

стання громадського безладу й бандитизму. Перші загони 
«Вільного козацтва» з'явилися навесні 1917 на Звенигородщині 
(Київська губернія). Особливого поширення «Вільне козацтво» 
набуло на Київщині, Чернігівщині, Полтавщині, Єлисаветград-
щини та на землях, які раніше входили до складу Гетьманщини 
і на яких збереглися козацькі звичаї та традиції, а також на Хер-
сонщині, Одещині, Поділлі, Волині тощо. 

Ви вже знаєте, що вищим органом громади «Вільного 
козацтва» були і є загальні збори, що збиралися двічі на рік. 
Сотенні козацькі збори обирали старшину у складі сотника, 
підсотника й писаря та інших посадових осіб. Як приклад, 
Кошовим отаманом Звенигородського повіту (коша) було виб-
рано Семена Гризла, курінними отаманами волостей: Гусаків-
ської – В. Смоктія, Кальниболотської - С. Гризла, Лисянської - 
Сороку, Тарасівської (Керелівської) - Шевченка, Княжанської - 
Шаповала. З 1919 і до кінця 1980-х років російська влада, забо-
роняла всі напрямки козацтво на теренах України. Від часів 
«Незалежної України» (1990-х років) почалося відродження 
козацтво по всій Україні. В Кіровоградській області почали 
діяли перші обласні громадські організації: «Буго-гардівська 
паланка» - Віктор Шарий, «Отаманський полк» - Петро Довб-
ненко, «Центральний козацький округ» - Валентин Карпов, 
«Реєстрове козацтво» - Ігор Добрянський та інші. 

Досить жорсткими були умови прийому до «Вільного коза-
цтва» у 1917 році. Це відбувалося тільки на загальних зборах 
громади при таємному голосуванні. Дійсним членом «Вільного 
козацтва» можна було стати лише за рекомендацією трьох 
його членів, які несли повну відповідальність за подальші вчи-
нки свого підопічного. Вільні козаки присягали на вірність Укра-
їні. За соціальним та національним походженням вільні козаки 
були, головним чином, українськими селянами, службовцями, 

робітниками. Козацькі робітничі організації 1917-1923 роках 
існували на Чернігівщині та Полтавщині, в Єлисаветграді  і  
Катеринославі, Олександрівську та інших містах України. 

***** 
У XVI  початок XVIII ст. на землях навколо сучас-
ного міста Кропивницького і прилеглих територій  
селилися різні втікачі та поселенці, згодом тери-
торія стала володіннями Запорозької Січі. Добави-
лися зимівники запорізьких козаків: слободи та  ху- 
тори. Мешканці поселень селились на свій страх і 
ризик, оскільки  знаходились  на  незахищених  при- 

кордонних землях і називалися «Задніпровські місця». Форте-
ця св. Єлисавети (форма зірки), названа на честь матері 
Іоанна Хрестителя святої Єлисавети. Була адміністратив-
ним центром Новосербського поселення (Нової Сербії та 
Новослобідського козацького полку). Вибір місця розташуван-
ня обумовлений приблизно рівною відстанню від вже наявних 
тоді фортець «Архангельської» (тепер Новоархангельськ) на 
Синюсі та «Мішуриноріжської» на Дніпрі, що створювало обо-
ронну лінію з трьох великих укріплень. Фортецю «святої Єли-
савети» було побудовано відповідно до сенатського указу, 
яким також створювалась «Нова Сербія». Указ був підписа-
ний імператрицею Єлизаветою 4 січня 1752 року. На підставі 
указу була видана жалувана грамота Івану Хорвату та інст-
рукція Івану Глєбову. Проект затверджений 30 липня 1752 р. 
Урочисте закладання фортеці відбулося 18 червня 1754 року. 
Згодом постало місто з назвою Єлисаветград - до 1924 року, 
у 1924–1934 роках - Зінов'євськ, у 1934–1939 роках - Кірово, у 
1939–2016 роках - Кіровоград, після 2016 року - Кропивницький 
(маємо місто п’яти назв) адміністративний центр Кіровог-
радської області і Кропивницького району. Місто лежить у 
межах Придніпровської височини, на берегах річки Інгул, де в 
неї вливаються менші річки «Сугоклія» та «Біянка» і має два 
міста-побратими, це «Добрич» та «Давенпорт» (Айова).  
 ***** 

Було розроблено організаційну структуру, де основою 
організації «Вільного козацтва» стала сотня, що набиралася з 
громадян одного села чи міста не молодших за 18 років і не 



 

 
69 

мала чітко означеної кількості. Сотні волості формувалися в 
курінь, курені — в полки, а полки губернії об'єднувалися в Кіш. 
Вільні козаки брали активну участь у створенні в Києві «Першо-
го Українського козацького полку ім. Б. Хмельницького». Полк 
самочинно був створений 18 травня 1917 року і налічував бли-
зько 3-х тисяч солдатів. У серпні 1917 року відбулося форму-
вання загонів «Вільного козацтва» в повітах: Бердичівському, 
Уманському, Київському, Канівському, Черкаському,  Остер-
ському, Ніжинському, Борзнянському та інших містах і селах. 

У жовтні 1917 року в Чигирині на Черкащині відбувся 
«Всеукраїнський з'їзд Вільного козацтва», на якому були при-
сутні 200 делегатів, що представляли 60 тисяч організованих 
вільних козаків Київщини, Херсонщини, Катеринославщини, 
Чернігівщини, Єлисаветградщини, Полтави та Кубані. Однак, 
представництво не було рівномірним. Найменше делегатів 
прибуло з Поділля і Волині, де вільнокозацький рух на той час 
був найменш поширеним. 13 листопада 1917 року Генеральний 
Секретаріат затвердив обов'язковий для вільнокозацьких орга-
нізацій Статут «Вільного Козацтва на Україні», який суворо рег-
ламентував діяльність вільних козаків. У кожному селі чи місті, 
незалежно від чисельності, могла існувати лише одна громада 
«Вільного козацтва» з осіб будь-якої національності й статі, її 
завданнями були боротьба з дезертирством при демобілізації, 
охорона громадського порядку та спокою населення, захист 
громадян та їхньої власності, запобігання грабункам, фізичний і 
духовний розвиток своїх членів, їх громадське виховання. Гро-
мади «Вільного козацтва» створювали піші й кінні загони, поже-
жні дружини, відкривали бібліотеки, видавали журнали і бро-
шури, поширювали газети і літературу, організовували зібран-
ня, лекції, читання, концерти тощо. 

«Вільне козацтво» активно залучалось до боротьби з 
більшовицькою агресією взимку 1917-1918 років. Саме тому 
керівництво «Вільного козацтва» поступово переходило від 
генерального секретарства внутрішніх справ до секретарства 
військових справ. Козаки у історичний період від початку 1918 
року брали участь у жорстоких боях, часто у військових фор-
муваннях, що вели бойові дії одне проти одного. На полях 
війни «білі» козаки Шкуро та Мамонтова рубалися з «червони-
ми» козаками Будьонного», червоні козаки Миронова та Каши-

рина і таке інше. Кровава круговерть пронеслася над козаць-
кими землями України. 

Головною причиною, яка завадила козакам створити свою 
державу в 1917-1921 р. стала агресія радянської Росії і особли-
ве жорстоке ставлення до козаків її керівництва. В пам’яті були 
свіжі приклади визвольних змаганнь Б.Хмельницького 1648-
1657 р., коли різке загострення соціально-економічних супереч-
ностей в Україні наприкінці XVII ст. привело до великого повс-
тання 1648 р., яке невдовзі переросло в Національно-визволь-
ну революцію українського народу 1648-1676 років. Слово «ко-
зак», завдячуючи більшовицькій пропаганді, стало синонімом 
жорстокості і непримиренності, причетності до безкінечних 
змов проти Радянської влади. 

24 січня 1919 року Оргбюро ЦК РКП(більшовиків) випус-
тило секретну директиву, підписану Яковом Свердловим: «Про-
вести масовий терор проти багатих козаків, винищивши їх 
поголовно; провести нещадний масовий терор стосовно всіх 
козаків, що брали участь – пряму, або непряму - у боротьбі з 
Радянською владою. Конфіскувати хліб і змусити зсипати всі 
надлишки в зазначені пункти, це стосується як хліба, так і 
всіх сільгоспродуктів. Всім комісарам, призначеним у ті або 
інші козацькі поселення, пропонується проявити максимальну 
твердість і неухильно проводити надані вказівки». Ця дирек-
тива негайно стала впроваджуватися в життя. 25 березня 1920 
року радянською владою Росії був виданий декрет про скасу-
вання козацьких військових земель, що стало кінцевим пунктом 
агресії радянської Росії проти незалежних козацьких республік. 
Фактично, до початку 1920 року, козацтво України було знище-
но радянською владою, а пам'ять про них – спотворена.  

Козаки «Вільного козацтва» брали участь у повстаннях 
проти радянської влади, які відбувалися  до 1923 року. За 
свідченнями деяких джерел, у 1921 р. Полтавець-Остряниця 
короткий час нелегально перебував в Україні, де керував анти-
радянським повстанським загоном у «Холодному Яру». Козаки, 
які входили до складу загонів «Вільного козацтва», стали осно-
вою формування трьох похідних груп армії УНР: «Подільської», 
«Волинської» та «Бессарабської», які здійснили «Другий зимо-
вий похід» на Україну з території Польщі. 

За  свідченням  дослідника  С. Шевченка, падіння  двору  
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Романових навесні 1917 року призвело до створення загонів 
українського «Вільного козацтва» на Єлисаветградщині. 14 (27) 
січня 1918 р. українці міста зібралися, щоб створити осередок 
вільних козаків. Серед її ініціаторів були А.Бардашенко, Стра-
тієнко, П. і О.Семененки, В.Кеслер, М.Прищепенко, М.Панасе-
вич, В.Журавський. Виникають курені у с. Вікторштадті (нині – 
Маркове Добровеличківського району), Глодосах (Новоукраїн-
ський район). Професор Кіровоградського державного педаго-
гічного університету ім. В.Винниченка Леонід Куценко свого 
часу привіз зі США до Кіровоградського літературного меморіа-
льного музею Івана Карпенка-Карого (Тобілевича) спогади пол-
ковника «Вільного козацтва» Фотія Мелешка (згодом українсь-
кого письменника і громадського діяча в еміграції), який був 
активним учасником подій 1917-1920 років у Глодосах і Єли-
саветграді. Там написано: «На початку 1918 року Єлисавет 
було перейменовано «Стратегічною Радою Глодоського 
Вільного козацтва» на місто «Незовий», про що вже казали. 

Дослідник Роман Коваль наводить спогад Ю. Тютюнника 
про значну операцію вільних козаків проти 8-ї російської армії 
під станцією «Бобринська» (Шевченка): «Тут були скупчені літні 
курені Звенигородщини, Черкащини та Єлисаветщини. Кількі-
сть вояк перевищувала 8000 осіб. Бій тривав цілий день, при 
цьому обидві сторони зазнали значних втрат; він закінчився 
нічною атакою на росіян, по якій останні були розбиті й розбіг-
лися в різних напрямках. При цьому мало не був захоплений (у 
полон) комендант російських військ на теренах Україні, сумно-
звісний  Муравйов, який пробивався з Одеси на північ». 

В Єлисаветградському повіті, «Вільне козацтво» Глодо-
ської, Марківської, Добровеличківської та сусідніх волостей, що 
межували із Звенигородським та Уманським повітами Київщи-
ни було проголошено утворення «Козацько-селянської армії» 
Єлисаветградського та Уманського повітів. Її командиром став 
отаман марківського козацтва Кульчицький, а начальником 
штабу – І.Бондаренко. До складу цієї армії входило три курені – 
Глодоський (380 козаків), Добровеличківський (150 осіб) та 
Марківський (близько 150 чоловік). Найчисельнішим було Гло-
доське вільне козацтво, яке очолював шкільний учитель І.Бон-
даренко. На агресивні дії більшовиків 1918 р. «Козацько-селян-
ська армія» почала боротьбу з радянською владою. 

КОЗАКИ:  ПЕРЕВІРКА  НА  МІЦНІСТЬ 
У лютому 1918 р. активізували свою діяльність 
і загони найчисельнішого вільнокозачого підро-
зділу – «Звенигородського коша». Напередодні 
залишення Києва українськими військами на 
Звенигородщину виїхали Ю.Тютюнник, М.Шин-
кар, П.Демерлій. Під тиском цієї групи діячів 
Гризло, який в кінці 1917 поч. 1918 був отама-
ном «коша» - проявив повну пасивність  до  по- 

дій за межами повіту і зловживав наданими йому повноважен-
нями, був позбавлений влади. Наслідком цього стала коротко-
часна дезорганізація повітового вільного козацтва, яке залиши-
лось без отамана. Але загроза встановлення радянської влади 
в повіті змусила вільних козаків знову об’єднати свої сили. У 
лютому 1918 «Гусаківський курінь» силою придушив спробу 
більшовиків на чолі з Б.Кацом захопити владу у Звенигородці. 
Наступного дня у Звенигородці зібрався повітовий з’їзд, який, 
засудивши дії більшовиків, ухвалив організувати «Тимчасовий 
революційний комітет по охороні порядку на Звенигородщині». 
До складу Комітету увійшли представники «Повітової народної 
управи», «Селянської спілки», «Земельної управи» та «Вільно-
го козацтва». Насамперед «Комітет» звернув увагу на дієву 
організацію «Вільного козацтва», кошовим отаманом якого 14 
(27) лютого 1918 був обраний Ю.Тютюнник. За наказом «Комі-
тету» було проведено реєстрацію та мобілізацію вільнокозачих 
підрозділів та взято на облік всю наявну зброю. Для того, щоб 
отримати право на володіння нею, козаки повинні були записа-
тися до реєстру. Це робилося з метою виявлення бандитських 
угруповань, які діяли під маркою вільних козаків. 

Тимчасовий революційний комітет, оголосивши військо-
вий стан в повіті, взявся за організацію «Звенигородського 
стрілецького козацького полку», командиром якого був призна-
чений І.Капуловський. Для матеріального забезпечення підроз-
ділів, що мали охороняти громадський порядок в повіті, було 
ухвалено накласти «на місцеві імущі класи налогу в 200000 
карбованців». Крім реформованих вільнокозачих громад, на 
захист влади УНР планувалося підняти всіх, хто був здатен 
тримати зброю. Голова повітової народної управи М.Смоктій та 
повітовий комісар В.Крижановський звернулися до населення 
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повіту з закликом «формувати загони народного ополчення», 
що мали бути напоготові в будь-який час виступити на захист 
української державності. При цьому відзначалося, що вільне 
козацтво є складовою частиною народного ополчення. 

Захопивши близько 100 верст залізничного шляху «Хрис-
тинівка» – «Цвіткове», загони звенигородців починають прово-
дити планомірне роззброєння фронтових військових підрозді-
лів, що рухалися на схід. У другій половині лютого 1918 зброю 
та військове майно змушені були здати вільним козакам окремі 
гарматні частини 2-го гвардійського корпусу, що рухались через 
Звенигородщину. Незабаром звенигородці примусили «демобі-
лізуватися» рештки кавалерійської бригади. «Звенигородський 
кіш» встановив контакти з загонами сусідніх повітів, претендую-
чи на роль координаційного центру діяльності вільного козац-
тва південної Київщини та північної Херсонщини. Штаб коша 
проводить пропагандистську і організаційну роботу серед віль-
них козаків цього регіону, сприяючи озброєнню загонів. 

Наслідком встановлення більш тісних контактів між кіль-
кома вільнокозачими організаціями стало проведення спільної 
бойової операції проти радянських військ поблизу станції «Боб-
ринської» Черкаського повіту про яку ми вже згадували. Через 
станцію було припинено рух радянських підрозділів. Проте, від-
ступаючі під тиском українських та австро-угорських військ, 
більшовицькі частини 5 березня 1918 почали наступ на станцію  
«Бобринську» одночасно з кількох напрямків, зі сторін станції 
«Знаменки», «Цвіткового» та «Гребінки». Тоді ж на підтримку 
отаману козаків Я.Водяному прийшли загони звенигородського 
(командир – Ф.Бондар), єлисаветградського (отаман Кульчиць-
кий) та золотоніського козацтва. Взаємодія вільнокозачих заго-
нів дала змогу утримувати стратегічний район аж до підходу 
німецьких військ.  

За твердженням Ю.Тютюнника, загальна чисельність 
вільного козацтва, що брала участь у кількаденних боях, пере-
вищувала 8 тисяч чоловік, звенигородцям вдалося захопити 
три гармати, один бронеавтомобіль, багато зброї та полоне-
них. Через кілька днів загони єлисаветградських козаків, отри-
мавши додаткове озброєння від звенигородців, разом з німе-
цькими військами вирушили у напрямку Новоукраїнки, з метою 
першими увійти у звільнені міста і села Єлисаветградщини. 

12 березня 1918 р. німецькі й українські війська зайняли 
Черкаси. Ще до їх підходу у бої з радянськими загонами всту-
пив козачий загін у кількості майже 460 чоловік. В авангарді 
союзницьких військ йшов загін отамана Г. Воробйова. Вступи-
вши разом з іншими українськими частинами до Києва, він не-
забаром самовільно виїхав на станцію «Знаменка», де приєд-
нався до передових німецьких підрозділів. Разом з німцями 
загін Г.Воробйова ввійшов в Олександрію, Куколівку, Жовті 
Води, П’ятихатки, Верховцево та інші міста і села Катерино-
славщини. У ніч на 4 квітня вільні козаки Г.Воробйова з боями 
увійшли в Катеринослав. Тимчасово, до приїзду призначеного 
урядом керівника, Г.Воробйов проголосив перехід усієї влади у 
Катеринославі до штабу «Катеринославського коша Вільного 
козацтва». Увесь квітень 1918 р. підпорядковане Г.Воробйову 
козацтво продовжувало звільняти територію Катеринославщи-
ни від більшовицьких загонів. 

***** 
Вільнокозачі формування надавали суттєву 
допомогу наступаючим німецько-українським 
військам. Так,  В. Антонов - Овсієнко  зазначав,  

що чигиринські і криворізькі вільні козаки зайняли станцію 
«П’ятихатки», відрізавши тим самим шлях відступу підроз-
ділам радянських військ від Знам’янки на Катеринослав і Пол-
таву, ризикували власним життям заради України. 
 ***** 

Після переходу українських і німецьких військ на Лівобе-
режжя їх підтримали окремі загони вільного козацтва, яким 
вдалося уціліти в умовах більшовицької влади на цій території. 
Українські військові підрозділи, включаючи і загони вільного 
козацтва, намагалися першими входити у звільнені населені 
пункти, щоб позбавити союзників можливості висувати претен-
зії на традиційну в таких випадках «винагороду» - грабунок 
населення, магазинів і установ. Так, 10 квітня 1918 р. голова 
спецвідділу українського військового міністерства, обговорю-
ючи з помічником губерніального коменданта Чернігівщини 
плановане захоплення міста Шостки, повідомив останнього, що 
він звернувся до місцевого вільного козацтва з проханням йти 
разом з німцями на визволення міста, оскільки «з політичного 
боку треба щоб попереду німецьких частин йшли українці…». 
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Бо то як німці поставлять свою варту раніш української, то вони 
«об’являть Шостку воєнною добичею». Австро-німецька війсь-
кова адміністрація в той період почувала себе господарем в 
українських губерніях.  

Проте наявність великої кількості зброї у населення не 
дозволяла їй сподіватися на виконання українським селом 
передбачених «Брестським мирним договором» поставок про-
довольства, фуражу та інше. Тому німецька адміністрація 
взяла курс на вилучення зброї у селянства. Українська влада, 
щоб унеможливити прояви анархії та селянського самоуправс-
тва, свідомо підтримувала такі заходи. Українська влада видає 
розпорядження у березні і квітні 1918 р. накази населенню пові-
тів та підрозділам вільного козацтва: «негайно здати зброю». 
Київський губернський комендант Бронський наказав не пізніше 
15 квітня 1918 здати зброю у всіх місцевостях Київської губер-
нії. Винні у невиконанні наказу підлягали арешту на 3 місяці, 
або ж сплачували штраф у розмірі до 3-х тисяч карбованців. 
Приводом для роззброєння вільних козаків було недотримання 
ними приписів «Урядового статуту» під час формування загонів 
і наявність у них «непевних людей». Виходить, що українська 
влада була лукавою, коли їм потрібні були козаки, вона загра-
вала з ними, а потім стала притисняти. 

Але й вільне козацтво часто не дотримувалось своїх обі-
цянок, українські провідники все більше «розчаровувались» у 
«Вільному козацтві». У березні – квітні 1918 ряд політичних та 
військових діячів виступають у пресі з доволі критичними зау-
важеннями щодо вільнокозачих підрозділів. М.Шинкар у допо-
відній записці до військового міністерства «Про головні прин-
ципи, на яких повинна будуватися Українська народна армія», 
зокрема, зазначав: «Вільне козацтво організаційної сили не 
мають. Усе носить випадковий і хаотичний характер і ніякої 
військової одиниці - не виявляло». Це як кішка, яка живе за 
своїми законами. Подібні міркування висловлював і Шаповал: 
«Війська у нас звичайно ж немає. Ті війська, які називаються 
Запорожцями, Гайдамаками, сердюками, вільними козаками, 
курінями і ще якось там – це звичайні партизанські загони, які 
працюють кожний для своїх потреб: один для «Центральної 
Ради», інший для «реквізиції майна», треті «для спокою тери-
торії» тощо. В.Винниченко, який у грудні 1917 р. був серед тих, 

хто покладав особливі сподівання на вільнокозачі загони, теж 
розчарувався.  

Наміри українського уряду ліквідувати загони «Вільного 
козацтва» ставали все зримішими. З протестом проти таких дій 
уряду на засіданні «Малої Ради» 19 березня 1918 р. виступив 
представник соціалістів-самостійників О.Степаненко: «Ми  не 
закриваємо очей на багато недоліків «Вільного козацтва», 
але воно підтримувало нас. Ми будемо боротися проти такої 
тактики Кабінету і висвітлювати причини і виновність тих, 
хто закликав до нас чужих людей, що може загрожувати роз-
валом нашої держави і навіть її окупацією». Однак переконати 
тодішніх українських урядовців не вдалося. 

Насамперед почалася ліквідація «Реєстрового Вільного 
козацтва», 23 березня 1918 в Києві Рада Народних Міністрів 
ухвалила припинити організацію козаків, а гроші, передбачені 
для їхнього фінансування, передати у розпорядження міністра 
внутрішніх справ для утримання міліції. Однак, ліквідація «коза-
ків», які в переважній більшості повітів так і не встигли сформу-
ватися у грізну силу, була лише першим кроком «нового курсу» 
щодо «Вільного козацтва». 5 квітня 1918 р. з’явився наказ мініс-
тра військових справ О.Жуковського під своєрідною назвою 
«Про висловлення подяки Вільному козацтву». Доволі своєрід-
ним, як для урядового розпорядження, був і його зміст. 

Наголошуючи на тих значних зусиллях, яких доклало 
«Вільне козацтво» при захисті української державності, наказ 
констатував, що «...тепер настав час, коли Україна мусить 
перейти до міцного будування своєї державності і стати на 
певний твердий ґрунт, а козаки перейти до своєї звичайної 
праці». Зважаючи на розпливчастість положень наказу, важко 
повною мірою зрозуміти конкретні наміри уряду в цьому питан-
ні. У вересні 1918 року начальник оперативного відділу Генера-
льного штабу Є.Мішковського зазначив, що О.Жуковський у 
квітні 1918 р. віддав ще й «словесний наказ», його слова: «Ві-
льне козацтво, як бойова сила - скасовається, но як культу-
рна організація - може існувати на свій страх і риск. Місцева 
влада по згоді з місцевими самоврядуванням і організаціями, 
може формувати загони в допомогу повітовим сотням з 
тим, щоб Уряд давав тільки зброю, а утримання загонів ля-
гає на місцеві організації». Це ж побічно підтверджує і наказ 
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О.Жуковського від 13 квітня 1918, яким він дозволяв повітовим 
комендантам для боротьби з анархією формувати нові та пере-
формовувати існуючі воєнізовані підрозділи козаків. 

***** 
Пройдуть роки, і від 1990-х років, коли почне відроджу-
ватись українське козацтво, його нова влада кине на 
самовиживання: «Хочете – самі створюйтесь і утри-
муйтесь за власний кошт». Коли ви будете потрібні, 
ми вас покличемо, а поки сидіть і не висовуйтесь. 
Сьогоднішня влада, навіть національно-патріотичної  

роботи не може провести, не посилаючись на здобутки укра-
їнського козацтва. Царська влада, згодом більшовицька і 
українська влада 1917-1923 роках нищили козаків, від 1990-х 
років влада незалежної України – самоусунулась від проблем 
козацтва, бо вони були «як кістка в горлі», не давали розви-
ватись корупції і проявляти рейдерські захвати. Про козаків 
згадували, коли держава була у небезпеці, або в театралізо-
ваних дійствах. Запитання до читачів: «Чому, починаючи з 
середини XVII і до початку ХХІ ст. таке двояке ставлення до 
українського козацтва»?  

***** 
Можливо «м’яка» позиція військового міністра щодо віль-

нокозачого руху який віддавав власні життя за державу, дала 
можливість, з одного боку, врятувати від повної ліквідації окре-
мі, переважно міські, загони козацтва, підпорядкувавши їх пові-
товим військовим комендантам і надавши статусу «місцевих 
загонів самооборони», а з іншого – дозволила деяким українсь-
ким діячам, водночас із роззброєнням козаків, вживати заходів 
для відновлення зруйнованих за часів більшовицької влади 
осередків «Вільного козацтва». Так, зокрема, колишній гене-
ральний старшина І.Луценко у середині квітня 1918 оголосив у 
пресі про відновлення роботи «Київського відділу Генеральної 
козацької ради», звернувшись до існуючих осередків козацтва з 
закликом встановити з ним зв’язки. Ради «Вільного козацтва» 
не зникли, козаки на місцях почали відновлювати свою роботу 
та залучати небайдужих осіб до національно-патріотичної ро-
боти. В усякому разі остаточно ліквідувати вільнокозачий рух 
уряд УНР не зміг. Цьому завадив державний переворот 29 квіт-
ня 1918 р., що привів до влади гетьмана П. Скоропадського. 

ДИРЕКТОРІЯ  УКРАЇНСЬКОЇ  НАРОДНОЇ  РЕСПУБЛІКИ 
Закінчення Першої світової війни та подаль-
ші революційні потрясіння в Європі не мог-
ли не вплинути на ситуацію в Україні. Пора-
зка країн «Четверного союзу» значно посла-
била гетьманський режим, що спирався на 
німецьку та австро-угорську військову при-
сутність. Шукаючи допомоги у держав Анта-
нти, яка підтримувала антибільшовицькі си- 

ли, але хотіла бачити Росію єдиною державою, гетьман Павло 
Скоропадський у виданій 14 листопада 1918 року «Грамоті до 
всіх українських громадян і козаків» декларував новий зовніш-
ньо-політичний курс «Української Держави». Висловлена ідея 
про майбутнє входження України до складу єдиної федератив-
ної Росії обурила національно-патріотичні сили, що того ж дня 
підняли антигетьманське повстання під гаслами відновлення 
«Української Народної Республіки» (УНР). Центральним керів-
ним органом повстання стала «Директорія». 

«Директорія УНР» - найвищий орган державної влади від-
родженої «Української Народної Республіки», який діяв з 14 
листопада 1918 року до 10 листопада 1920 року. «Директорія 
УНР» прийшла на зміну «Гетьманату» (або Українській Держа-
ві), який було повалено 14 грудня 1918 року. У Декларації УНР 
офіційно та пишномовно оголошувалось: 1)- про ліквідацію 
гетьманського режиму та відміну всіх його законів та  постанов; 
2)- відновлення «Української Народної Республіки» та поверне-
ння земельного та робітничого законодавства «Української 
Центральної Ради». 

Обрання української «Директорії» відбулося таємно. Міс-
цем проведення наради став будинок Міністерства шляхів на 
бульварі Шевченка, 34 (тоді - Бибіківський бульвар) в Києві. 
Будинок перед тим належав родині Терещенків. Сама нарада 
проходила у кабінеті № 6 - О. Стокози. Згадуючи про О. Сто-
козу зазначають, що він був чиновником для особливих дору-
чень при міністерстві. У ті часи до функцій такого чиновника 
належало виконання специфічних завдань, часто це були тає-
мні доручення.  

Вибір місця для наради має пояснення. В цьому міністер-
стві начальником департаменту працював майбутній член «Ди-
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ректорії» Андрій Макаренко (одночасно голова Спілки залізнич-
ників). Він мав свій кабінет № 6 у будинку міністерства і вільний 
доступ до приміщення. На випадок, коли б з’явилася поліція, 
передбачено було покинути будинок через запасний вихід, що 
вів у сусідній двір. До речі, будинок до нашого часу свого пла-
нування практично не змінив, цей прохід є й нині.  

Який статус мала нарада і хто був присутнім? На думку 
Микити Шаповала: «зібралася президія УНСоюзу, представни-
ки військових кіл січових стрільців і окремі партій, які запропо-
нували свої послуги», інші дослідники пишуть, що вибрали 
«Директорію» на «засіданні Ради Українського Національного 
Союзу». Ми думаємо, що статус нелегального таємного зібран-
ня далекий від формального. Учасників наради ніхто не оби-
рав. Можливо частина з них належали до «Президії УНСоюзу», 
але навряд чи партії або організації, які вони представляли, 
ухвалювали легітимне рішення про їхню участь у цій нараді і 
делегували право обирати «Директорію». Власне «Президія 
УНСоюзу» складалася з 28 осіб, а в нараді взяло участь 14 осіб 
(можливо список не повний). Якщо врахувати, що частина учас-
ників не були членами «Президії УНСоюзу», принаймні військо-
вики, то ступінь правочинності «Директорії» залишається під 
сумнівом. Легітимність вибору «Директорії» може трактуватися 
лише у площині «революційної доцільності» як переворот. 

Окремо варто зупинитися на питанні, чому на нараді по 
створенню «Директорії» не було Симона Петлюри і де він був 
13 листопада 1918 р. Зі слів Володимира Винниченка «адресу 
того місця, де мали зібратися представники орґанізацій і війсь-
ка для виборів Директорії», він особисто повідомив С. Петлюрі. 
Але він на ній не був, на те було декілька причин. Свою роль у 
цій ситуації зіграла телеграма міністра внутрішніх справ Ігоря 
Кістяківського від 12 листопада 1918 про негайне затримання 
Симона Петлюри. До того ж присутність у Білій Церкві Симона 
Петлюри була викликана ще й іншими обставинами. В розта-
шування полку січових стрільців саме прибули галицькі посла-
нці – Осип Назарук та Володимир Шухевич. Вони намагалися 
переконати стрільців негайно їхати на Галичину для оборони 
від «польської  інвазії». 

Газета «Україна» у статті «Як була вибрана Директорія» 
говорить, що цю нараду скликали В. Винниченко і М. Шаповал 

«від імені Національного Союзу» у будинку Міністерства шля-
хів, де «зібрався гурток українських діячів, представників Укра-
їнського Національного Союзу та українських партій», які обра-
ли «Директорію». Мабуть визначення «від імені…» буде найто-
чнішим. Спробуємо установити хто ж був на нараді 13 листопа-
да 1918 в приміщенні Міністерства шляхів. 

Окремі автори у своїх спогадах подають окремі прізвища 
учасників. Найкоротший список у Володимира Винниченка. Він 
згадав лише себе та Микиту Шаповала. Ростислав Лащенко 
наводить список з 10 осіб. А 12 осіб подає Микита Шаповал і 
тільки він вказує прізвище полковника Євгена Коновальця. Най-
довший перелік з 14 осіб подано газетою «Україна». Назву «Ди-
ректорія», за твердженням одного з активних діячів з підготовки 
антигетьманського повстання і учасника наради, на якій було 
сформовано «Директорію УНР», Микити Шаповала, нібито 
утворено за прикладом чи аналогією «п’ятиособового револю-
ційного уряду Французької республіки у кінці 18 ст». Цю версію 
розвинув Матвій Стахів у своїй праці «Україна в добі Директо-
рії», її напівавтоматично повторювали й інші історики, як в діа-
спорі, так і в Україні. Проте, зв’язувати «Директорію УНР» і 
«французьку Директорію», хронологічно віддалених одна від 
одної на півтора століття, не можна, адже були значно ближчі 
приклади і аналогії. 

Найближчий приклад революційного державного органу 
управління з назвою «Директорія», ми можемо назвати «Дирек-
торію кримськотатарського народу», яку утворив установчий 
з’їзд кримських татар (Курултай) у грудні 1917 року в складі 
п’яти осіб на чолі з Номаном Челебіджиханом.  

***** 
Прикладом для української Директорії 1918 р. могли 
послужити і тогочасні російські зразки. Це в першу 
чергу п’ятиособова петербурзька Директорія (Рада 
п'яти), що існувала в період урядової кризи Тимчасо-
вого уряду Росії у вересні-жовтні 1917 року. Голова - 
Олександр Керенський, до складу входив також міні-
стр закордонних справ Михайло Терещенко. Росія да- 

Ла ще два тогочасних приклади Директорії. Так, у вересні 
1918 року утворено Уфимську Директорію, або «Врємєнноє 
всєроссійскоє правітельство», що мало діяти до скликання 
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«Всеросійского учрєдітєльного собранія». Самоліквідувалась 
у листопаді 1918 року. Була ще Директорія або «Врємєнноє 
сібірскоє правітельство» на чолі з Петром Дербером, що 
контролювала Сибір і Далекий Схід, вона існувала у проміжку 
від липня - по листопад 1918 р. В добу Української революції 
1917-1921 років на українських теренах, правда дещо пізніше, 
існувала ще одна Директорія – «Директорія Підкарпатської 
Русі» на чолі з Григорієм Жатковичем. Це був тимчасовий 
дорадчий орган з п’яти осіб при військовій чехословацькій 
адміністрації Підкарпатської Русі. Заснована 12 жовтня 1919 
року і діяла до 19 лютого 1920 року. 

***** 
Внаслідок дискусії 13 листопада 1918, зібрання вирішило 

обрати «Директорію» з п’яти осіб. Але, з огляду на ситуацію, 
негайно обрали трьох членів і доручили їм підібрати ще двох 
осіб та кооптувати до складу «Директорії». За партійною озна-
кою В.Винниченко і С.Петлюра - представники УСДРП, Федір 
Швець – партії УПСР та Селянської спілки. Одночасно було 
кооптовано і безпартійного директора департаменту Міністер-
ства шляхів Андрія Макаренка як представника організованої і 
активної групи працівників і службовців українських залізниць. 
«Директорію УНР» очолив Володимир Винниченко. Схоже на 
те, що це було очевидною справою, а тому ні у спогадах учас-
ників ні в газеті «Україна», сам факт обрання керівника «Дирек-
торії» не зафіксований.  

Гетьманські спецслужби у 1918 р. знали, що десь відбува-
ється таємна нарада змовників. Але їм не вдалося довідатися 
точного місця проведення. Вони цілий вечір активно шукали 
учасників наради майбутньої «Директорії». Продовжили шукати 
і наступного дня. Члени «Директорії УНР» поспіхом виїздили до 
Білої Церкви, де з 12 листопада 1918 р. перебував С. Петлюра. 
Тим часом члени «Директорії» переховувалися на конспіратив-
них квартирах у Києві. Ростислав Лащенко вказує: «Всі члени 
вспіли в пору добре сховатися (Винниченко на Маріїнсько-Бла-
говіщенській вулиці, Швець і Андрієвський на приватних квар-
тирах у знайомих, а Макаренко на Деміївці)». Членам «Дирек-
торії» Федору Швецю і Опанасу Андрієвському вдалося пооди-
нці непомітно виїхати з Києва і дістатися Білої Церкви. Довше 
затримався у Києві Володимир Винниченко. До Білої Церкви він 

разом з Євгеном Коновальцем поїхав 15 листопада 1918 р. Та-
ким чином, 15 листопада у Білій Церкві зібралася «Директорія 
УНР» (за винятком Андрія Макаренка), і звідси велося керівни-
цтво антигетьманським повстанням на першому його етапі. 

Було оприлюднено та поширено документ із закликом до 
повстання. Цей документ названо «Універсалом», що мало 
вказувати на  зв'язок із «Українською Народною Республікою». 
«Універсал» вийшов за підписом Головного отамана респуб-
ліканських військ Симона Петлюри і начальника штабу генера-
ла Олександра Осецького. 

«Директорія» проголосила себе тимчасовою верховною 
владою революційного часу і констатувала, що влада в УНР 
повинна належати лише працюючим класам. Відразу після зай-
няття Києва (14 грудня 1918 р) «Директорія» оприлюднила ряд 
свідоцтв, спрямованих проти поміщиків і буржуазії. Була прий-
нята постанова про негайне звільнення всіх призначених при 
гетьмані Скоропадському чиновників. Уряд мав намір позбави-
ти промислову й аграрну буржуазію виборчих прав. Владу на 
місцях передбачалося передати «Трудовим радам» селян, 
робітників та трудової інтелігенції. У зовнішній політиці «Дирек-
торія» проголошувала цілковитий нейтралітет і бажання мир-
ного співжиття з усіма народами та державами. 

Склад «Директорії УНР»: головою був В. Винниченко на 
протязі 58 діб; головним отаманом біля270 днів був Симон Пет-
люра; Федір Швець постановою від25 травня 1920 року був 
виведений зі складу «Директорії»; Панас Андрієвський постано-
вою «Директорії» був виведений з уряду 13 травня 1919 року; 
Андрій Макаренко 15 листопада 1919 р. сам виїхав з України; 
Євген Петрушевич - Президент УНР з 22 січня 1919 до кінця 
червня 1919 р. 

Голови Ради міністрів «Директорії»: В. Чехівський 26 гру-
дня 1918 року - 13 лютого 1919 р; Сергій Остапенко (11 лютого 
1919 року - 9 квітня 1919 р; Борис Мартос (9 квітня 1919 р. - 27 
серпня 1919 р; Ісаак Мазепа (27 серпня 1919 р.- 26 травня 1920 
року;  В. Прокопович (26 травня 1920 р - 10 листопада 1920 р. 

«Директорії УНР» не вдалося налагодити управління еко-
номікою в державі. Великі економічні втрати, яких зазнало гос-
подарство України в результаті Першої світової війни та рево-
люційних подій 1917-1921 р, були катастрофічними. Тисячі 



 

 
76 

робітників, рятуючись від голодної смерті, тікали з міст у село. 
Торгівля набула спотворених форм. 4 січня 1919 року законом 
«Директорії» українська гривня була визнана єдиним законним 
засобом оплати на території УНР. 

Українське селянство, яке на початку боротьби з гетьман-
щиною підтримало «Директорію», почало виявляти невдово-
лення її економічною політикою. Поштовх до поглиблення кон-
флікту дав земельний закон «Директорії», виданий 8 січня 1919 
року, згідно з яким земля залишалася у власності держави і во-
на мала керувати державним фондом землі. Земельні наділи, 
які на той час перебували у власності селян і не перевищували 
15 десятин залишались непорушними. Нові земельні наділи 
мали надаватися у вічне користування малоземельним і без-
земельним селянам і складати від 5 до 15 десятин. 

В кінці 1918 на початку 1919 років значна територія краї-
ни, включаючи Київ, була захоплена більшовиками. Роздані 
селянам землі вони почали відбирати і передавати в «совхози-
колгоспи» та сільськогосподарські «комуни». Все селянство 
було зобов'язане здавати державі всю сільськогосподарську 
продукцію, за винятком дуже обмеженої норми, залишеної для 
особистого споживання. Селяни почали усвідомлювати, що на 
обіцянки більшовицької пропаганди не можна покладатися, і 
почали запізно повертати свої симпатії до «Директорії УНР». 
По всій Україні вибухали повстання проти більшовиків, але 
було вже запізно. В квітні 1919 року на Правобережжі були 
розгромлені війська «Директорії», і станом на весну 1919 року 
на території України (крім Надзбруччя і західних областей) 
знову було встановлено більшовицьку владу. 

Нетривалий період панування влади «Директорії УНР» у 
Єлисаветграді 1918-1919 р. визначився перебіг політичної та 
військової боротьби на 1920–1921 р. Саме в цей період у повіті, 
як і на більшості території України, поширюються партизанщи-
на під знаменами всіх кольорів, селянська анархія, погромни-
цький рух та кримінальний бандитизм, що став проблемою для 
будь-яких сил державницького характеру. Джерельною базою 
дослідження становили документи Державного архіву Кіровог-
радської області та окремі матеріали деяких єлисаветградських 
газет відповідної доби. На початку березня 1918 р. Єлисавет 
був окупований німецькими військами, які згодом змінили війсь-

ка Австро-Угорщини, за етнічним складом німці-австріяки, угор-
ці та українці-галичани. У місті номінально було встановлено 
владу «Української Народної Республіки». Проте міським жит-
тям і далі керувало міське земське зібрання – «Міська дума». 

Спроби поміщиків повернути назад свою землю та майно 
викликали селянські виступи в Канежі, Рівному та Новоукраїнці. 
Але повстання були негайно придушені окупаційними війська-
ми. Розпочалися партизанські бойові дії проти окупантів та 
гетьманців. Поряд з Єлисаветом, в Олександрійському повіті 
Никифор Григор’єв організував свій загін, який незабаром пере-
творився на досить велике збройне формування за назвою 
«Задніпровська дивізія». Григор’єв надумав просуватися до 
Одеси, Миколаєва та Херсона. Тим часом у повіті з’явилися 
ознаки анархії у вигляді озброєних загонів невідомої політич-
ної орієнтації або ж чисто кримінального характеру. 

У Єлисаветі в кінці 1918 р. початку 1919 робітники заводу 
«Єльворті» розпочали страйк проти господарів підприємства, 
вимагаючи у них підписання колективної угоди. Страйк тривав 
два місяця. Про підтримку робітників заводу «Єльворті» заяви-
ли працівники міського водогону та електричної станції. Їхній 
страйк залишив би місто без води і без електроенергії, що мог-
ло призвести до поширення епідемій. 

17 грудня 1918 в місті стався конфлікт із підрозділом німе-
цьких вояків, що за домовленістю з «Солдатською радою» та з 
«Директорією» їхали додому. Прибувши до станції Єлисавет-
града  з боку Помічної, німці почали вимагати відправки їхнього 
ешелону на Знам’янку, де концентрувалися німецькі війська 
чисельністю близько 20 тис. вояків. Проте їм було повідомлено, 
що на ділянці залізниці від станції «Бобринської» до Знам’янки 
колія розібрана і відправити ешелон неможливо. Німцям було 
запропоновано повернутися до станції «Помічна». У відповідь 
німецькі вояки атакували Єлисаветградський вокзал і роззбро-
їли його охорону. Силами всіх українських військових частин 
міста німці були розбиті і полонені. У бою загинуло 26 осіб, 
серед них 12 українських вояків, декілька німців, окрім того, ще 
близько 60 осіб, у тому числі цивільних, було поранено 2 особи. 

Відповідно до наказу «Директорії» від 22 грудня 1918 р. у 
місті вводився військово-польовий суд. Усі справи про вбивст-
ва, грабежі, підпали тощо передавалися до нового трибуналу. 
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24 грудня 1918 р. командир єлисаветградської залоги 
М.Вербицький, що іменував себе «отаманом січової дивізії», 
оголосив у місті  військовий  стан. Він  передбачав  обмеження 
діяльності громадськості та органів місцевого самоврядування, 
розважальних установ, а також зібрання. У Єлисаветграді вво-
дилася комендантська година. На 25 грудня 1918 були призна-
чені практичні стрільби, аби мобілізовані солдати не сиділи без 
діла і не розходилися  по домівках. В місті  знову загострилась  
навколо заводу Ельворті. Не змирившись із перемогою робіт-
ників, керівництво заводу знову оголосило «локаут» – суцільне 
звільнення працівників підприємства. У відповідь робітники 
просили «Міську думу» віднайти спосіб не закривати завод, а 
взяти його під міське управління. Проте для цього потрібно 
було б у триденний термін віднайти десь 500 тис. крб у страй-
ковий фонд, що в умовах анархії було проблематично. 

В кінці 1918 році до Єлисаветграда  прибув  губернський 
комісар уряду УНР - Г. Нянчур. Наступного дня він вирішив 
перенести свою особисту канцелярію до Єлисаветграда у 
зв’язку із загрозою від білогвардійських добровольчих фор-
мувань, що діяли у районі Запоріжжя та Катеринослава. У 
районі станції «Апостолове» незадовго до цього війська ота-
мана Н. Григор’єва розбили півторатисячний  білогвардійський 
загін, що намагався пройти через Долинську - на Миколаїв. 
Катеринослав 27–28 грудня 1918 був зайнятий махновськими 
та більшовицькими загонами. У самому Миколаєві та  Херсоні 
населення зайняло вичікувальну позицію щодо сторін збройної 
оборони. Республіканські війська готувалися до нового наступу 
на Одесу з метою відбити її у військ «Антанти».  

Так на короткий термін Єлисавет став центром адмініст-
рації «Директорії УНР» у Херсонській губернії. Відповідно 
губернський селянський з’їзд, що розпочав роботу 29 грудня 
1918 р., а також губернський з’їзд вчителів, що відбувся 7–8 
січня 1919 р., проходили у Єлисаветі. Обидва з’їзди заявили 
про свою підтримку «Директорії», щоправда, не виробивши 
якихось важливих рішень. У лютому 1919 р. до території Олек-
сандрійського та Єлисаветградського повітів почали наближа-
тися частини Харківської групи більшовицьких військ. 1 лютого 
1919 р. члени самоврядування створили комітет ВРК і почали 
готувати повстання проти військ «Директорії» в Єлисаветграді. 

ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА  НАРОДНА  РЕСПУБЛІКА 
Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР) 
проіснувала протягом 1918-1919 років на тери-
торії Західної України зі столицею у Львові (на 
мал. герб ЗУНР). Постала після Першої світо-
вої війни під час розпаду Австро-Угорської 
імперії. ЗУНР охоплювала територію заселену 
українцями: Східну Галичину, Буковину й За-
карпаття. 22 січня 1919 року відбулася злука: 
ЗУНР об'єдналася  з  «Українською  Народною  

Республікою», отримавши назву «Західна Область Української 
Народної Республіки» (ЗОУНР). 18 липня 1919 року в ході 
польсько-української війни, території ЗУНР були анексовані 
Польщею, «Королівством Румунія» і «Чехословацькою Респуб-
лікою». До 15.03.1923 року уряд ЗУНР перебував в еміграції. 

Перша світова війна йшла до свого завершення, але від 1 
листопада 1918 Польща розпочала польсько-українську війну 
підтримкою країн «Антанти», насамперед «Французької респуб-
ліки». Європейські імперії тріщали по швах. Українці Австро-
Угорщини взялись будувати власну державність. За свою неза-
лежність платили кровʼю. «Антанта» стояла на кордонах Авст-
ро-Угорщини і от-от могла увійти на територію «імперії Габсбу-
ргів». Уже рік Російська імперія існувала у вигляді новостворе-
них національних держав (Україна, кавказькі держави, ніким не 
визнана Білоруська Народна Республіка тощо) та кількох влас-
них російських урядів, між якими точилась кривава війна. 

  *****  
«Антанта» - військово-політичне угрупування, основ-
ними членами якого були Велика Британія, Французь-
ка республіка і Російська імперія, створене в 1904-
1907 р. Українські землі перебували у складі держав, 
які належали до протилежних сторін - Російської  і  
Австро-Угорської імперій. «Антанта» планувала із 
вояків-українців створити кілька армійських корпусів – 
«гарматного м'яса»  для  відправлення  на  Південно - 

Західний і Румунський фронти. «Директорія» вирішила всту-
пити в переговори з військовим командуванням «Антанти», 
які вимагали відставки Володимира Винниченка, Володимира 
Чехівського та Симона Петлюри. 
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У клаптиковій багатоетнічній Австро-Угорщині поляки, 
українці, чехи й словаки, серби, хорвати і словенці, не кажучи 
уже про угорців, прагнули до створення власних держав. Гали-
чиною прокотилася хвиля мітингів. 22 вересня 1918 року в «На-
родному домі» Львова відбулось віче. Його учасники – українці, 
виступили проти приєднання Східної Галичини до Польщі, яку 
можливо, могли проголосити невдовзі. 

У жовтні 1918 року розпочалась сесія австрійського пар-
ламенту. Голова «Української парламентської репрезентації» 
Євген Петрушевич на засіданні 4 жовтня звернув увагу на ста-
новище українців у складі Австро-Угорщини й висловив споді-
вання, що вона повинна стати союзом народів. Щоб запобігти 
розпаду «Габсбурзької імперії», 16 жовтня 1918 р. цісар Карл 
видав маніфест про перебудову імперії на федеративних заса-
дах. 18 жовтня 1918 р. у Львові зібрались українські депутати 
обох палат австрійського парламенту, галицького й буковин-
ського крайових сеймів та делегати усіх українських політичних 
партій. На цей зʼїзд також прийшли єпископи греко-католицької 
церкви та посланці студентів. Ці збори оголосили себе «Україн-
ською Національною Радою» (УНРада).  

Наступного дня на площі «святого Юра» у Львові відбуло-
ся всенародне віче, там урочисто проголосили «Українську 
державу УНРаду» на землях Австро-Угорщини. 13 листопада 
1918 УНРада ухвалила «Тимчасовий закон про державну само-
стійність українських земель» бувшої австро-угорської монархії. 
Цим законом, як Конституцією було встановлено офіційну наз-
ву вище згаданої держави «Західноукраїнська Народна Респу-
бліка» (ЗУНР). Назва ЗУНР була до 13 листопада 1918, потім 
стала «Українська Держава», фактично проіснувала протягом 
1918-1919 р. на території Західної України (столиця Львів).  

19 жовтня 1918 оголосили «Прокламацію Української 
Національної Ради» про створення «Української держави» на 
українських етнічних землях Австро-Угорщини. Напередодні 
Першої світової війни велика частина українських земель Схід-
на Галичина, Буковина і Закарпаття перебували у складі 
Австро-Угорщини. Коли в жовтні 1918 року в умовах воєнної 
поразки австро-німецького блоку та національно-визвольної 
боротьби народів Австро-Угорська імперія розпалася на декі-

лька незалежних держав, і українці почали робити рішучі захо-
ди зі створення власної держави на західноукраїнських землях. 

19 жовтня 1918 року після проголошення «УНРадою» -  
«Української держави», було обрано президента «Української 
Національної Ради», ним став Євген Петрушевич. Напередо-
дні у вересні 1918 року у Львові було сформовано «Централь-
ний Військовий Комітет» (за іншими даними, Український Гене-
ральний Військовий Комісаріат (УГВК)), який розпочав роботу з 
підготовки збройного повстання. У жовтні 1918 р. головою комі-
саріату було призначено сотника «Легіону Українських січових 
стрільців» - Дмитра Вітовського. 

31 жовтня 1918 р. у Львові стало відомо про приїзд до 
міста «Польської ліквідаційної комісії» (створена 28 жовтня 
1918 р. у Кракові послами Райхсрату), яка мала перебрати від 
австрійського намісника владу над Галичиною, і включити її до 
складу Польщі. «УНРада» поставила перед австрійським уря-
дом питання про передачу їй всієї повноти влади у Галичині та 
Буковині. Проте австрійський намісник Галичини генерал Карл 
фон Гуйн відповів категоричною відмовою делегації в складі: 
Кость Левицький, Іван Кивелюк, о. Олександр Стефанович, 
Сидір Голубович, Лонгин Цегельський, Степан Баран. Тоді на 
вечірньому засіданні Українського Генерального Військового 
Комісаріату (УГВК) 31 жовтня 1918 року було вирішено взяти 
владу у Львові збройним шляхом. 

У ніч з 31 жовтня на 1 листопада 1918 р. стрілецькі части-
ни, очолювані полковником Дмитром Вітовським, зайняли всі 
найважливіші урядові установи у місті (крім залізничного вокза-
лу, що стало однією з помилок і причиною подальшої втрати 
Львова). Формальне перебрання влади відбулось надвечір піс-
ля підписання протоколу намісник Гуйн передав всю владу зас-
тупнику Володимиру Децикевичу, той на основі цісарського 
маніфесту від 16 жовтня 1918 року– «Українській Національній 
Раді». 9 листопада 1918 р. «УНРада» утворила свій тимчасо-
вий виконавчий орган, якого 13 листопада 1918 р. було перет-
ворено на уряд під назвою «Державний секретаріат ЗУНР». 

13 листопада 1918 р. «УНРадою» було затверджено Кон-
ституційні основи новоствореної держави і визначені кордони 
ЗУНР за мапою «Етнографічна карта Австрійської монархії» 
(1855 р) Карла Черніга. «Тимчасовий Основний закон ЗУНР» з 
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часом був доповнений цілим рядом законів: про організацію 
війська (13 листопада 1918 р.), тимчасову адміністрацію (15 
листопада 1918 р.), тимчасову організацію судівництва (16 лис-
топада і 21 листопада 1918 р.), державну мову (1 січня 1919 р.), 
шкільництво (13 лютого 1919 р.), громадянство (8 квітня 1919 
р.), земельну реформу (14 квітня 1919 р). Додатково затверди-
ли опис герба держави: золотий Лев на синьому тлі, та синьо-
жовтий прапор. Національним меншинам на території ЗУНР 
гарантувалися рівні права з українським населенням. 

До нової Української держави єврейське, німецькомовне 
та частина польського населення поставились лояльно, інша 
частина поляків за підтримки Польщі розпочали воєнні дії про-
ти української влади. Одночасно румунські війська перейшли 
кордони ЗУНР і, попри опір населення, 11 листопада 1918  р. 
зайняли Чернівці, а згодом й усю Північну Буковину. 21 листо-
пада 1918 р. унаслідок кровопролитних боїв польські війська 
захопили Львів (біля м. Перемишля не змогли зруйнувати мос-
ти і польські війська приїхали на залізничний вокзал у Львові). 
Уряд ЗУНР переїхав до Тернополя, з 2 січня 1919 р. перебува-
ли у Станиславові (тепер Івано-Франківськ). 

4 січня 1919 р. було сформовано новий уряд на чолі з 
С.Голубовичем та додатковий «Відділ УНРади» (складався з 9 
членів) під керівництвом Є. Петрушевича. 21 січня 1919 року 
представники «Всекарпатського конгресу» Степан Клочурак і 
Дмитро Климпуш передали уряду ЗУНР у Станиславові рішен-
ня населення краю про приєднання до України закарпатських 
земель. 22 січня 1919 р. у Києві відбулося урочисте проголо-
шення «Акту про Злуку» ЗУНР (Галичина) і УНР (Наддніпрян-
ська Україна) в єдину соборну «Українську Народну Республі-
ку». Згідно з законом «Про форму влади в Україні», прийнятим 
«Трудовим конгресом України», ЗУНР отримала назву «Західна 
Область Української Народної Республіки» (ЗО УНР, ЗОУНР). 
Пізніше (4 грудня 1919 р.), тобто ще до підписання «Варшавсь-
кого договору» 1920 року між УНР та Польщею, а надто після 
неї, цей «Акт Злуки» було денонсовано владою ЗУНР-ЗО УНР 
як протест проти неузгодженості дій з боку С. Петлюри і повідо-
млено про це представника дипмісії УНР у Варшаві та уряд 
Польщі. Відтоді, формально до 1923 р. західноукраїнська дер-
жава існувала окремішно. 

Відповідно до Австро-Угорського перепису 1910 року, 
на території проголошеної Західноукраїнської Народної 
Республіки мешкало близько 5,4 мільйона осіб. Серед 
них 3 мільйони 291 тисяча (приблизно 60%) українців, 1 
мільйон 351 тисяча (приблизно 25%) поляків, 660 тисяч 
(приблизно 12%) євреїв. Решту становили німці, угор-
ці, румуни, чехи, словаки, роми, вірмени та  інші. Пам’я- 

ть про власну українську державність у Галичині та бойовий 
досвід в Українській Галицькій Армії стали основою для пода-
льшої боротьби за незалежну та соборну Україну. 

***** 
21 листопада 1919 р. під тиском польської сторони було 

укладено «Договір між союзними державами і Польщею щодо 
Східної Галичини», за яким Галичина на 25 років входила до 
складу Польської держави, зберігаючи статус територіальної 
автономії. Після закінчення цього терміну статус цих земель 
мав визначатися шляхом самовизначення місцевого населен-
ня. 2 грудня 1919 року представники УНР та Польщі у Варшаві 
підписали проект декларації, за яким УНР віддавала Польщі 
Холмщину, Полісся, Підляшшя, Західну Волинь, Східну Галичи-
ну. 4 грудня 1919 року офіційна дипломатична делегація ЗУНР 
(С. Витвицький, А. Горбачевський, М.Новаківський) заявила 
посольству УНР у Варшаві та уряду «Польської Республіки» 
про денонсацію урядом ЗУНР під керівництвом президента 
ЗУНР Євгена Петрушевича «Акту Злуки» як протест проти тає-
мних переговорів уряду УНР з урядом Польщі. 8 грудня 1919 р. 
«Найвища Рада Антанти», визнавши східним кордоном «лінію 
Керзона», юридично затвердила польську окупацію українських 
земель: Холмщини, Лемківщини, Підляшшя і Надсяння. 

***** 
Лінія Керзона - умовна демаркаційна лінія, зап-
ропонована Джорджем Керзоном як можливий 
кордон перемир'я у війні між більшовицькою 
Росією і щойно відновленою Польською респуб-
лікою  під  час Польсько-радянської  війни 1920 - 

1921 р. Лінія проходила проходить через Гродно - Ялівку – Не-
мирів - Берестя - Дорогуськ - Устилуг, на схід від Грубешова, 
через Крилів, на захід від Рави-Руської, на схід від Перемишля 
до Карпат, як довоєнний кордон Польщі й Радянської Росії. 
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ЖИТТЯ  В  ІНШОМУ  ВИМІРІ 
У попередніх книжкам ми розповідали про 
маленьке сторожове поселення «Онгол» із 
«Дикого поля» в Приінгуллі. Як там на при-
ручених могутніх конях роз’їжджали дозо-
ром по степовим дорогам, стражники «Сві- 
тової варти» із «онгольського» племені, що 
на річці «Івля»; то були Карп, Магр, Таври-
за та Чегодай, від їхніх кремезних поста-
тей, віяло казковою силою і спокоєм. Чет-
веро героїв наших книжок в дуже «давній» 
період, були поставлені охоронцями чоти-
рьох частин світу та наглядачами балансу  

«Світла і Темряви». Всіма «онгольцями» керував старий і муд-
рий вождь Сверкер, при необхідності йому допомагали волхви 
Приінгулля.  

Зі звичайних стареньких хатинок на теренах Єлисавет-
градщини-Кіровоградщини, де серед вишневих і яблуневих 
дерев тече славний Інгул, ми ступили у широкий світ пізнання. 
З дитячих років річка щоденно вливалася у наші душі  і серця 
особливим неспокоєм, гомоном і дивоспівом. На чистих плесах 
Інгулу, прозора вода віддзеркалює синяву неба з особливою 
насиченістю. Недарма маємо назву «Великий Інгул», на його 
берегах ростуть лікарські рослини: м’ята і ромашка, рожева і 
червона конюшина, горішина і довгі жовті стебла буркуну, біла і 
жовта кашка, рожево-червоні (аж манійкові), голівки ніжних лу-
гових гвоздик і трішки колючі брунатно-сині кущики миколайчи-
ків. А густі кущики терну і шипшини заставляють кожного подо-
рожнього обходити колючі непривітні зарості. 

У вечорі, коли люди з племені «Онгол» відпочивали, ста-
рий волхв Білозар почав розповідати їм, як колись у давнину, 
на берегах їхньої тихої і лагідної ріки «Івля», що котила свої 
води серед росяного «Дикого поля» оселилися «світлі люди» 
за назвою «роси» (або руси). Згодом той рід розрісся у великий 
хліборобський народ і разом з іншими племенами почали засе-
ляти «Великий український степ». У всі часи, там де була вода, 
там було життя. Без всякого перебільшення – не було б цієї річ-
ки, не існувало б «русів» і не було поселення «Онгол» на цій 
річці. А весною, коли танули сніги у навколишніх балках і бай-
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раках, в окремі роки траплялися страшні повені, у яких гинули 
люди та отримували великі збитки від стихійного лиха. 

Могутній покровитель нашого роду, якому кланяються усі 
боги Неба й Землі, який вдихає життя в усе живе, який оре зем-
лю сохою і запліднює її дощами, був щедрим до «росичів». Він 
дозволяв випасати череди й табуни худоби членам усіх племен 
«Дикого поля». Давав мужам «русів» здорових дружин, які 
народжували міцних дітей, нащадків майбутньої України. З тих 
дітей виростали умілі хлібороби та відважні воїни. Змалку  ми 
(волхви) навчали їх добре тримати в руках чепіги плуга та важ-
ку зброю. Наші волхви заздалегідь бачили, як на їхню заміну, в 
часи «Козацької республіки», прийдуть козаки-характерники, а 
потім будуть важкі часи в Україні. Прийдуть часи  «Української 
революції», «Гетьманату» і «Директорії», постане «Українська 
держава» і почнеться громадянська війна.  

Після 1917 року над «Великим українським степом» надо-
вго затримається ніч, на землю почнуть падали зоряні дощі. А 
від землі гостріше потягне негативом до неба, а звідки підуть 
кислотні дощі. Наша лагідна річка від тих часів засмердить і 
зацвіте, «темні люди» знищять рибу, відлетять птахи, звірі зни-
кнуть зовсім. У кожного з нас є свої особисті сторінки незглади-
мої любові до водних потоків. Ми у своїй більшості знаємо про 
Дніпро, Буг, Дністер, Прип’ять, але майже нічого не можемо про 
свій Інгул та про красуню «Івлю». 

Давню і славну історію мають зазначені річки. Колись 
Інгул називали «Великий Інгул», бо «Малим Інгулом» був Інгу-
лець. Першу згадку про ріку наші нащадки знайдуть у візантій-
ського історика ІХ століття Костянтина Порфірородного. Він 
назве Інгул на свій манер «Хінгулус». Сам великий Геродот бу-
де берегами Інгулу та описувати його красу. Згадає Інгул у сво-
єму «Літописі» знаменитий козацький літописець Самійло Ве-
личко у зв’язку з подіями 1673 року, героями яких були гетьман 
Петро Дорошенко та ротмістр надвірної хоругви майбутній 
гетьман України Іван Мазепа. Назву Інгулу нащадки знайдуть в 
історичних працях Михайла Грушевського, Дмитра Яворницько-
го, Наталії Полонської-Василенко та інших дослідників. А до 
1740 року річка буде кордоном між Росією і Туреччиною.  

За переказами та легендами Інгул є одним із рукавів ста-
рого Дніпра і став самостійною річкою завдяки вулканічній дія-

льності різним зсувам порід, тому виміряти обсяги води хоча б 
частини басейну цієї річки практично неможливо. У межах 
Єлисаветграда - Інгул розтягнувся до десяти кілометрів, при 
загальній довжині більше 350 кілометрів, а площа басейну 
становить біля 10 тисяч кубічних кілометрів. В межах міста 
Єлисаветграда-Кіровограда, Інгул буде кілька притоків: праві – 
Грузька, Сугоклія; ліва – Біянка, що є нині на поверхні. Інші: 
Мотузянка, Чечора, Злодійка, Мамайка та ще три-чотири при-
токи назви яких загубилися в минулому, люди сховають в жер-
ла труб. Згадані річки на перший погляд невеличкі, але вони 
суттєво впливають на водний баланс і ресурс води Єлисавет-
градщини-Кіровоградщини. 

Із натовпу притихлих «онгольців» почувся голос: - Скажи 
нам мудрий Білозар, як врятувати річку і наших нащадків? Як-
що загине річка, то й нам щастя не відати. Білозар підвівся, 
старий - як світ. Довго дивився в далечінь, а потім сказав: «Піду 
і буду думати». Цілу ніч чекали старого волхва, а коли вже півні 
склювали зорі на сході і вогнем своїх гребенів запалили світа-
нок, він став перед «онгольцями». Тиша запала між небом і зе-
млею. Було навіть чутно, як важко, мов хвора дитина, дихає 
«Дикий степ». Білозар стояв, як обпалений блискавкою дуб: - 
Люди! Важкий нині час. Погане плем’я «здичавілих» людей змі-
їться вже на порозі у напрямку України, рабство несуть для 
нас. Наша могутня річка, наша краса і сила - почне гнити і ги-
нути. Більше ста років так буде, та настануть часи, українські 
народи об’єднаються і скинуть «дике плем’я» за Чорне море. 

Старий Білозар незрушно стояв і крізь пекучі сльози диви-
вся на річку. Лише біля зграйки верб, які схилили зелені гілки, 
тихо плескали хвилі. Підростуть молоді серця нащадків і ста-
нуть джерелами, що напоять русло «Великого Інгулу». Їхні сер-
ця будуть вічно джерелити життям. І вічно житиме на цих бере-
гах пам’ять про велику людську любов до рідної України. 

Грізно зашумів Інгул, наливаючи яруги хвилями. Люди під-
ходили до нього, черпали в долоні воду і йшли на захист рідної 
землі. Заклично дзвенів вітер вербами і хвилі гнав суворі, роз-
биваючи їх на краплі. Безсмертний Інгул звав на бій. Він жив, 
тік, котив бугристі хвилі через віки. Сірими журавлями злітали у 
вирій дитячі роки наших нащадків. Вони виросли, зміцніли і ста-
ли на захист своєї неньки України. 
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ПОЧАТОК  ПОВСТАНСЬКОГО  РУХУ 
Взятий нами відлік часу 1917-1923 роки, 
відповідно до повстанського руху в Україні, 
треба продовжити до1956 р, бо від 1940-х 
років утворилася «Українська Повстанська 
Армія» (УПА). Головною метою створення 
УПА стало об'єднання розрізнених збройних 
груп націоналістів під керівництвом ОУН(б). 
Офіційною датою створення УПА  є 1942  р,  

коли польовий командир С. Качинський (псевдонім «Остап») 
сформував перший відділ УПА в місті Сарни, хоча деякі істо-
рики вважають цю дату умовно пропагандистською та пере-
носять період заснування на ранішній час. УПА діяла до 1954 
року, але окремі вогнища спротиву продовжувались впродовж 
1950-1960-х років. З травня по листопад 1943 року головним 
командиром УПА був Дмитро Клячківський, з 1944 по 1950 рік 
Роман Шухевич, з 1950 по 1954 рік - Василь Кук. Для знищення 
УПА радянський уряд кинув стрілецькі бригади, кавалерійські 
полки та шабельні ескадрони загальним числом в 26 300 осіб.  

Більшовицька жорстокість 1917-1923 р. породила відпо-
відну ненависть з боку українського селянства. За сучасним 
дослідником К.Лагуновим, дика ярість, небачені бузувірства і 
жорстокість, відзначало селянське повстання 1921 року. Біль-
шовиків не розстрілювали, а розпилювали навпіл пилами або 
обливали холодною водою і заморожували. Більшовикам роз-
бивали дубцями черепи; живцем спалювали; розпорювали 
животи, пхаючи в порожнину збіжжя і м’якину; тягли за конями 
на 4 сторони; проштрикували кілками, вилами, розпеченими 
піками; топили в ополонках і колодязях.  

Поглянемо на пізні спротиви більшовицької агресії в Захі-
дній України. За слова учасника повстанського руху на Волині 
1940-х р. М. Подворняка: «Не було тоді в людей жодного ми-
лосердя, не було найменшої іскри сумління, бо з людей стали 
звірі. Здавалося, що диявол зо своєю темною силою вийшов з 
безодні й опанував людськими серцями». Така була ненависть 
проти більшовицької агресії. Такі протистояння треба розгля-
дати як трагедію для нації (або народів), де обидві сторони не 
зупинялися перед антигуманними методами. І лише потім, пе-
реможець виправдовував себе різними засобами й тотальним 

переписуванням (замовченням) історії, створюючи вигідну для 
себе вигідну інтерпретацію подій. 

За даними КДБ УРСР у 1944–1953 р. безповоротні втрати 
радянських силових структур у протиборстві з ОУН та УПА ста-
новили: співробітників НКДБ–МДБ – 687 осіб; органів внутріш-
ніх справ – 1864; військовослужбовців армії – 3199; бійців фор-
мувань самооборони – 2590 осіб. Звернемо увагу, що найбільш 
масовою групою жертв стали українські селяни, які слугували 
головною базою повстанців. Сучасне законодавство правової 
держави відмовляє у реабілітації тим учасникам руху, які скоїли 
кримінальні злочини проти цивільної людності. 

Автори нашої книги не беруться з’ясовувати ступені участі 
населення в повстанському русі проти більшовицького насилля 
та тоталітаризму. Але на фоні тверджень радянської історіогра-
фії про участь в переважно селянському за складом русі опору 
міфічних «українсько-німецьких націоналістів», «спантеличених 
та заляканих осіб», «недобитих куркульських синків» тощо, 
своє компетентне слово мають сказати незалежні історики. Ми 
лише окреслимо окрему частину людей в українських регіонах, 
які чинили опір більшовикам у часі і просторі.  

Період 1917-1923 р. не тільки на теренах Єлисаветград-
щині, а й по всій Україні можна схарактеризувати як масовий 
збройний рух українського селянства, що спрямований на пра-
во вільного володіння землею та засобами виробництва, проти 
окупаційних режимів в Україні, за національне і соціальне само-
визначення українського народу в «Новітній історії».  

***** 
Радянські історики виділяли в сучасній історії, Нову 
історію, Новітню історію та Міжвоєнний період. За 
традицією європейської історіографії, період Нової 
історії починається на рубежі від XVI ст. Новітня 
історія починається з 1914 р, на думку окремих істо-
риків, триває й досі, а на думку інших, завершився на 
початку 1990-х р. Для позначення періоду з 1918 по 
1939 рік, проміжок між Першою та Другою світовими  

війнами називають Міжвоєнним періодом. Після 26 грудня 
1991 року - припинив існувати СРСР. У західній історіографії 
поділу на Нову і Новітню історію немає, і вся історія, почина-
ючи з кінця середньовіччя, називається Сучасною історією. 
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Будемо вважати, що Україна вступила в «новітню добу» 
своєї історії. У «Державному архіві» Кіровоградської області є 
інформаційний стенд «Сторінками історії Української револю-
ції» 1917-1920 р. Повстання в Україні 1917 ширилось з кожним 
днем й ставало великою загрозою більшовикам, всі їхні активі-
сти тікали в паніці до великих міст. «Справи в Україні геть кеп-
ські... Якщо не візьмемося просто зараз за виправлення ста-
новища, Україну можемо втратити», - писав Сталін своєму 
вірному поплічнику Лазарю Кагановичу в серпні 1932 року. Са-
ме ця вказівка, ймовірно відкрила шлях до організації злочин-
ного геноциду в Україні. 

Спершу, обмежений своїм соціальним спрямуванням та  
анархістським характером, повстанський  рух  в Україні посту-
пово набирав все більше національного змісту й оформився у  
виразну політично-визвольну боротьбу українського народу. 
Повстанський рух  в Україні, стихійний за своєю основою, не  
був об'єднаний за ініціативою й проявами, не мав одного  кері-
вного центру й одностайного плану дій. Неусталені були також 
його ідеологічні й програмові засади та спрямування.  Лише  в  
окремі періоди боротьби виявилася перевага певних  ідеологі-
чних  настроїв, базованих  на принципах самовизначення і не-
залежності нації. Ідеологія та мета повстанського руху в Україні 
проявлялися епізодично в заявах отаманів, у їхніх наказах, 
маніфестах, зверненнях чи листах до населення України, окре-
мих повітів чи округів, до уряду УНР, окупаційної влади й інших 
повстанських груп чи з'єднань. 

Сфальшована  більшовиками  історія  повстанського  ру-
ху, приховувала правду про те, ким були українці і чому їх нази-
вали «бандитами», а не героями. Ми не будемо сперечатися, 
історія скаже  своє слово: «хто бандит, а хто герой, хто винен у 
людських смертях, хто дає обіцянки і не виконує  їх». Ми маємо  
пам’ятати тих людей, які реально змогли повести за собою ма-
си всупереч політичній ідеології, нав’язаній більшовиками тоді-
шньому суспільству. У сучасного українського покоління є свої  
нові герої, які своєю жертовністю стають прикладом любові до 
Батьківщини.  Ми їх повинні знати й пам’ятати всіх. В політиці 
сталінізму, рішуче засудженій в сучасній Україні, слід вбачати 
базову причину ескалації і насильства більшовиків майже на 
всій території України. 

Кость Пестушко: «Вмирати зовсім не страшно, коли 
знаєш, що смерть не така й страшна, як хтось думає. 
Але померти  ні  за «цапову душу» – дуже страшно. За 
таку смерть нащадки проклянуть. Я тільки раз пок-
лявся перед нашим жовто-блакитним прапором вме-
рти за нього. Вмерти за нашу священну національну 
ідею збираюсь тільки один раз. Такої смерті й шукаю  
вже три роки, і я її колись знайду» . 
***** 

У січні 1921 р. безпосередньо керувати боротьбою з пов-
станським  рухом стали постійні наради по боротьбі з бандити-
змом на всіх рівнях – від Всеукраїнської, де головував спочатку 
М. Фрунзе, а потім – Х. Раковський, до повітових. Цими актами 
більшовики оголосили відкриту війну повсталому селянству. 
Після капітуляції білогвардійських військ барона Врангеля у 
Криму більшовики кинули  ⅔ регулярних частин «Червоної 
армії» (ЧА) «Південно-Західного фронту», які брали участь у 
кримській кампанії, на боротьбу проти селянського повстансь-
кого руху. Окрім цього, залучались спеціальні частини, чисель-
ність яких всередині 1920 р. на території України досягла 50 
тис. бійців, посилених кіннотою, кулеметами, артилерією і на-
віть літаками. Загалом у боротьбі з повстанцями у 1920–1921 
взяло участь 1 млн 200 тис. осіб, що становило 1/5 загальної 
чисельності «Червоної армії».  

Повстанці відповіли жорстокими розправами над чекіста-
ми, червоноармійцями, міліціонерами, радянськими службов-
цями. Лише за першу половину 1921 р. у боротьбі з селянством 
загинуло близько 1,5 тис. осіб з радянського боку. Також вини-
кали повстання серед мобілізованих, більшість з яких станови-
ли селяни. Лише із впровадженням НЕПу настрої селян щодо 
більшовицької держави почали змінюватись. Оскільки більші-
сть селян боролася не проти радянської влади, а проти її захо-
дів, які не відповідали їх корінним інтересам. 

Загалом в Україні в 1921 р. було ліквідовано 52 повстан-
ські загони та об’єднання, в тому числі такі великі загони, як  
Махна, Чорного, Богатиренка, Брюховецького, Колесникова, 
Інги, Марусі тощо. Всього за 10 місяців 1921 р. різними спосо-
бами було виведено з боротьби 444 отамани. Під час бойових 
дій «Червона армія» захопила 30 гармат, 333 кулемети, 2667 
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гвинтівок та значну кількість іншого військового майна. До кінця 
1921 р. як організована збройна сила повстанці втратили опору 
на селі. Незважаючи на це, у вересні 1921 р. в УСРР ще діяло  
64 загони, в яких було більше 5 тисяч осіб. 

Наприкінці 1921 початку 1922 р. з’явився новий різновид - 
«бандитизму» за московським визначенням, за українською 
назвою це «голодний протест». Його прояви були зафіксовані у 
Донецькій, Запорізькій, Катеринославській, Кременчуцькій, Хар-
ківській, Чернігівській губерніях та частині Полтавської, Микола-
ївської та Одеської губерній. Хоча «голодний бандитизм» хара-
ктеризувала повна відсутність політичного забарвлення, його 
можна зарахувати до розряду «оборонного руху», селяни добу-
вали собі їжу та боролись із «продподатком», який збирався з 
голодуючих селян. На ґрунті голоду в січні 1922 р. відбулось 
велике повстання селян у голодуючому Кобелянському повіті 
на Полтавщині. Під час його придушення, більшовиками було 
розстріляно близько 100 селян. 

В умовах голоду 1921–1923 р. політична активність селя-
нства знизилася майже до нуля. Голод виявився фактором, 
який ефективніше за каральні експедиції втихомирював повс-
танців. В Україні на той момент селяни становили близько 80% 
населення, саме повстанці часто відігравали вирішальну для 
становлення або повалення тієї чи іншої влади - роль. Часто 
селяни діяли в межах своєї малої батьківщини і дуже слабо 
розуміли те, що відбувалося в містах. Місто жило своїм життям, 
а село своїм.  

В наших книгах ми весь час підкреслюємо: - Історія Укра-
їни твориться й сьогодні, залишилося багато невідомих фактів  
про державотворчі процеси 1917-1923-х р. Треба знати і пам’я-
тати тих героїв, які своєю кров’ю відстоювали власну державу, 
вірили в її незалежне майбутнє. Тому важливої ролі набуває 
всебічне дослідження України у часи Українського визвольного 
руху 1918-1922 р. Це один із найважливіших періодів нашої 
Батьківщини. Україна перебувала  у  війні між «білими» та  
«червоними», які бачили нашу державу лише у кайданах крі-
посного ярма. Тому повстанський  рух 1917-1923 р. набирав 
усе більшого національного змісту й вже оформився у виразну 
політичну визвольну боротьбу українського народу за права на  
володіння землею, проти окупаційних режимів в Україні.  

У більшості випадків причини повстань були однаковими.  
Ураховуючи менталітет, українці хотіли лише відстояти та збе-
регти свій клаптик землі і категорично були проти покидати рід-
ний край. Це той недолік, який не призвів до масштабних дій 
проти тоталітаризму більшовиків. 

Одним із складних питань в історії повстанського руху то-
го періоду є його напрямки та типи. У доповіді 9 лютого 1921 р.  
С.  Камєнєв  повідомляв Л.Троцькому, що існує «бандитизм» 
трьох видів:  

1.  Організоване повстанство, де повстанці користуються  
активною підтримкою місцевого населення та можуть привер-
нути на свій бік тисячі потенційних бійців.  

2.  Велика кількість малих та великих банд по всій країні,  
які пов’язані з місцевим населенням, але не користуються його 
активною підтримкою. 

3.  «Кримінальний бандитизм»  у повному розумінні цього  
слова, придушення якого рішуче підтримується самими селя-
нами.  

Як приклад, до першого типу слід віднести махновщину 
(Південна Україна і частина  Лівобережжя), петлюрівщину 
(Правобережжя і частково Лівобережна Україна), а також «зе-
лений» партизанський рух (східне узбережжя Чорного моря і 
Крим, які навесні 1921 р. все ще частково  контролювалися 
повсталими селянами). Проте ні література, ні архівні джерела 
не дають можливості ретельно і послідовно простежити історію  
створення і діяльності окремих повстанських загонів під керів-
ництвом різних отаманів.    

Піком  повстанського  руху  слід вважати 1921 рік, коли в 
УСРР було зареєстровано 1376 збройних нападів на населенні 
пункти, 259 - на радянські органи влади, 342 - на продовольчі 
та промислові установи і підприємства. Лише в першій полови-
ні 1921 р. загинуло біля 1,5 тис. червоноармійців, активістів, 
партійних та радянських працівників, мирних громадян. Втрати 
повстанців склали  3785 вбитих, 745 поранених, 1475 осіб взя-
то в полон. В 1924 р. було зареєстровано близько 400 нападів 
на промислові об’єкти та установи, 70 - на транспортні комуні-
кації. Під час збройних зіткнень загинуло 418 повстанців, а 134 
особи поранено. Всього ліквідовано 178 повстанських угрупо-
вань, вбито та арештовано 150 отаманів, більше 3 тис. рядових 
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повстанців. У березні 1926 р. ГПУ УСРР у звіті констатувало, 
що «політичного бандитизму» в буквальному значенні цього 
слова в Україні немає 

Наприкінці 1923 р. повстанство як форма боротьби селян 
з радянською владою було майже все розгромлено. У вересні 
1923 р на території України була зафіксована діяльність 56 за-
гонів, з яких самі вважали себе «політичними» тільки 13 шт. У 
січні 1924 р. їх залишилось 3 загони, останні, або самоліквіду-
вались сховавши зброю, або з зброєю в руках пішли в підпілля. 
Незважаючи на воєнний розгром повстанського руху в Україні, 
більшовики були змушені прийняти селянські умови примирен-
ня: замінити «продрозкладку» - «продподатком» і легалізувати 
товарно-грошові відносини. 

Україна завжди викликала особливе занепокоєння Крем-
ля. Активна національна еліта, економічно незалежне і націо-
нально свідоме селянство сприймалися Москвою як реальна 
загроза існуванню СРСР. Щоб забезпечити ресурс для індуст-
ріалізації й модернізації армії, режим вдається до нещадної 
експлуатації підконтрольного населення України, у першу чергу 
селянства. Посилюється диспропорція цін на сільськогосподар-
ську і промислову продукцію (так звані «ножиці цін»), збільшу-
ється податковий тиск тощо. Наприкінці 1927 р. XV з’їзд ВКП(б) 
прийняв рішення про курс на колективізацію сільського госпо-
дарства. У січні 1928 р. режим запроваджує насильницькі хлі-
бозаготівлі. 

Одночасно більшовики розпочинають «ліквідацію» най-
заможніших господарств, які назвали «куркульськими». Лікві-
дація заможного селянства із одночасним запроторенням 
решти до колгоспів мала на меті поставити українське село під 
цілковитий контроль влади: «Нам (більшовикам) непотрібні силі 
і багаті родини, бо вони стануть некерованими. Нам потрібні 
голодні і босі селяни, з протягнутою рукою, готові працювати за 
копійки». 

Тож не дивно, що у 1927 році в Україні знову селянство 
пішло на спротив радянської влади, було здійснено 173 тера-
кти проти представників радянської влади та сільського активу, 
за 11 місяців 1928 р. вже - 351 , а в 1929 р. було 1437 актів. То-
му у 1929 р. Сталін розпочинає насильницьку кампанію «суці-
льної колективізації». Початок колективізаційній істерії поклала 

його газетна стаття «Рік великого перелому». У ній, видаючи 
бажане за дійсне, «вождь всіх народів» стверджував, що поча-
вся масовий колгоспний рух. У січні 1930 року ГПУ розробляє 
спеціальну операцію з депортації найзаможніших селян з Укра-
їни. Операція готувалась таємно і дуже ретельно. Очікуючи 
спротиву, ГПУ мобілізує військові резерви. 

Зокрема, в Україні було додатково розміщено понад кіль-
ка тисяч бійців військ ОГПУ- СРСР, у тому числі спеціально 
передислокованих із внутрішніх районів СРСР. Крім того, для 
проведення розкуркулення в УСРР було мобілізовано із запасу 
майже 24 тисячі осіб. Усім було видано зброя. У кожному з ра-
йонів, де планувалось проведення виселення, були створені 
спеціальні загони із комуністів і комсомольців, численністю по 
кілька десятків чоловік. Таким чином режим був готовий при-
душити будь-який український спротив у зародку. Прямий тиск і 
залякування селян починали приносити результати. 

А тим часом новоявлені колгоспники з ненавистю дивля-
ться на ледащий сільський партійний і комсомольський актив 
та з сумом поглядали на відібране, власне майно. Адже ство-
рення колгоспів передбачало й усуспільнення власного рема-
ненту й худоби. Із господарств селян, яких змусили написати 
заяви на вступ до колгоспу, туди ж забирали інвентар, а також 
коней, худобу, а інколи й домашню птицю. Одночасно у селян 
починають збирати посівний матеріал та фураж для новоство-
рюваних колгоспів. Цей збір повсюдно перетворюється у від-
вертий грабунок, коли до господарів уночі вривалися бригади, 
більшовицькі комісії чи просто групи комсомольців та владних 
активістів і конфісковували часто усе збіжжя, яке знаходили. 

Проте останньою краплею переповнення селянського 
терпіння стало закриття церков. Більшовики казали: «У нас є 
тільки один Бог і звуть його Й. Сталін». У багатьох районах 
саме наруга над релігією, відбирання Бога у селян, як остан-
ньої надії, спонукала останніх до відкритого спротиву. У 1930 р 
мирні селянські виступи часто переростали у розправи над міс-
цевими представниками влади. Шляхом дозволу виходу із кол-
госпів та повернення майна селянам владі до кінця березня 
1930 р. вдалося заспокоїти розбурхане українське селянство. У 
наступні місяці більшість селян покидають колгоспи. До кінця 
літа колективізованими залишилась третина господарств.  
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Настав 1930 рік: «В трьох округах: в Тульчинсь-
кому, Шепетівському і Могилівському йшло пов-
стання селян, його придушили збройною силою, 
пустивши в хід кулемети, а в деяких місцях гар-
мати. Убитих  і  розстріляних 100  осіб,  поране- 

них кілька сотень. У інших районах: Коростенському, Вінниць-
кому, Криворізькому, Харківському, Мелітопольському такі ж 
бунти, написав наприкінці березня 1930 року спеціально відря-
джений в Україну сталінський ревізор, нарком Робітничо-
селянської інспекції СРСР - Григорій Орджонікідзе. В останні 
дні лютого 1930 р. повстання поширилося на Бердичівську 
округу. Тоді ж заворушення розпочалися в Одеській, Сумській, 
Дніпропетровській та інших округах. Із 10 березня 1930 року 
повстало Поділля, Тульчинська, Могилів-Подільська та Він-
ницька округи. Один із партійних функціонерів, відряджених до 
Калинівського району Вінниччини, у березні 1930-го жалівся: 
«Сидимо як на вулкані… Коли лягаєш спати, не знаєш чи про-
кинешся». Від лютого до квітня 1930 р. заворушеннями було 
охоплено 1895 сіл та 41 округ в Україні. (Примітка, на той 
час в Україні діяло 44 округа).  

***** 
Проте активний селянський спротив влада повністю зупи-

нити не змогла. В наступних місяцях у різних частинах України 
спалахують стихійні чи організовані виступи і повстання селян. 
Найвідомішим із них є «Павлоградське повстання», яке на по-
чатку квітня 1930 р. охопило біля десятка сіл і хуторів на Дніп-
ропетровщині. Одночасно спроба підняти повстання була здій-
снена у Драбівському районі Черкащини. Там селяни двох сіл 
розгромили залізничну станцію і районний суд. 

Загалом впродовж 1930-го року в Україні ГПУ зафіксувала 
понад 4000 масових виступів. Кількість учасників цих виступів 
оцінюється у майже 1,2 млн. осіб. У різних регіонах продовжу-
вали діяли партизанські загони, люди із схованок діставали 
зброю. Про окремих їхніх лідерів в українських селах складали 
легенди. Одним із таких ватажків був Лука Клітка, що діяв на 
Роменщині та інші. (Про ватажків розповідь буде пізніше). 

Оскільки масові виступи в 1930 році не принесли очікува-
них результатів, у 1931 році за даними ОГПУ, було зафіксовано 
319 масових протестів  і 1354 терористичні акти. На початку 

травня 1931 року збройне повстання спалахнуло в Солобкове-
цькому районі на Хмельниччині. Очолювали повстанців коли-
шні офіцери армії УНР. Повстанці змушені були відступити. 
Через Смотрицький та Чемеровецький райони вони рушили до 
тодішнього польського кордону по річці Збруч, через який прор-
валися з боєм. 

Найбільш резонансним виступом 1931 року стало повс-
тання на Чернігівщині під керівництвом Якима Рябченка. Коли-
шній червоний партизан, свого часу був головою сільради й 
начальником повітової міліції. Однак колективізація і масове 
розкуркулення відкрили йому очі: він побачив, що «власними 
руками допомагав одягати московське ярмо на своїх людей». 
Тоді він разом з побратимами йде у ліс для боротьби. Довкола 
нього зібралося до 400 повстанців. Вони намагалися структуру-
ватися за військовим принципом, розбившись на три роти, і 
взводи. Протистояння тривало кілька тижнів, але у червні 1931 
стягнутими чекістськими збройними силами із кількох районів, 
їхнє повстання було придушене. 

Хлібозаготівельна кампанія 1931-го спричинила в Україні 
голод. Навесні 1932 року голодною смертю померло понад 100 
тис. українців. Ця ситуація загострила антикомуністичні настрої 
в суспільстві. Протести в Україні знову набувають масового 
характеру. Лише за перші 7 місяців 1932 року органи ГПУ зафі-
ксували в УСРР понад 900 масових виступів, що становить біля 
57% усіх антивладних виступів в СРСР за цей час. 

Переважно це вже були бунти голодних людей. Прикла-
дом такого виступу є заворушення в Золочівському районі на 
Харківщині у квітні 1932 року. До двох тисяч повсталих із 13 сіл 
району у ніч на 15 квітня взяли штурмом залізничні склади, де 
зберігалось зерно для місцевої винокурні. Селяни, незважаючи 
на вогонь озброєної охорони, розібрали три вагони із зерном. 
Керівниками заворушення були залізничники, які жили у селах. 
Небезпечним з погляду влади став масовий вихід українських 
селян із колгоспів. У першій половині 1932 року з колгоспів в 
Україні вийшли понад 41 200 селянських господарств. Цей рух 
сигналізував владі про крах її колективізаційної політики. Тож 
комуністичний режим взявся до «остаточного вирішення» укра-
їнського питання – знищити українських людей голодомором. 

Штучний голодомор був задуманий комуністичним  керів- 
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ництвом з цілком певною метою - знищити українську націю, 
зламати її волю до спротиву, позбавити національної ідентич-
ності. У мові Сталіна це звучало та: «Перетворити Україну  у 
дійсно взірцеву радянську республіку». Інструментом вбивства 
«перевиховання» була обрана найстрашніша зброя, штучно 
організований голод 1932-1934 років. 

«Комуністичне убивство» голодом стало добре продума-
ною та ретельно замаскованою каральною операцією більшо-
виків. Передусім, в українських селян було відібрано вирощене 
ними зерно, далі численними натуральними штрафами і обшу-
ками були відібрані останні крихти хліба. На початку 1933 року 
забороною виїзду із охопленої голодом республіки, селян було 
позбавлено останньої надії на порятунок - втечі. 

Здавалось би, режим досягнув свого: «Українське село 
змовкло». Селяни, що вижили після 1933 р, вступили у колго-
спи, псевдо українські митці і вчені творили оди «вождю всіх 
народів». Відкриті протести селян притихали, люди затаїлися в 
очікуванні. У душах мільйонів українців пережитий голод зали-
шив травму, яка сковувала їх десятиліттями. Багато хто з тих, 
хто вижив, усе життя ховав сухарі і побоювався розповідати, 
навіть, рідним дітям пережиті страхіття. Але голодомор 1930-х 
років не зламав український народ. Серед мільйонів поламаних 
людських доль, були й мільйони тих, хто не втратив людської 
гідності і віри. Крізь голодоморні страждання вони пронесли 
любов до України та надію на краще життя. 

Попереду маячив 1946-1947 р., і знову масовий голод, бо 
з України вивезли тисяч тон зерна до Королівства Румунія, Че-
хословацької  та  Польської республік тощо. Дуже важкий про-
довольчий стан був в колгоспах Кіровоградської області, біль-
ше 1220 сімей не мали продуктів харчування і перебували у 
виснаженому стані з ознаками дистрофії. Масова гибель сімей 
Червонокам'янського, Олександрійського, Піщано-Бродського, 
Устинівського, Підвисоцького, Новогеоргієвського, Великовис-
ківського і Добровеличківського районів. Подібний голод з лю-
доїдством був і в Одеській області. У містах Дніпропетровську, 
Дніпродзержинську, Павлограді, Нікополі тощо. Автори книги 
зазначають, у ХХ ст. Україна тричі пройшла через масовий 
голод. І всі три рази більшовики спричиняли їх штучно, це була 
складова партійна політика ЦК  КПСР. 

КАНІЗЬКЕ  ПОВСТАННЯ  1918  РОКУ 
Після гетьманського перевороту П.Скоропад-
ського у 1918 році, немов із «рога изобилия» 
поспалися  повстання за відновлення режиму 
«Української Центральної Ради» проти геть-
манської влади. Маємо «Звенигородсько-
Таращанське повстання», виступи мешканців 
села Орли, Ганжалівка, Моринців, Пединівців, 
Вільшанів та інших. Наприклад, на Київщині 
загальна  чисельність повстанців  досягла  40  

тисяч, вони мали на озброєнні 12 гармат та 200 кулеметів. 
Німці довели чисельність своїх військ до 35 тисяч, озброєних 
важкою артилерією, з броньовиками та літаками. Вони змогли 
відтіснити повстанців з Таращанського та Звенигородського 
повітів Київської губернії в напрямку Дніпра, залишивши їх без 
баз і провіанту. 

Повстанці вирішили пробиватися по ворожих тилах на 
Чернігівщину, де в цей час відбувався значний партизанських 
рух під проводом Кропив'янського, але німці блокували їм шлях 
на північ. Після жорстоких боїв поблизу сіл Ставище та Стеблів 
Київського повіту розрізнені колони повстанців прорвалася до 
Дніпра і почали переправу на протилежний беріг. Командир 
повстанців Гребенко поставив перед ними право вибору: хто 
хоче - іде на прорив; хто - ні, тим видав по 100 карбованців і 
дозволив повернутися додому. Обоз він роздав полтавським 
селянам, а гармати і кулемети, до яких не було набоїв, утопив 
у річці. 2 серпня 1918 року одна з груп повсталих: близько 2 
тисяч піхоти, два ескадрони кінноти, З0 кулеметів, дві гармати і 
150 возів з пораненими і майном, переправилася через Дніпро 
поблизу села Кийлів. Через два дні в районі Трипілля інший 
загін, захопивши пароплав «Ваня», переправився через річку 
біля Черкас. В перевезенні повстанців були задіяні пароплави 
«Мукомол», «Стріла» та «Фаня». 

Повстанські загони повернули на схід до с. Денисівки та 
Золотух, переправились через Сулу біля села Горошине й діс-
талися Оржиці. Біля містечка Савинці вони двома колонами 
форсували Псел. Німецькі війська відтіснили одну з повстансь-
ких колон на південь, переслідували по п'ятах, не даючи змоги 
відірватися. Колона розсипалась на загони. З 7 по 11 серпня 
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1918 один із загонів під командою Гребенко вчинив опір побли-
зу сіл Говтва та Манжелія, інші були розгромлені біля Жоржівки 
і під Романівкою Зіньківського повіту. Для частини повстанців, 
які пробилися в північному напрямку, за командира лишився 
Баляс разом зі своїм помічником Піменом Кабулою. Ці вояки 
згодом на станції Зернове поблизу Середина-Буда увійшли до 
складу повстанської дивізії, що саме формувалась. Баляс став 
першим командиром Таращанського полку, його заступники - 
Кабула та Боженко були командирами батальйонів. 

***** 
Маємо Ізюмське збройне повстання 1918 р. в 
Харківській губернії проти німецьких військ і 
режиму гетьмана Павла Скоропадського. По-
дібне Брусилівське збройне повстання 1918 р. в  

Радомисльськогмуповіті Київської губернії, далі повстали чор-
номорці в м.Бердичів, сірожупанники в Чернігівській губернії 
та інші. Фактично більшість наявних збройних сил тодішньої 
незалежної України виступили проти П.Скоропадського. Його 
владу захищали лише «Сердюцька дивізія» та нечисленні за-
гони з колишніх офіцерів старої російської царської армії. 

***** 
«Канізьке повстання» - це було збройне повстання селян 

Єлисаветградського повіту Херсонської губернії проти австро-
німецької окупації у травні-червні 1918 року та режиму гетьма-
на П.Скоропадського. Назву повстання отримало від с. Каніж, 
що розташовувалось у центрі повсталих сіл і було місцем дис-
локації штабу та збройного загону самооборони. Приводом до 
початку збройного повстання стала розправа австрійського 
військового підрозділу над селянами с. Павлівки, до якого 
повернувся колишній поміщик П. Лупенко і виявив, що селяни 
розікрали його майно. Село було оточено і спалено дві хати; 
людей зігнали на майдан, де відбулось побиття кийками і шом-
полами винних у крадіжці. 

Після залишення села австрійськими солдатами мешкан-
ці села Павлівки вбили поміщика та управителя його маєтку і 
звернулись за допомогою до селян сусіднього Каніжа. Рішення 
про початок збройної боротьби проти австрійської військової та 
гетьманської адміністрації Скоропадського було прийняте на 
зборах представників Володимирської, Канізької та Панчівської 

волостей. Селянами було сформовано загін добре озброєних 
повстанців чисельністю в 80 осіб, які отримали військовий дос-
від у Першій світовій війні. На чолі загону став член РСДРП 
Афанасій Данилов; повстанський штаб очолив М. Шушко-
Сущенко. Кулемет було взято в с. Павлівці, 12 тис. патронів до 
нього - в с. Оситняжці. Гвинтівки повстанці відібрали у місцевих 
заможних селян, які не підтримали їх виступ. Священик Федір 
Крисін благословив селян на початок повстання і став завіду-
вачем лазарету. 

За спогадами очевидця повстання Петра Спринчана, з 20 
травня 1918 на площі біля церкви відбувались наради та занят-
тя зі стройової підготовки для селян, а виступили вони лише 
після заклику 27 травня 1918, загін у кількості 700 осіб став 
табором у Канежі біля кладовища. На шляхах встановили вар-
ту, плануючи рушити на с. Павлівку. Однак кінна розвідка вия-
вила, що австрійців там немає, натомість гарнізон стоїть у селі 
Веселівці. По обіді повстанці швидко знищили австрійський 
загін у дворі мешканця Товстолита на краю с. Веселівки, біль-
шість солдат - спали. Вцілілі австрійці втекли у Новомиргород. 

Повстанці захопили коней, зброю та боєприпаси і, розбив-
шись на три частини, розпочали наступ на с. Арсенівку, де 
зосереджувались основні сили супротивника. Хоч на цей час 
кількість повстанців нараховувала вже 3 тис. осіб, австрійські 
війська були значно краще озброєні, мали багато гармат і куле-
метів. Селяни, не досягши результату, були змушені відступити 
до Каніжа і нібито захопили з собою 8 чоловік полоненими. 

Наступні дні після відступу австрійсько-німецьке команду-
вання, зволікаючи, підтягувало до Каніжа дві дивізії. Місцевість 
вивчалась з аероплану, що кружляв над селом. На відправлену 
в цей час радником штабу повстанців Бурдильним - телеграму 
гетьману Скоропадському з проханням вплинути на хід подій 
було дано обіцянку не знищувати село (до чого підбурював 
австро-німецькі війська поміщик Лупенко, брат вбитого), але 
вони мали намір розправитись з більшовиками. 

У неділю вранці 3 червня 1918 р. австрійський каральний 
загін вдерся до Каніжа. Все чоловіче населення села зігнали за 
огорожу церкви. Учасників повстання було виявлено; вже того 
ж дня о 20 годині вечора перших 60 чоловік відведено у поле й  
розстріляно. Частину арештованих  селян відвезли  до  села  
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Володимирівки в маєток поміщика Таранухи і теж розстріляли. 
Загалом, було страчено 117 осіб, 109 з яких розстріляно, 

а 8 чоловік в ніч на 4 червня 1918 р повішено на крилах вітряка, 
біля якого повстанці були оточені. 1500 повстанців змогли вир-
ватись із оточення і відступили до лісів Київської губернії, вони 
тимчасово перенесли штаб до Василівки, частина повстанців 
розосередились по навколишнім селам. Через кілька днів 
німецькі війська виїхали з Каніжа, залишивши тут лише карний 
загін з 50 чоловік. Селян, діти яких брали участь у повстанні, 
примусили сплатити по 1500 карбованців контрибуції кожному, 
в результаті чого було зібрано 37 тисяч грошей і відправлено в 
Єлисаветградський банк. Поміщики Луценко, Іванов, Ельворті 
та Байченкови повернулись до своїх маєтків. 

Керівництво «Канізького повстання»: Панас (Афанасій) 
Данилов - керівник повстанського загону, член РСДРП; Тимо-
фій Васильович Поліщук - помічник командир загону; Марко 
Трохимович Шушко-Сущенко - начальник штабу; П. Козинсь-
кий - командир 1-ї роти; С. Спринчан - командир 2-ї роти; П.Да-
нилов - командир 3-ї роти; С. Климов – командир 4-ї роти; 
Федір Крисін - завідуючий лазаретом, колишній священик; 
Дмитро Бурдильний - радник при штабі, колишній прапорщик; 
Г. М. Смиченко - начальник зв'язку; Юхим Ніколаєв - керівник 
постачання продовольства, член РСДРП. 

***** 
В результаті повстань 1918 р. відбулось очищення 
збройних сил незалежної України від відверто україно-
фобського елементу. Вони знову, як до гетьмансько-
го перевороту називалися «армія УНР». Проте в них 
залишилися переважно прості вояки та молодші ста-
ршини, тоді як вище та середнє офіцерство перейш- 

ло до  російських білих на  Дон, Крим, Кубань. Одним з наслід-
ків антигетьманського повстання було те, що розпочалася 
війна між «Добровольчою» й «Донською» арміями Росії і Укра-
їною. І саме в цей час, деякі полки: «48 Маріупольський полк» 
на чолі з командиром Григорієм Шведовим та «8-ма Азовська 
кордонна бригада» на чолі з Михайлом Костенко з частиною 
особового складу перейшли до складу «Донської армії»; в Лу-
ганську «7-ма Донецька кордонна бригада» на чолі з Анато- 
лієм Оранським в повному складі перейшли до складу «Донсь- 

кої армії»; в Бахмуті «46-й Бахмутський полк» разом з коман-
диром Леонідом Кашіреніним перейшли до складу «Доброво-
льчої армії». Таким чином зазначені міста опинились під вла-
дою Денікіна. 

У грудні 1918 р. «Донська армія» за згоди гетьманського 
уряду окупувала деякі східні райони Харківської та Катерино-
славської губерній, а саме міста Луганськ, Старобільськ та 
інші. Керівник Дону генерал Краснов опублікував указ про вве-
дення «Донських військ» в Україну з метою прикриття кордо-
ну. 16 грудня 1918 гетьманська адміністрація м.Старобіль-
ськ, яка не хотіла переходити на бік «Директорії УНР», поп-
росила зайняти його «Донськими військами». 21 грудня 1918 
донський генерал Фіцхелауров був посланий в Старобільськ з 
правами генерал-губернатора «до створення в Україні міцної 
та всіма визнаної державної влади». Старобільськ зайняли 
полки «3-ї дивізії Молодої армії донських козаків». Тут вони 
вступили в сутички з деякими підрозділами «військ УНР» та з 
місцевими повстанцями.  

18 грудня 1918 р. російські білогвардійці з колишнього 
«Херсонського корпусу» гетьманської армії, які оголосили 
себе частиною «Добровольчої армії» разом з французькою 
армією, що висадилася в Одеському порту, вибили війська 
«Директорії УНР» з Одеси. Українські війська відійшли на 
північ від міста, втративши близько 250 бійців убитими та 
пораненими. Близько 125 вбитими і пораненими втратили і 
білі, коли 19 грудня 1918 р. Денікін перекинув з Кубані в район 
Юзівки (Донецька) через порт Маріуполя «3-у дивізію Добро-
вольчої армії» на чолі з генералом Май-Маєвським. На захід від 
Юзівки їй протистояли загони Махна, на півночі війська «Ди-
ректорії УНР». На початку 1919 р. під ударами «Червоної 
армії» українці відійшли на Правобережну Україну і бойовий 
контакт з російськими білими військами - зник. Останні бої 
українських військ з білими військами відбулися 20-23 січня 
1920 біля м.Новоукраїнка та с. Олексіївка на півночі Херсон-
щини. Військова диктатура з гаслами «єдина та неподільна 
Росія»; «боротьба з більшовизмом до кінця», встановлена 
генерал-лейтенантом Антоном Денікіним в 1919 р. на біль-
шій частині території України, як «Правління денікінців» діяло 
з 30 серпня 1919 р. по 16 грудня 1919 рік. 
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ОДА  ЄЛИСАВЕТГРАДСЬКОМУ  ПОВСТАННЮ  СЕЛЯН 
Спеціальних наукових досліджень саме по 
Єлисаветградському повстанню селян й 
досі практично немає. Як не дивно, але 
навіть у радянські часи наукова розробка 
цієї теми була зведена до написання кіль-
кох популярних нарисів, енциклопедичних 
та ювілейних статей. Причини ж, підготов-
ка, перебіг повстання, склад його учасни-
ків,  роль  різних  політичних  сил  у  ньому  

практично залишились малодослідженими. 
Єлисаветград дореволюційний – спокійне, тихе, затишне 

не повітове містечко Херсонської губернії: «Місто відзначається 
великим благоустроєм. Воно має широкі мощені вулиці, буль-
вари з тополь та білих акацій, сквери, парки, добре оснащений 
водогін,  освітлення,  телефони,  трамвайне  сполучення  тощо. 
Найкраща вулиця міста – Велика Перспективна. Населення 
міста в 1897 р. становило 61,5 тис. чоловік. Єлисаветград мав 
до десяти православних храмів, міську та земську лікарні, 40 
навчальних закладів, кілька училищ, 4 ярмарки на рік, друкарні, 
бібліотеки, театр. Велика кількість підприємств (1897 р) міста 
давали значний прибуток – 10 млн. карбованців.  

У такому Єлисаветграді пройшло дитинство Ю.Яновсько-
го. Освіту він здобував у земському реальному училищі. В різні 
роки в ньому навчалися майбутні корифеї мистецтв: М.Садов-
ський  і  П.Саксаганський, А.Тарковський  і  Г.Юра, Г.Нейгауз  і  
К.Шимановський, Є.Маланюк та інші. В 1918-1919 р. Єлисавет-
граду вдалося познайомитися з багатьма конкурентами в боро-
тьбі за владу: білими, червоними, анархістами, григор’євцями, 
січовими стрільцями, махновцями, повстанцями А.Гулого-
Гуленка, запрошеними «Центральною Радою» - німецькими 
військами. Були комісари «Тимчасового уряду», представники 
«Гетьманату», «Директорії», меншовицького «Комітету по захи-
сту революції». Чого тільки коштували єлисаветградцям «наро-
дні отамани» Маруся і Махно, Микола Скляр і Григорьєв, Мико-
ла Бондаренко і Василь Кваша, Пилип Хмара і Герасим Несте-
ренко, Ларіон Загородній і Денис Гупало тощо. В околицях Єли-
саветграда діяли й інші загони «народних» отаманів, про яких 
ми ще будемо згадувати в нашій книзі. Єлисаветград сповна 

відчув гіркий смак отаманщини і передає нащадкам – як «наро-
дну пам’ять». «Народне повстання» - саме під такою  назвою 
згадуються  події 1918 року в архівних матеріалах Єлисавет-
градської міської управи. Вони добре висвітлювалися тогочас-
ною місцевою та одеською пресою. 

Спочатку розглянемо бої за місто Єлисаветград, що від-
бувалися між «армією УНР», анархістами та російськими біль-
шовиками в січні-лютому 1918 р. Міська дума Єлисаветграду 
визнала «Центральну Раду УНР» лише з третьої спроби 19 гру-
дня 1917 року вже після «Жовтневого перевороту» 1017 року. 

Перший бій за місто Єлисаветград відбувся 28-29 січня 
1918 р., коли до міста прибув великий анархістський загін ота-
манші Марусі Никифорової (400 багнетів) і загін солдатів, що 
були під впливом більшовиків (300 багнетів). Спільно з місце-
вою «Червоною гвардією» (500 багнетів) ці загони 29 січня 
1918 швидко захопили владу в місті, заарештували представ-
ників влади УНР і роззброївши вільних козаків і юнкерів. 

У лютому 1918 року під натиском німецько-австрійських 
військ, які за умовами «Берестейського миру» розгорнули нас-
туп на Україну, місцевий ревком виїхав до Полтави. Комендан-
том міста було призначено більшовика Беленкевича, який ви-
дав наказ для мешканців Єлисаветграда: «негайно здати 
зброю. Кожен, хто не виконає наказу, оголошувався поза  
законом». Міщани відмовилися підкоритися і змусили самого 
коменданта Беленкевича тікати з міста, коли він намагався 
силою відібрати зброю, але наштовхнувся на рішучий опір 
єлисаветградців. Один з учасників тих подій згадував: «Нас 
оголосили поза законом за те, що ми не хотіли здавати 
зброї, а ми цією зброєю відновили закон і врятували місто від 
беззаконня». Це був перший етап повстання. 

Другий бій за місто Єлисаветград відбувся 24-26 лютого 
1918 року. Більшовики не змирилися з втратою Єлисаветграда 
й за наказом самого М. Муравйова до міста було направлено 
загін анархістки Марусі  Никифорової із завданням «поновити 
радянську владу». В місті розпочався другий етап «народного 
повстання» - захист міста від анархістів, союзників більшовиків. 

24 лютого 1918 отаманці Марусі вдалося ввійти до міста. 
В Єлисаветграді розгорнулися вуличні бої з використанням 
панцирників, гранат, артилерії, кулеметів. Початок конфлікту 
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1918 р. між єлисаветградцями та  Марусею Никифоровою  до-
сить докладно описала одеська преса. Ситуація в Єлисавет-
граді набула значного резонансу далеко за межами міста на-
віть у той, насичений подіями час. Спочатку Маруся зі своїм 
загоном оточила завод «Ельворті», однак робітники силою 
зброї примусили  її зняти облогу. Найбільш гострими були 
сутички в районі залізничного вокзалу. Анархісти рушили до 
центра міста, попереду їхав панцерник никифорівців, обстрі-
люючи будинки. Були вбиті та поранені.  Але єлисаветградці 
самоорганізовалися для відсічі анархістам, мобілізували квар-
тальні комітети.  

Єлисаветградці пригадали, що є нащадками запорожців 
та прикордонників, які колись відбивали напади татар у «Вели-
кому українському степі». Дух «патріотизму рідних вулиць» охо-
пив єлисаветградців. «Це був час, коли, здавалося, стерлися 
всі непорозуміння, кудись далеко відійшли всі минулі рахунки, 
забута була колишня  ворожнеча, всі відчули себе рівними, 
потягнулися до свободи від загрози та насильства, під гнітом 
яких протікало все  життя міста останнім часом». Анархістам 
протистояли всі без поділу на партії, соціальний стан, віроспо-
відання, національність та достаток. Все відійшло в бік перед 
фактом захисту рідного міста. Недарма місцева преса назвала 
ті події 1918 р. найкращими в історії міста.  

Причиною подібного запалу тодішні журналісти назвали 
значний прошарок дрібних та середніх власників, які прагнули 
захиститися від грабунків. Всі вони трударі, які наполегливою 
працею створили свої двори, будинки, тримали збереження в 
державних касах. Голос власності – це потужний голос. Хто 
наступає на голос власності ризикує зламати собі шию.  

Доволі своєрідною була участь у повстанні робітників 
Кам’янського заводу (сучасний Дніпродзержинськ). Єлисавет-
градці повідомили їх про напад анархістів. Кам’янці вирушили 
на допомогу, прибувши до міста на Інгулі, вони потрапили в 
неприємну історію. Анархісти Никифорової контролювали залі-
зничні колії навколо Єлисавета. Зустрівши озброєних робітни-
ків Маруся переконала їх, що в «місті засіла буржуазія», яку 
вони намагаються вибити. Тоді робітники з Катеринославщини 
приєдналися до анархістів і тільки в кінці бою з’ясували правду, 
що вони воювали проти тих, до кого йшли на допомогу.   

Перший день боїв був невдалий для анархістів. Під нати-
ском міщан, анархісти Марусі залишили Єлисаветград. Проте 
наступного дня бої оповились з новою силою. Отаманка Мару-
ся продовжила наступ на місто. Захищаючись, Єлисаветград 
перетворився на військовий табір. Всі охочі жителі  отриму- 
вали зброю, створювалися палатки милосердя та санітарні 
дружини. За короткий термін, міщани у своєму розпорядженні 
вже мали чимало зброї, важку й легку артилерію, кулемети і 
навіть три аероплани. Місто виявило неабияку солідарність і 
патріотизм. 

Головними оборонцями міста стали: робітники, люди з 
околиць і гетто. Крім них анархістам протистояли міські міліці-
онери, вояки 8-го авіадивізіону, охоронці квартальних комітетів, 
церковні ченці, волонтери, студенти, юнкери, міщани, гімнази-
сти тощо. Економічні конкуренти-пивовари підприємці Зельцер 
та Макєєв постачали на місцевий фронт спирт, хліб, ковбаси. 
Жінки випікали пиріжки для єлисаветградських вояків. В аптеці 
Шосса влаштували перев'язувальний пункт. Патріотизм рідних 
вулиць об'єднав усіх. Своєрідним форпостом міста стала Пет-
ропавлівська церква (нині район вулиці Полтавської  біля мале-
нького ринку), неподалік від церкви проходила умовна лінія 
фронту. Три дні єлисаветградці вдень і вночі воювали за своє 
місто. Лише 26 лютого 1918 бої було припинено, Єлисаветград 
вистояв. Анархісти відступили. Наслідки тривалого збройного 
зіткнення були тяжкими для міста, яке вперше по-справжньому 
відчуло смак війни. Під час боїв з анархістами загинуло 86 осіб,  
147 отримали поранення. Вік загиблих коливався від 4 до 60 
років. Сам Єлисаветград зазнав значних зруйнувань. 

В умовах небезпеки з боку анархістів та конфлікту з біль-
шовиками, а також, володіючи інформацією про військову допо-
могу Україні з боку Центральних держав, «Тимчасовий Комітет 
із захисту революції м. Єлисаветграда» прийняв рішення про 
інтеграцію міста до УНР, хоча до цієї загрози міська дума мала 
проросійські настрої. Влада міста сповістила про це отамана 
Кульчицького і просила рухатися на допомогу. Але раніше за 
Кульчицького до міста прибули більшовики, які зупинили бої. 
Червоний матрос Полупанов (у майбутньому директор заводу 
Ельворті вже за назвою «Червона зірка») назвав ситуацію, яка 
склалася в місті провокацією. 26 лютого 1918 р. в місті була  
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встановлена радянська влада. 
Буквально через три неділі, 21 березня 1918 року у місто 

увійшли австро-німецькі і українські війська УНР, було віднов-
лено владу УНР. Місто тривалий час шанувало пам'ять про 
«народне повстання» своїх мешканців. Учасникам боїв 1918 р. 
планувалося встановити пам'ятник біля «Знам'янської церкви» 
на Чечорі, нині там знаходиться тубдиспансер. Проводився 
збір коштів на потреби загиблих та постраждалих під час боїв. 
Для живих учасників подій 1918 р., а також родин загиблих та 
поранених, проводилися благодійні концерти, вистави, гранді-
озні видовища в цирку; кіносеанси тощо. А 1 травня 1918 року 
відбулося вшанування пам'яті загиблих в боях з анархістами. 
Один з учасників мітингу запропонував перейменувати «Кава-
лерійську площу» на «площу Перемоги». Всі учасники боїв 
1918 р. отримали посвідчення. Після перемоги над анархістами 
єлисаветградцям вдалося поповнити запаси одягу, взуття та 
їжі, які зберігалися в покинутих «Марусиних ешелонах». 

Історія повстання в Єлисаветграді 24-26 лютого 1918 року 
лягла в основу оповідання Ю. Яновського «Байгород» 1927 р., 
вперше надруковано на сторінках журналу «Вапліте». Істори-
чною основою для «Байгорода» стали події, що відбувалися в 
Єлисаветграді в лютому 1918 року. З 1909 по 1919 рік майбут-
ній письменник Ю. Яновський жив в місті над Інгулом. Будинок, 
в якому він мешкав зберігся до наших днів, про що нагадує ме-
моріальна дошка. За словами сестри письменника -  О.Яновсь-
кої, він дуже ретельно добирав факти, достатньо точно окрес-
лив район боїв. Вулиця Вокзальна, залізничний вокзал, «Ярма-
ркова площа», церква, корпуси величезного заводу «Ельворті», 
В.-Балка, єврейське кладовище згадуються на сторінках твору. 

Зазначимо, що події, які стали історичною основою «Бай-
города» були відомі далеко за межами міста Єлисаветграда. 
Інформація про бої єлисаветградців та никифорівців 1918 року 
отримала широкий резонанс в Україні. Зокрема, згадки про них 
ми знаходимо у письменників В.Антонова-Овсієнка та Н.Махна, 
В.Амфітеатрова-Кадашева та А.Тарковського, М.Цетліна та 
інших. Люди, які приїжджали до міста, і знали про перипетії 
повстання, дивувалися мужності єлисаветградців. Вони з горді-
стю казали: «Єлисаветград вистояв. Анархісти відступили», і по 
приїзду до своїх поселень переповідали знайомим. 

Ледь увійшовши до Єлисаветграда, отаманка 
Маруся та її «Вільна Бойова Дружина» (ВБД), 
як втім і всі тодішні анархістські та червоно-
гвардійські загони, зайнялися грабежами циві-
льного населення, які для краси називали «без- 

 відплатними експропріаціями». І правильно, адже треба ж 
було борцеві за «світлі ідеали революції» Маруськи пожерти, 
ну і випити зрозуміло, змінити одяг, що зносився, на шикар-
ний та долучитися до цінностей матеріальної культури. А де 
узяти все це як не в засіках ворожого класу буржуазії, ідейно 
чужого  інтелігентського  прошарку  та   мирних  мешканців? 
До приходу Марусі, порядок у Єлисаветграді підтримували 
загони міліції, що складалися в основному з гімназистів. Треба 
ж такому трапитися, що Маруся яка їхала з попередньої вда-
лої експропріації в автомобілі, обстріляв міліцейський пат-
руль із «сопливих» гімназистів і легенько поранив Марусю. У 
відповідь на це поранена, Маруся наказала відкрити вогонь з 
двох броньовиків по будівлі «Єлисаветградської Ради». Кулі 
повибивали шибки і навели переполох в будівлі. Це був перший 
в історії розстріл «Будинку Рад», проведений до того ж із 
застосуванням бронетехніки. Негайно була створена комісія 
для врегулювання відносин з анархістським загоном, яка на 
свою біду запропонувала Марусі негайно покинути місто, за-
лучившись підтримкою більшовиків. Цій вимозі Маруся Ники-
форова вимушена була підкоритися, перевага техніки і зброї  
була  не  на  користь  анархістів. На Марусине  щастя, через 
Єлисаветград проїздив на своєму бронепоїзді давній Марусин 
приятель матрос Полупанов. Маруся поскаржилася йому на 
Єлисаветградську Раду. Полупанов озвірів: «Ах ви так, с...и. 
Кривдити мою подругу товариша Никифорову не дозволю». 
Напівп'яний матрос Полупанов розвернув башту гармати 
бронепоїзда, але жахнути прямим наведенням з головного 
калібру по будівлі «Єлисаветградської Ради» так і не встиг, 
бо місто здалося на їхню милість. Маруся увірвалася в місто і 
почався грабунок усіх і всякого. Тим часом, дізнавшись про 
самовільні погроми і розстріли, проведені Марусею в Єлиса-
ветграді і Олександрівську, український більшовицький уряд 
наказав заарештувати М. Никифорову, а її загін роззброїти, 
що з часом було зроблено. 
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ДО  ПОВСТАННЯ  КЛИЧУТЬ  ЦЕРКОВНІ  ДЗВОНИ 
Дзвонами скликався народ на віче (народне 
зібрання). Дзвоном вказували шлях тим подо-
рожнім, хто заблукав у негоду. Дзвоном спові-
щалось про якусь небезпеку чи нещастя, або 
народ закликали на захист рідної землі. Дзво-
ном повідомлялося народу про перемогу і віта-
лося переможне повернення полків з поля бит-
ви тощо. «Народне  повстання» 1918 р. в  Єли- 

саветграді дійсно стало унікальним епізодом революційного  
періоду в Україні і дзвони Єлисаветградщини сповістили про це 
мешканцям. «Патріотизм рідних вулиць» та громадянська  сві-
домість виявилися вагомішими за соціальну та національну 
ворожнечу, яка на жаль, знову запанувала в місті. Зокрема, піс-
ля вуличних боїв 1918 р. оркестр заводу «Ельворті» відмовив-
ся грати на похованні буржуя, який загинув від ран отриманих 
під час повстання на барикадах. Пам’ятник загиблим мешкан-
цям в 1918 р. так і не встановили, з часом про учасників пов-
стання почали забувати. Доходило до абсурду, від одного з 
героїв «народного повстання» льотчика аероплану, який під 
обстрілом бомбардував позиції анархістів у 1918 р., захищаючи 
рідне місто, через кілька місяців міська влада Єлисавета вима-
гали звільнити квартиру для офіцера австро-угорської армії, які 
прибув до міста у середині 1918 р. У подальшому більшовики 
ретельно почали «зачищати» друковані спогади про події «на-
родного повстання», по суті антибільшовицького збройного 
виступу. Але зараз ми хочемо розповісти про «експерименти 
Нікопольського ревкому». 

Весною 1919 р. більшовики нав’язали українським селя-
нам політику «воєнного комунізму», що викликало значний опір 
населення. Виконуючи директиви центральних органів радян-
ської влади, керівники «Нікопольського виконкому» організува-
ли інтенсивний вивіз продовольства для голодуючих Москви і 
Петрограду. Виконання планів відбувалося за рахунок  продро-
зкладки, накладеної на українське селянство. Це швидко приз-
вело до ускладнення товарообміну між Нікополем та навколи-
шніми селами. Крім цього, більшовики видали наказ про забо-
рону мисливства і здачу мисливської зброї. Надалі планувало-
ся проведення масового перепису майна селян. Перша спроба 

здійснити перепис у передмісті Лапінка не мала успіху. Люди 
побили переписувачів, що перевищили свої повноваження. 

Врахувавши подібні настрої, члени нікопольського парт-
кому пообіцяли відкласти перепис на два тижні. Однак  23 тра-
вня 1919 р. вийшла чергова свавільна постанова про прове-
дення мобілізації в селах «Нікопольської волості». За неявку 
ревком погрожував покаранням за законами військового часу. 
Невдовзі селян повідомили, що тиждень 3 по 9 червня 1919 р. 
було оголошено часом постачання «Червоної армії», а червень 
мав стати «місяцем здачі зброї». Населення з обуренням зуст-
ріло звістку про подібні заходи. Тому вже 6 червня 1919 року 
«Нікопольський виконком», зважаючи на настрої селянства, 
раніше призначеного строку почав вилучення зброї. При цьому 
групи у супроводі членів парткому і радянського апарату вилу-
чали не тільки зброю, а взуття, одяг, предмети побуту тощо. 

У відповідь селяни Лапінки не пустили реквізиційний загін 
в поселення. 6 червня 1919 р. начальник «Нікопольського гар-
нізону» Лаврін видав ультимативний наказ про негайну здачу 
зброї або передмістя Лапінка буде обстріляне. Для розв’язання 
конфлікту було скликано місцевий більшовицький виконком. 
Його учасники відзначили, що наказ може спровокувати людей 
до повстання. Проте відміна постанови означала б втрату авто-
ритету влади більшовиків, тому було вирішено не відмовлятися 
від його виконання. Отже, усвідомлюючи всю безглуздість та 
несвоєчасність свого рішення більшовики не змогли поступи-
тися власним амбіціям, що у подальшому призвело до трагіч-
них, для обох сторін - наслідків. 

Мешканці нескореної Лапінки, обурені подібною політи-
кою, першими вдались до збройного спротиву. В ніч з 7 на 8 
червня 1919 р. вони збройним вогнем зустріли реквізиційний 
загін більшовиків, розпочався бій. 8 червня церковні дзвони 
Нікополя сповістили прибулих до міста людей про початок 
повстання, яке отримало назву «Троїцьке», бо розпочалося у 
день «Святої Трійці». Сам початок повстання у велике релі-
гійне свято виглядає фактом унікальним і свідчить про рішу-
чість настроїв селян і мешканців міста Нікополя. 

Повстання вийшло антибільшовицьким, але не антирадя-
нським, бо люди ще мали надію, що більшовики і радянський 
апарат – має різну основу.  Нікопольське тимчасове робітниче-
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селянське правління на чолі з М. Петренко видало листівку, яка 
пояснювала наміри повстанців. Зокрема, у ній зазначалося, що 
«у Великий день комуністи розпочали грабувати селян, тому 
вони підняли повстання і встановили свою радянську владу».  
Листівка закликала людей до єднання для боротьби з більшо-
виками та допомоги своєму авангарду зброєю, хлібом, людьми. 

Керівне ядро «Троїцького повстання» виступило під гас-
лом не тільки встановлення влади демократично обраних робі-
тничо-селянських Рад, але й під синьо-жовтими прапорами 
УНР. Через це загін із Кам’янки-Дніпровська чисельністю 500 
осіб, в основному росіяни, повернув додому. Організаторам 
збройного спротиву в Нікополі вдалося сформувати чисельні 
загони піхоти та кінний підрозділ, який щоправда був погано 
озброєний. Керівниками повсталих городян були колишні вій-
ськові - Мазенков, Кот, Чайковський, а селянськими ватажками 
- Тесленко, Третьяков, Сіроштан. 

Повстання швидко поширювалося, охопивши багато сіл 
Нікопольської волості. Сил місцевого ревкому - 400 осіб, вия-
вилося замало для боротьби з селянами. Більшовики поодинці 
та невеликими групами тікали міст і сіл Нікопольської волості. 
Однак повстанцям вдалося заарештувати частину лідерів вико-
нкому разом з іншими 594 більшовицькими активістами. Відбу-
вся суд громади. До смертного вироку за завзяте проведення 
грабіжницької політики «воєнного комунізму» було засуджено 
16 більшовиків. Невелика кількість винних, зважаючи на їх 
антинародні акції, засвідчила гуманність селянського суду. 

Для придушення «Троїцького повстання», яке тривало 
тиждень, із Олександрівська прибув інтернаціональний полк, 
загін чекістів, посилені командою  бронепотяга «Товариш Ле-
нін». 16 червня 1919 р. повстання було потоплено у крові. 
Командир групи військ Нікопольського напрямку Булгаков виз-
начив втрати повстанців у більше 1000 загиблих осіб.  Один з 
учасників каральної експедиції свідчив, що після бою поле було 
усіяно трупами, а загиблих було так багато, що «не вірилося 
очам». Загиблих насипом поховали в одній ямі. Через 56 років, 
у 1975 р. у Нікополі на одній із центральних площ було симво-
лічно перепоховано останки 16 осіб «Троїцького повстання». 
Кількість закатованих селян більшовиками, невідомо й сьогод-
ні. Т.Шевченко: «Обніміться ж, брати мої, молю Вас, благаю».  

СЕЛЯНСЬКА  БОРОТЬБА  ЗА  ВИЖИВАННЯ 
Українців винищували століттями, і такого ге-
ноциду в історії не мала ні одна нація. На по-
чатку ХХІ ст. з’ясувалося, що відповідати за 
вбивства мільйонів українців - нікому. Вбиті і 
закатовані українці відійшли у криваву україн-
ську історію, яка у кілька шарів вкрита трупами. 
Десятки  мільйонів  українського  громадського  

ЦВІТУ лягло в землю, «дякуючи» жахливій більшовицькій владі 
та її спотвореним уявленням про всесвітнє комуністичне благо-
денство, яке не змогли побудувати на кістках мільйонів людей. 
Чи будуть наші нащадки коли-небудь вивчати сутність цього 
антилюдського експерименту, чи може байдуже перегорнуть ті 
страшні сторінки? Ми не знаємо, але маємо надію, що наші на-
щадки будуть кращі за нас. Бо нам й досі не вдається нічого  
створити путнього на «сплюндрованій українській землі», внас-
лідок винищення генофонду українців, адже у сиру землю ляг-
ли найкращі, найчесніші, найпорядніші люди. Ми віримо в те, 
що Україна невдовзі зможе відновити свій генофонд і забрати 
назад свої етнічні території, які у XIX ст. і майже до середини 
XX ст. виходили далеко за межі сучасної території України. 

Революційний період 1917–1920-х р. свідчив про високий  
рівень участі українців саме  в різноманітних недержавних ру-
хах. Особливою чисельністю вирізнялися селянські рухи на  
Єлилисаветградщині. Ураховуючи їхню масовість та вплив на  
події, окремі дослідники, вважають вияви активності селян сво-
єрідною «Селянською соціальною революцією». Головною  ме-
тою селянства  в революційну добу було здобуття й збережен-
ня прав на володіння землею, а також обмеження державни-
цько-соціального тиску на  селянство. Тож не дивно, що терени  
Єлисаветградщини  також були охоплені різноманітними суспі-
льними рухами.  Найбільш  впливовими були вільно-козацький  
1917–1918 р. та повстанський  1918 – 1920-ті р. 

Своєрідними видами останнього були  «отаманщина»  
(1919) та «махновщина» (1919). Незважаючи на типологічну  
подібність, яка ґрунтувалася на оригінальному тлумаченні се-
лянами козацького політичного ідеалу, кожен з них вирізнявся 
своєрідністю і особливістю. Регіональний підхід дає можливість 
проведення порівняльного аналізу тогочасних  процесів.   
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Першим про повстанський рух на землях сучасної Кіро-
воградщини написав Ю. Горліс-Горський. Збірка його спогадів  
про більшовиків та революційні події «Роки боротьби», містила 
згадки  про повстанські  рухи  різних напрямків, що дало  змогу 
реконструювати події, пов’язані з антибільшовицькими  повс-
таннями. Проблему селянських рухів на землях сучасної Кіро-
воградщини частково розглянуто в працях істориків М. Коваль-
чука,  В. Лободаєва,  Р. Ковалем, Ф. Шепелем,  В. Сергєєвим,  
В. Постолатієм та іншими.   

У революційну добу землі сучасної Кіровоградщини вхо-
дили до складу Херсонської губернії  (більша  частина), Київ-
ської та Подільської губерній. Селянство краю, як найчислен-
ніша верства суспільства, особливо активно боролися проти  
більшовицької влади. Головна причина цього явища була 
доволі чітко сформульована місцевими представниками кому-
ністичної влади: - Єлисаветградщина-Зінов’євщина найбільш  
заможний у прибережній чорноморській полосі округ з найбі-
льшим відсотком великих селянських господарств. Цей поту-
жний прошарок заможного селянства не поділяв більшовиць-
ких економічних експериментів, спрямованих на ліквідацію  
приватної власності. 

Привертає увагу факт, що єлисаветградські робітники та-
кож не виявляли симпатій до більшовиків, бо перебували під 
впливом більш поміркованої ідеології меншовиків: «Єлисавет-
градський пролетаріат (особливо заводу Ельворта) перешкод-
жав переростанню буржуазної  революції - в соціалістичну»,  –  
подібним чином оцінили настрої робітництва місцеві більшо-
вики. Отже, соціальна база антибільшовицького руху на Єли-
саветградщині була вельми потужною. Протягом 1918–1919 р.,  
коли кожна із влад була швидкоплинною, і як наслідок, набуває  
розмаху селянський повстанський рух в різних формах.   

У 1917–1918 р. виникла значна кількість вільнокозацьких 
загонів. Їх вирізняла культурно-просвітницька діяльність, виро-
блення організаційних статутів, більшою мірою правоохоронні, 
ніж військові функції, перебування на посадах керівників (ота-
манів) цивільних осіб тощо. Ми вже згадували загони «Вільного  
козацтва» в Глодосах, (нині Новоукраїнський район); в Добро-
величківському повіті й в Єлисаветграді. Під загрозою сутички  
з  червоноармійцями «вільнокозачі  загони»  різних  волостей   

об’єдналися, утворивши  «козацько-селянську  армію Єлиса-
ветградського та Уманського повітів» до 700 козаків. Отаманом  
було обрано Кульчицького. Вони не допустили встановлення  
більшовицької влади на своїй території, а весною 1918 р. ра-
зом з німецькими військами «вільнокозачі загони» звільняли 
терени Єлисаветградщини від більшовиків.  

В умовах «Гетьманату» лідери та учасники «вільнокоза-
цького руху» зазнали переслідувань з боку місцевої влади, і  
тільки  після прибуття до Єлисавета легіону «Українських  січо-
вих  стрільців», всі арештовані були звільнені з-під варти.  Під 
прикриттям «січовиків», «вільнокозацька» організація віднови-
ла свою діяльність. І в листопаді 1918 р. вони вже взяли  уча-
сть у встановленні в Єлисаветграді влади «Директорії». Гло-
доське «Вільне козацтво», на думку фахівця з цієї теми В.Лобо-
даєва, було одним з найпотужніших в УНР.  

Ми повинні зазначити, що протягом усього революційного  
періоду в сучасних межах Кіровоградської області поширюва-
лися різні форми повстанського руху:  анархо-комуністичний  
(або махновський), національний, більшовицький тощо. Восени  
1918 р. на Єлисаветградських  землях  виник  «григор’євський 
рух», його  керівником був  отаман М. Григор’єв. Він прибув  до 
Верблюжки влітку 1918 р. і очолив уже створений загін, який  
швидко поповнювався місцевими селянами. Невдовзі  М.Гри-
гор’єв став керівником однієї з найбільших військових частин в 
«армії УНР», отримавши від «Директорії» звання «отамана 
Херсонщини й Таврії». Узимку 1919 р. його сили нараховували  
до 15 тис. повстанців. М. Григор’єв контролював територію пів-
дня України, забезпечував тил «Південно-Східній групі армії 
УНР» по лінії Катеринослав-Єлисаветград.  

Однак уже із січня 1919 р. він через особисту амбітність,  
невдоволення діяльністю центральної та місцевої влади УНР  
почав конфліктувати з «Директорією» та її місцевими органами 
влади. Крім того, отаман був противником спроби УНР поро-
зумітися з  «Антантою», бо хотів  «скинути  її  війська  в  море». 
Розходження з «Директорією» в цьому питанні призвели до 
переходу повстанської частини  М. Григор’єва на бік більшови-
ків. Таким чином, відбулася  ще одна акція «отаманщини» – не 
підпорядкування військової частини Григор’єва вищій політич-
ній та військовій владі УНР. Наслідки вчинку отамана Грогор’є-
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ва були жахливим  для УНР, яка втратила  контроль  над Хер-
соном, Миколаєвом, Катеринославом, Єлисаветградом тощо.  

Отже, «григор’євщина» стала складовою частиною двох 
явищ «Української революції» – «повстанства» та «отаманщи-
ни». Нерідко ці два явища – ототожнювалися окремими дос-
лідниками, ми думаємо, що вони подібні за формою, але від-
мінні за сутністю явища. «Повстанство» – це рух підтримки 
української державності у війні з її противниками. Його вирізняє  
координація зусиль з регулярною армією, героїзм та жертовні-
сть у боротьбі за незалежність.  А «отаманщина» ігнорує зага-
льнонаціональні інтереси, надає пріоритет вузькокорпоратив-
них завдань, задоволення власних військово-політичних амбі-
цій, соціально-деструктивний характер діяльності тощо.   

Одним із представників «отаманщини» на теренах Єлиса-
ветградського краю був ватажок «Чигиринської Республіки»  
Свирид Коцур (або Коцура), його загони діяли в районах Зна-
м’янки та Новогеоргіївська. Іншим представником «отаманщи-
ни» влітку 1919 р. в Єлисаветградському та Олександрійському 
повітах Херсонської губернії став анархо-комуністичний селян-
ський рух відомий як «махновщина». Саме в степах сучасної  
Кіровоградщини Нестор Махно реорганізував свою армію та  
розпочав свій знаменитий рейд по тилах «Добровольчої армії»,  
який став однією з головних причин поразки денікінців у війні з 
більшовиками в 1919 р. Але, коли основні сили махновців зали-
шили землі Єлисаветградщини, «махновський рух», незважа-
ючи на популярність анархістських ідей на теренах краю, утра-
тив свою масовість. 

Звертаємо увагу на представників повстанського  руху 
1919 р. при владі  УНР на теренах Єлисаветградщині, урод-
женців краю А. Гулий-Гуленко та  Г. Нестеренко-Орел.  Восени  
1919 р. подібні повстанці національного спрямування станови-
ли серйозну загрозу для більшовицької, а згодом й денікінської  
влади. Двічі силами повстанців  у Єлисаветграді відновлюва-
лася українська влада. Крім того, 10 сіл сучасної Кіровоград-
щини  перебували  в  зоні  впливу «холодноярських  отаманів»: 
найпотужнішої повстанської організації революційної доби  в  
Україні. Керівник «Першого зимового походу»  М. Омелянович-
Павленко та прем’єр-міністр УНР - І. Мазепа, володіючи дани-
ми про розмах  повстанського руху  на  Єлисаветградшині, зга- 

дували про цих лідерів, бо саме тут вони поповняли свої сили.   
Аналізуючи масштаби повстанського руху місцеві біль-

шовики визнали, що на фоні революційних подій в Україні:  
«Єлисаветградщина вирізняється особливо яскравим  «конт-
растирующим» місцем, зіткненням  рушійних  сил  революції з 
рушійними силами кулацької  реакції». Пробільшовицькі повс-
танські  загони існували і під керуванням інших отаманів, зок-
рема, найвпливовішими з них були формування під командою  
В. Петренка та Скибневського,  але без національного забарв-
лення. Це відповідало загальноукраїнським тенденціям розви-
тку повстанського руху в Україні  1918-1919 років. 

Проте, незважаючи на значний опір місцевого населення  
у формі антикомуністичного повстанства, більшовики спромо-
глися утвердитися на теренах Єлисаветградського краю  на 
початку 1920 р. Однак навіть після утвердження більшовицької 
влади в Україні до середини 1920-х р. йшла активна збройна  
боротьба, передусім українського селянства проти більшови-
цького режиму. Це повною мірою стосується розмаху повстан-
ського руху на теренах сучасної Кіровоградщини.   

Від 1920 р. розпочався новий етап повстанського руху,  
який вирізнявся від 1918–1919 р., бо тепер повстанцям не 
доводилося сподіватися на підтримку регулярної армії УНР, 
вони могли розраховувати тільки на власні сили. Більшовики 
визнали повстанський рух від 1920-х років як «політичний бан-
дитизм». Аналіз джерел боротьби з «політичним бандитизмом»  
на території краю засвідчує активність українських повстанців  
Приінгулля в трьох напрямках (або течіях). У 1920-х р. з трьох 
повстанських течій збереглася одна  –  національна. Дані ДПУ  
свідчать, що протягом 1920–1923 р. сучасна  Кіровоградщина  
була охоплена «широким повстанством». 

Серед попередніх повстанців 1918-1919 р. залишився 
значний прошарок учасників, які «не могли примиритися із 
законами більшовицької влади», мало вірили в амністію та 
«більшовицькі компроміси». Зокрема у 1920 р. селяни підтри-
мали «Степову (Олександрійську) дивізію», створену уродже-
нцем краю К. Пестушка-Блакитним. 1920–1921 р. у селі Цвіт-
ному, наближеному до «Холодноярської республіки», за  підт-
римки заможного селянства було сформовано загін Пилипа 
Хмари. Цікаво, що ядро загону становили колишні «григор’євці» 
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та «коцурівці». За «хмарівцями» серед селянства закріпилися 
неофіційна назва «гайдамаки». Повстанців підтримували селя-
ни навколишнії сіл. Збільшивши кількість загону П. Хмара реор-
ганізував його у «Чорноліський полк». 

***** 
На початку ХХІ ст. нащадки «Чорноліського полку» 
1920-1921 р., - Кіровоградська обласна організація 
«Центральний козацький округ» (керівник Валентин 
Карпов) створили в кінці 1990-х років громадську 
організацію «Знам’янський чорноліський полк імені 
козака   Мамая» (керівник  Віктор  Мазуренко).    Козак  

цього полку Віктор Голий загинув 2014 року в боях на Сході 
України. Це була перша болісна втрата знам’янської землі, 
скільки їх українських героїв загине на Сході у війні з путінсь-
кою Росією, - тоді ще ніхто не знав. Віктор був справжнім 
патріотом, мав мирну професію - вчитель історії, географії і 
народознавства. Його родовід сягає своїм корінням ще у слав-
ні козацькі часи. Прадід Костянтин Голий, учасник національ-
но-визвольних змагань періоду «Холодноярської республіки», у 
серпні 1920 року 15-річним юнаком брав участь у Знам’янсь-
кому повстанні проти більшовиків та їхніх продзагонів. Бать-
ко Анатолій Голіков, офіцер карного розшуку Знам’янського 
МРВ УМВС України у Кіровоградській області. Мати Олена 
Григорівна, вчителька початкових класів Знам’янської зага-
льноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 ім. Т.Шевченка. Віктор 
брав участь у подіях лютневої Революції гідності 2014 у місті 
Знам’янці, був одним з засновників «Знам’янської сотні само-
оборони 2014». Вічна слава героям. 
 ***** 

У сусідній Єлисаветградківці 1920-х років існувала подіб-
на організація «самооборони», яка підтримувала холодноярців.   
Значні повстанські формування 1920-1921 р. діяли в повітах 
наближених  до  Полтавщини. Зокрема, ми  маємо  інформацію  
про нараду повстанських командирів у селі Янів (нині Світло-
водський район Кіровоградської області).  Можливо та нарада 
має відношення до великого селянського «Семигірського пов-
стання» 1920 р. у Світловодському районі - села Глинське та 
Семигір'я.  

(Примітка: У 1752-1764 р. в с. Глинське, яке  тоді  було  

Олександрійського повіту Херсонської губернії, - 12 років 
мешкала 19 рота новосербського Гусарського кінного полку).  

У 1921 р. для підтримки антикомуністичного повстання  
«Другого зимового походу» в  Єлисаветграді було створено  
організацію «Народна помста» про яку вже згадували, на чолі  
з В. Новицьким, котрий  мав зв’язки з Ю.Тютюнником. До речі, 
саме тоді у м. Єлисаветграді  діяв «Повстанський  комітет»  під  
керівництвом  Г. Нестеренка-Орла. Період 1921 р. відзначився  
активністю повстанських загонів краю: Л. Завгороднього, Дер-
кача,  Чорного Ворона тощо. 

Повстанська активність, мережа підпільних організацій, 
географічна близькість й тісні зв’язки з «Холодним Яром» зму-
сили чекістів приділити підвищену увагу цьому району. В одно-
му із звітів ЧК було зафіксовано, що місцеве селянство «сильно  
невдоволено більшовицькою владою та ставиться до неї воро-
же». Невдовзі Єлисаветград став центром більшовицької боро-
тьби з повстанцями «Холодного Яру». За активної участі місце-
вих чекістів було розроблено та реалізовано операцію «Запо-
віт», яка призвела до арешту кількох отаманів та нейтралізації 
значної частини повстанських загонів. 

Проте навіть після розправи з повстанцями та амністії, 
села, які були центрами повстанського руху, перебували під  
пильним наглядом  ЧК, а згодом – НКВС. Про це свідчить обла-
сний архів СБУ,  про діяльність загону Пилипа  Хмари та орга-
нізації  «Народна помста».  Один з фрагментів з архіву «Облік  
колишніх  бандитів  по Знам’янському району». У переліку імен 
згадуються 304 особи. Крім убитих, померлих, емігрантів, при-
вертає увагу пункт «решта учасників банди Хмари встановлює-
ться…». До переліку «бандитських сіл», потрапили: Верблюжка  
–  резиденція Григор’єв; Родніковка (Сентово) –  місце організа-
ції махновцями селянського з’їзду; Піщаний Брід – мала батькі-
вщина Галини Кузьменко – дружини Н. Махна та інші. Отже,  
протягом визвольної боротьби 1917–1923 років  землі  сучасної 
Кіровоградщини були охоплені  різними видами та напрямками 
селянського руху. Найпотужнішим був антибільшовицький, який  
існував з 1917 р. і тривав протягом  усього  періоду національ-
ної революції на теренах Єлисаветградщини. Слід  зазначити, 
що повстанські загони на теренах краю і надалі вели боротьбу 
вже під час  НЕПу та інші роки. 
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РАБІВ  ДО  РАЮ  НЕ  ПУСКАЮТЬ 
Якщо взяти статистику, яка існувала ще в 
радянські часи, то можна сказати, що до ка-
тегорії бідняків 1917-1923 роках належали 
десь 60% селянства. Становище поміщиць-
ких та селянських господарств особливо 
погіршилось на початку Першої світової вій-
ни. Селяни не могли дочекались соціалізації 
після  лютневої  революції 1917 р., і  почали  

грабування поміщицьких маєтків з кінця вересня – початку жов-
тня 1917 року на Правобережній, а згодом і на Лівобережній 
Україні. Назвемо їхні дії першою хвилею, де ініціаторами погра-
бування, переважно виступали солдати Південно-Західного 
фронту, поступово до них приєднувалися селяни. Друга хвиля 
пограбувань відбувається в грудні 1917 – січні 1918 р. Селяни 
самочинно переділили поміщицьку землю. Рішення про переділ 
землі, приймали земельним комітетом та схвалювали на сіль-
ських сходах. Так вони «узаконювали» свої грабункові дії. 

Участь у пограбуванні поміщицьких маєтків і розподілі 
землі поміщиків брали всі верстви селян – від бідних до замож-
них. До речі, організаторами пограбувань були службовці помі-
щицьких економій. При цьому селяни консолідувалися й нама-
галися захистити інтереси своєї громади і свого села, і вони не 
допускали тих селян, які проживали в іншому селі, не дивля-
чись на те, що поміщик у них був спільний. Часто відбувалися 
війни за поміщицьке майно між сусідніми селами аж до 1921 р. 

Слід нагадати, що царська армія в кінці 1916 р. втратила 
бойовий дух. Це вже були власне не солдати, а «гарматне 
м’ясо» - резерв, старі дядьки і зовсім молоді хлопці, якими 
командували прапорщики із запасу, або цивільні люди, що 
навіть не пройшли кількамісячний військовий вишкіл. 

Два роки Першої світової війни від 1914 коштували 
Російській (царській) імперії дуже дорого: вбитих було 1.5 млн 
осіб; поранених коло 4-х млн осіб; полонених понад 2.000.000 
вояків. Уявіть собі картину, на початку Першої світової війни на 
фронтах стояло 6 млн людей, за 2 роки війни втрачено 7.5 млн 
осіб. Були частини, в яких не зосталося жодного кадрового офі-
цера (відсоток втрат старшин був на порядок більший, ніж від-
соток втрат солдатів). Додатково залучили до війська 15 млн 

«запасників та рекрутів», які навіть не проходили належної 
військової муштри і саме вони в першу чергу ставали «гармат-
ним м’ясом». До армії з сіл України було мобілізовано 1/2 пра-
цездатних чоловіків. У сільському господарстві не вистачало 
чоловіків, коней, реманенту тощо. Посівні площі скоротилися 
на 1880 тис. десятин, знизилася врожайність - у середньому на 
8%, збір зернових зменшувався на 200 млн пудів щорічно. На 
1917 р. з 4 млн. селянських господарств в Україні 640 тис. не 
мали посівів, 1 млн. 400 тис. були безкінними, 1 млн. 142 тис. 
не мали корів. З кожним днем загострювалася продовольча 
криза. У містах стали типовим явищем тисячні черги біля хлібн-
их крамниць. Солдати часто одержували не більше половини 
належного їм за нормою пайка. Розпадалася не тільки держа-
ва, а й армія, яка складалася на 70% з селян. 

До того ж в кінці 1918 року Україну охопила хвиля безв-
ладдя. Стара гетьманська влада впала, її змінила влада «Ди-
ректорії Української Народної Республіки», вона була слабка, 
не мала досвідчених політиків, адміністраторів, офіцерів, не 
виробила чіткої ідеології. «Директорія» прийшла до влади в 
результаті загального і стихійного повстання, яке «вийшовши з 
берегів», стало заважати встановленню нової міцної влади. 
Тому життя в українських провінціях з грудня 1918 року вияви-
лась під контролем сотні місцевих отаманів, що керували пов-
станськими, добровольчими, козацькими формуваннями наб-
раними з селян. Ці загони захищали інтереси окремої волості 
або села, іноді воювали між собою і проти міст, де «сиділа» 
ворожа селянам «міська» влада, від якої тільки отримувати 
накази та вимоги в допомозі реквізиційним загонам. 

Почавши з сільських «вождів», окремі отамани входили у 
смак влади і претендували, часом, на всеукраїнську владу. 
Отамани не бажали підкорятися, не хотіли далеко віддалятися 
від своїх районів і йти на польський, білогвардійський або анти-
більшовицький фронти. В 1918-1921 р. Сільська Україна була 
поділена між кількома десятками отаманів, які вважали себе 
«незалежними» і могли переходити від «петлюрівців»  до «чер-
воним», а потім до якогось отамана. Спробувавши влади ота-
мана, знову поверталися до «червоної влади», або до «петлю-
рівців». Так і ходили по колу в пошуках «кращої долі». 

Окремі дослідники, «Отаманський період» в Україні 1917- 
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1921 р. порівнювали з «Руїною» XVII ст., коли влада над селом 
перейшла в руки отаманів, а Україна розпалася на окремі 
«мікро-держави», кожна з яких була не більшою волості, проте 
називалася «республікою», мала свою «політику» , «армію» і 
«фронт» - це окопи навколо села. Отамани водили за собою «з 
вогню та в полум'я» селянство, яке слабо розбиралося в полі-
тиці того часу. Гостра політична боротьба, змагання за незале-
жність України в 1917-1921 р, загартовували національну свідо-
мість українського народу.  

Отамани Ангел і Волох, Хмара і Зелений, Лихо і Біденко, 
Данченко і Козир-Зірка, Полієнко і Живодер, Савона і Трепет, 
Григорьєв і Маруся, Махно і багато інших мріяли реалізувати в 
Україні своє бачення «волі і свободи». Це була своєрідна вож-
дистська, народна еліта, а «отаманська ідея» полягала в без-
контрольності місцевої влади та самоорганізації сіл, що ворожо 
ставились до міської влади. У «отаманщини» заголовну роль 
грала «людина з рушницею», якій зброя відкривала шлях до 
вседозволеності. Більшість отаманів вийшло з окопів Першої 
світової війни, дослужився до унтер-офіцерів і прапорщиків ма-
ли певні військові навики. Пройшовши «криваву школу» війни, 
вони не могли звикнути до нового життя, їм хотілося небезпе-
ки, і рука тягнулася до зброї. В роки громадянської війни міль-
йони колишніх фронтовиків відчували «позиційний синдром 
війни», коли «свою справедливість добували зброєю». 

***** 
Перша світова війна - глобальний збройний конфлікт, 
що розвивався перш за все в Європі від 28 липня 1914 
до 11 листопада 1918 року, в якому брало участь 38 
держав із населенням 1,5 млрд мешканців. Під час неї 
загинуло понад десять мільйонів солдатів і цивільних 
мешканців. Конфлікт мав вирішальний вплив на істо-
рію початку XX століття. 
***** 

З початком Першої світової війни українські землі перет-
ворилися на арену воєнних дій, а самі українці змушені були 
воювати за чужі інтереси й брати участь у нав'язаному брато-
вбивчому протистоянні, адже в російській армії перебувало 3,5 
млн. українців, в австро-угорській - 250 тис. Про масштаб ката-
строфи свідчать статистичні дані: 38 країн, які брали участь у 

війні, мобілізували 65 млн. солдатів, з яких 10 млн. загинуло і 
20 млн. поранено. Майже такими були жертви і серед мирного 
населення. 

Неспроможність розв’язати нагальні соціально-економічні 
проблеми і передовсім аграрне питання, характерна «Отаман-
щина» режиму «Директорії» викликала проти неї суспільний 
опір, який невдовзі переріс у масові повстання в Україні. Наве-
сні-влітку 1919 р. в Україні з’явилися селянські озброєні загони 
як відповідна реакція хліборобів на політику «воєнного комуні-
зму». Селянські виступи проходили під гаслами: «Геть комуну», 
«За Радянську владу без комуністів» тощо. Для придушення 
(за московітами) «куркульської контрреволюції» уряд УНР по 
суті створив спеціальний «Внутрішній фронт». В той же час, 
вкрай негативна реакція українського села на заходи «воєнного 
комунізму» 1918-1921 р під час «Громадянської війни» позбави-
ла більшовиків соціальної опори в масах і призвела до катаст-
рофічного падіння боєздатності їхньої армії. Це, в свою чергу, 
дало змогу денікінцям перейти влітку 1919  в активний наступ. 

Загалом історична наука дала «Отаманщині» негативну 
оцінку, як деструктивній силі, що паралізувала українську виз-
вольну боротьбу, поглиблювала внутрішній фронт, підточувала 
провідні сили народу і послаблювала можливості протистояти 
перед «Зовнішнім фронтом», яким були передусім російські 
«біла» і «червона» імперії. До проблеми «Отаманщини» в добу 
«Директорії УНР» зверталося багато дослідників. У працях 
В.Винниченка, Д.Дорошенка, М.Шаповала та інших це явище 
мало негативні характеристики. В.Винниченко вважав, що з 
народженням «Отаманщини» скінчилася влада «Директорії». 
Він неправомірно переносить визначення «Отаманщина» на 
все суспільно-політичне життя цього періоду, характеризуючи 
його епітетами суцільно негативного спрямування і перекладає 
всю відповідальність за неї на С.Петлюру.  

Отже, існування феномену «Отаманщини» в добу «Дирек-
торії УНР» має такі глибинні причини, як пробудження селянсь-
кої стихії, стислі строки формування армії, наявність незакон-
них збройних формувань, самоуправство окремих місцевих 
політичних та отаманських авторитетів, слабкість державного 
апарату, вплив підривної більшовицької пропаганди і внутрішні 
суперечності між українськими політичними силами того часу. 



 

 
100 

У кінці 1919 року в Єлисаветграді встановилася влада 
більшовиків. І відтоді над містом майже постійно майорів чер-
воний прапор з деякими перервами в часі. Поруч діяли украї-
нські повстанські загони. Ота війна міста проти села й села 
проти міста, про яку ми говорили, тривала. Єлисаветград, який 
знаходився поруч із повстанськими центрами «Холодного Яру» 
став «осередком боротьби з бандитизмом» (бо українських 
повстанців більшовики називали бандитами). Місто перетвори-
лося на військовий табір. Ісаак Мазепа, відомий український 
діяч, керівник уряду часів «Директорії», у книзі «Україна в огні й 
бурі революції» так описував ситуацію в Єлисаветграді в квітні 
1920 року: «Місто було переповнене московськими регулярни-
ми частинами, добре одягненими й озброєними. Ввесь час з 
півночі прибували нові військові відділи». 

Говорячи про Єлисаветград 1919-1920 р., треба сказати, 
що культурне життя в місті не зупинилося, але «місто стало 
схоже на жебрака з протягнутою рукою», поряд з розставлені 
по місту шибениці, культурне життя не припинялося. Працю- 
вали театри, кінотеатри, відбувалися концерти, літературні 
вечори тощо. Історія багато разів доводила, що тільки розвива-
ючи культуру, мистецтво, музику, літературу, можна виграти 
боротьбу за людські голови. Можна зі зброєю завойовувати 
територію і встановити свої прапори, але найважче виграти 
боротьбу за симпатії населення. 

Павло Тичина, який подорожував Україною з капелою 
Кирила Стеценка й побував у нашому місті у 1920 році, писав: 
«Кавалерійські школи справа і зліва оточують площу. На площі  
дротом загороджена ділянка – могили людей. На деяких моги-
лах трава вже висока, на інших тільки вінки або ж в головах 
соняшник росте. Це свіжі могили. Оце недавно якихось євреїв 
ховали на площі. Минаємо кавалерійські стайні, зараз коло те-
атру несподівано чуємо «Заповіт». Десь з темряви вихоплю-
ються тенори і баси пливуть. Голоси гарні, багато українців …». 

1919 рік відзначився в Єлисаветградщині важливою поді-
єю, з Твері в наше місто перевели курси червоних командирів, 
пізніше вони стали «Кінною школою ім. Будьоного». Докладно 
ці події описали Сергій Шевченко й Олександр Чуднов у книзі 
«Кавалерія». Також у Єлисаветграді, у колишньому Пушкінсь-
кому училищі (зараз це приміщення сьомої школи), працювали 

курси політичної підготовки, на яких у 1920 році навчався Воло-
димир Сосюра. Ми вже згадували його роман «Третя рота», де 
є спогади про Єлисаветград. Там цікавий епізод, коли Сосюра, 
перебуваючи в нашому місті, захворів на дизентерію, не мав 
взуття і тому взимку босоніж мусив іти до лікарні, щоб отримати 
якусь допомогу. 

На початку 1920 р. основні фронти для «Червоної армії» 
закінчилися,– розбито армію УНР, з України вибито білих. Про-
тивниками залишались махновці та українські повстанці. Проте 
в квітні – травні ситуація загострилася. Симон Петлюра уклав 
угоду з маршалом Польщі Юзефом Пілсудським. Ця угода була 
укладена страшною ціною для західних українців. Петлюра пос-
тупався Західною Україною, віддавав її полякам як жертву, щоб 
домовитися з Пілсудським про підтримку. Згодом цієї дії, Пет-
люрі не пробачили ні керівники «Західноукраїнської Народної 
Республіки», ні Грушевський, ні Винниченко. 

Внаслідок такої угоди наприкінці квітня 1920 розпочався 
наступ об’єднаної польсько-української армії з метою визволи-
ти Україну від більшовиків. До неї приєдналася повстанська 
армія «Зимового походу». Наступ був доволі успішним, більшо-
виків на короткий час вибили з Києва. І Єлисаветград став ти-
лом і прифронтовою територією, куди надходили більшовики. 
Тут знаходився відділ «Першої кінної армії Будьоного». 

***** 
Повстанська армія Другого зимового походу Україн-
ської Народної Республіки, жовтень-листопад 1921 р. 
Загальне командування здійснював Юрій Тютюнник, 
начальником штабу був полковник Ю. Отмарштейн. 
Ціль, надання воєнної допомоги партизанському рухо-
ві в Україні та повалення більшовицького режиму на 
територіях України. 
***** 

У цей час у Єлисаветград потрапляє український пись-
менник Городянин-Лісовський, він же холоднояровець Юрій 
Горліс-Горський. У 1920 році під Новомиргородом його захо-
пили в полон кавалеристи Єлисаветградського кавалерійського 
училища. В романі «Холодний Яр» Горліс-Горський докладно 
описує своє перебування в нашому місті. Проте ці описи доволі 
специфічні. Адже Горліс-Горський встиг побувати тільки у трьох 
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місцях: у єлисаветградській ЧК, у підвалі особливого відділу 
Першої кінної армії та у більшовицькій в’язниці. 

Завдяки краєзнавцю Василю Даценку ми сьогодні знаємо, 
де знаходилася ЧК у Єлисаветграді, це будинок по вул. Гоголя, 
№ 79. Зараз там знаходиться ліцей побутового обслуговуван-
ня. До революції це був приватний будинок з величезними під-
валами, які ЧК використовувала як камери і як місце для роз-
стрілів та катувань людей. Горліс-Горський пише: «Під’їжджа-
ємо до великого двоповерхового будинку з написом «Елиса-
ветградская уездная чрезвычайная комиссия». На стіні чер-
воною фарбою вимальовано другий напис: «ЧК – глаза и уши 
советской власти. Она все видит и слышит». На брамі варта 
з кулеметами та озброєні чекісти. 

Взагалі-то письменник дуже докладно описує своє пере-
бування у ЧК, наприклад, льох для розстрілу. Розстрілювати 
Горліс-Горського поки що не збиралися, його залякували задля 
того, щоб він розповів про зв’язки повстанців у Єлисаветграді, 
Олександрії, Новомиргороді. Описи письменника насправді 
жахливі. Більшовики роздягали людей догола, яких розстрілю-
вали, інших кидали у підвали, заляпані людською кров’ю, всю-
ди запах крові й тліну. Нескінченна черга голих людей біля стін 
– чоловіків і жінок – зі зв’язаними руками, і палачі, які, втомлю-
ючись, змінюють один одного. І сам Горліс-Горський – теж 
голий, вже «підготовлений» для розстрілу. Він провів у цьому 
льосі кілька діб, поряд з мертвими тілами в калюжах крові… 

Горліс-Горський пише: «Єлисаветградська каторжна 
тюрма була допрем нового типу. В одиночці приковане до стіни 
залізне ліжко, такий самий столик і стільчик. На столику стоїть 
мідна миска і їдка. В окованих залізом дверях досить великий 
чотирьохкутний виріз, що закривається дощинкою на завісах. 
Через нього подавалася їжа й вода. В одиночному корпусі були 
в’язні, що числилися за ЧК, за особливим відділом «Кінної 
армії» та особливим відділом 45-ї дивізії, штаб якої теж стояв у 
Єлисаветграді. 

ЧК і будьонівці забирали людей на розстріл удень до сво-
їх льохів. Сорок п’ята дивізія червоних свого льоху не мала. Від 
дивізії вночі приходив конвой і забравши засудженого, виводив 
на розстріл до пустиря старої фортеці св. Єлисавети. У вікно 
одиночки та через двері підвалів долітали ті постріли». 

Горліс-Горський описує, як йому вдалося втекти, коли йо-
го повели на розстріл, зіштовхнувши одного з конвоїрів з висо-
кого земляного валу фортеці св. Єлисавети: «Біжу садами та 
огородами, перескакуючи через паркани. З усіх боків зустрічає 
мене шалене гавкання собак. Пси виявляли, де я і червоноар-
мійці бігли в тім напрямку, стріляючи по дорозі в небо. Я довго 
біг передмістям, думаючи, що біжу до окраїни міста, але вияви-
лось, що побіг не в тому напрямку. Сади й городи меншали, бу-
дівлі більшали й частішали. Перескочивши через один паркан, 
опинився на вулиці з електричними ліхтарями». Це була цент-
ральна вулиця Єлисаветграда. Мене схопили більшовики. 

Далі Горліс-Горський пише про те, що його в Єлисавет-
граді прийняли за старшого міліціонера кам’янської міліції 
Сім’янціва, саме тому його вважали «цінним в’язнем», пропо-
нували перейти на бік більшовиків і навіть обіцяли орден. І 
дійсно: у справі Сім’янціва є навіть фотографія Горського та  
описані ті самі події, що й в романі Горліс-Горського. Проте там 
сказано, що в’язень Сім’янців втік 1 липня 1920 року, але не під 
час розстрілу, а із залізничного вокзалу, коли його етапували 
до Житомира. Чи міг Горліс-Горський вигадати цей розстріл на 
валах фортеці св. Єлисавети та втечу в Єлисаветграді?  Ми не 
знаємо, але коли Горліс-Горський повернувся до «Холодного 
Яру», то в «Мотронинському монастирі» йому вже встановили 
хрест на могилі. 

Окрім тюрми нового типу в Єлисаветграді в 1920 р. обла-
штували перший концентраційний табір. Дослідник Володимир 
Босько знайшов та оприлюднив документи єлисаветградського 
концтабору. Ці документи збереглися випадково – такі речі ду-
же ретельно зачищалися. Далі В.Босько пише, що табір знахо-
дився прямо навпроти Грецької церкви – там, де зараз Сквер 
інтернаціоналістів біля річки Інгул. А адміністрація була у буди-
нку, де зараз факультет фізичного виховання. Хто перебував у 
тому концтаборі? Не тільки військовополонені, там були різні 
люди: успішні підприємці, заможні селяни, повстанці. Одноча-
сно туди потрапляли люди за якісь дрібні злочини. Разом з 
дорослими утримувалися діти від 12 до 17 р. Більшість з них 
потрапили сюди за безквитковий проїзд! За це дітей засуджу-
вали до примусової праці від одного місяця до одного року. Та-
кі табори не були створені для масового знищення людей. 
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Єлисаветградський край у 1921 р. запам’ятався голодом, 
церковним розколом і надіями на нормальне життя. Здавалося 
б, війна нарешті скінчилася, політика «воєнного комунізму» ска-
сована, ліквідовано продрозверстку, X з’їзд РКП(б) прийняв 
НЕП 1921 р. І саме в цей час починається голод в Україні. Тре-
ба чітко розуміти різницю між подіями 1921-1923 і 1932-1933 р, 
бо в 1921 році був голод, із голодом боролися, а в 1933 р. був 
штучний голодомор, де людей просто вбивали голодом. 

Деякі дослідники цього періоду, наприклад, Станіслав 
Кульчицький, вважають, що й голод 1921 року був створений 
більшовиками штучно. З ним згодні далеко не всі історики. Але 
всі визнають той факт, що більшовикам ця ситуація була на 
руку, і вони нею скористалися. По-перше, змучене голодом се-
ло вже не могло підтримувати повстанців так, як раніше, й це 
знесилило повстанський рух. По-друге, більшовики використа-
ли голод для того, щоб грабувати храми й водночас підривати 
довіру населення до церкви. 

Під час голоду в Єлисаветграді діяли великі міжнародні 
організації. Дослідженням голоду в цей період займався крає-
знавець Іван Петренко. Він наводить таку статистику по місту 
Єлисаветграду: 27 тисяч городян, з яких 12,5 тисяч дітей голо-
дували. (Примітка: у 1920 р. в місті було 77 тис. мешканців). 
Щоденно голодною смертю помирали сотні людей. Євген Чика-
ленко, який певний час жив і вчився в Єлисаветграді, писав, що 
більшовики не можуть довго протриматися в Україні, тому що  
вони нищать приватну власність, а українці за своїми інстинк-
тами не общинники, вони приватні власники. Мабуть так би 
воно й було б, якби більшовики не застосування потужного 
репресивного апарату. 

У 1921 році в Єлисаветграді створюються підпільні орга-
нізації, які готують повстання проти більшовиків. Одну з таких 
організацій – «Комитет по борьбе с большевизмом», дуже 
добре її описав Федір Шепель у книзі «Ніхто не хотів помира-
ти». Потім з’ясувалося, що це була спецоперація особливого 
відділу «Першої кінної армії». Операція була настільки таємна, 
що особливий відділ не повідомив про неї навіть місцевий ЧК в 
Єлисаветі, за що, до речі, потім весь відділ поплатився. Ство-
рили організацію «Комітет…» працівники особливого відділу 
Петров і Тихонов, а записалися до неї реальні противники 

радянської влади в Єлисаветграді. Вони почали розробляти 
план антибільшовицького повстання, обрали «народних ме-
рів», «народних губернаторів», розподілили між собою всі 
портфелі тощо. Щодо ідеології «Комітету…», то пізніше писали: 
«Організація мала контрреволюційний характер невизначеного 
напрямку. Жоден з членів комітету не знав його платформи». 
Коли організацію викрили, учасники «Комітету…» отримали 
покарання різної важкості – від легких покарань до концтабору 
та розстрілу. Символічно, ЧК покарала також Петрова і Тихоно-
ва з приписом «за ряд неправильных действий». До речі, цікаві 
документи знайшов в архіві Володимир Босько – це переписка 
між ЧК та установами міста Єлисаветграда. 

Ще одна підпільна організація, яка діяла в місті в 1921 р, 
«Народна помста», про яку писав краєзнавець Віталій Посто-
латій. Якщо «Комітет…» мав «невизначений характер», то це 
вже була проукраїнська повстанська організація, яка мала 
зв’язки і з «Холодним Яром», і зі штабом Симона Петлюри та 
Юрком Тютюнником, що був у Львові . Керівником цієї органі-
зації був Володимир Новицький. Єлисаветградська «Народна 
помста» портфелів не ділила, вони чекали, поки в Україні вибу-
хне постання під проводом УНР, щоб до нього приєднатися. 
Треба сказати, що більшовики вели дуже талановиту гру з пов-
станцями. І зіркою в цій грі був наш земляк Сергій Даниленко-
Карін, уродженець села Високі Байраки, випускник Єлисавет-
градського земського реального училища, колишній УНР-івець, 
який згодом став співробітником ЧК. 
У 1921 році Карін під іменем студента Степана Черненка 
увійшов до єлисаветградської «Народної помсти» і скоро був 
призначений «начальником зв’язку оперативного району». У 
вересні 1921 р. Володимир Новицький відправляє його до 
Львова, в штаб С.Петлюри, де він мав зробити доповідь «Про 
хід революційних подій у Єлисаветграді». І саме у петлюрівсь-
кому штабі Карін дізнається всі подробиці про похід на Радян-
ську Україну, який готує армія УНР. Цей похід дістав назву «Ли-
стопадовий рейд», або «Другий зимовий похід». Три групи ма-
ли перейти кордон з Румунії і з Польщі в різних місцях, щоб по-
тім зустрітися в Україні, і згодом до них мали приєднатися інші  
повстанці. Керівниками групи № 1 був Михайло Палій, групи № 
2 - Андрій Гулий, групи № 3 - Юрко Тютюнник. 
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ВІЙНИ  НАРОДНИХ  ОТАМАНІВ 
Війни народних отаманів на теренах Єлиса-
ветградського краю в 1917-1922 і пізніших ро-
ків - це масовий збройний рух українського 
селянства і частково робітництва, що спрямо-
ваний на захист соціальних здобутків, зокрема 
права на вільне володіння землею та засоба-
ми  виробництва, проти  реставраторів старого  

ладу і окупаційних режимів в Україні, за народну владу і далі за 
національне і соціальне самовизначення українського народу. 
Боротьба народних отаманів в історичних працях і публікаціях 
радянської доби в Україні замовчувалася або позначалася як 
«бандитизм», де учасники визвольного руху не мали ідейних, 
соціальних та політичних мотивів. 

Надаємо більшовицький (ЧК) «Список банд в Україні» 
станом на травень 1921 р. із зазначенням прізвищ отаманів, як 
правило, більшовики чисельність народних месників зменшу-
вали у декілька разів: 
► 1-й та 2-й повстанські райони. Херсонська губернія, південні 
повіти. Приблизно 1 тисяча чоловік: 

Загони німецьких колоністів - 300 чоловік.  
Скляр - 50 чоловік - самостійники. 
Солтіс - 50 чоловік. 
Деркач - 50 чоловік. 
Здобудь-Воля -  до 100 чоловік. 
Гуляй-Біда - 80 чоловік. 
Стротиевський - 50 чоловік. 
Івашенко - 50 чоловік. 
Пшонник - 200 чоловік. 
Р. Бабій - 70 чоловік. 
Д. Кушнір - 50 чоловік. 

► 3-й повстанський район. Катеринославська губернія, право-
бережні повіти. Приблизно 1 тисяча чоловік: 

Клепач - 100 чоловік - самостійники. 
Гладченко - 100 чоловік. 
Ільченко - 50 чоловік. 
Іванов - 300 чоловік - анархісти. 
Круглов - 50 чоловік. 
Чорний та Чалий по 100 чоловік у кожного. 
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Через 265 років після «Переяславської ради», 
отаман повстанців Данило Зелений (справжнє 
прізвище – Терпило) у м. Переяславі  1919 р. в 
присутності десятків тисяч місцевих жителів 
урочисто проголосив скасування союзу із Мос- 

квою, укладеного гетьманом Богданом Хмельницьким. Кількі-
сть селянської армії лише отамана Зеленого Влітку 1919 р. 
перевищила 30 тисяч бійців, вони діяли одночасно і проти 
«білих», і проти «червоних» московських загонів. Навесні 1919 
р. козаки Зеленого захопили майже весь південь Київщини та 
пароплави на Дніпрі й перетворили їх на плаваючі фортеці, 
що блокували підвіз підкріплень і боєприпасів більшовикам. 

***** 
► 4-й повстанський район. Херсонська губернія, північні повіти. 
Приблизно 1,6 тисяч чоловік: 

М. Мелашко - 150 чоловік - самостійники. 
Я. Кошевой - 120 чоловік. 
Чумак - 80 чоловік. 
Клим - 60 чоловік. 
Полудненко - 100 чоловік. 
Деревяга - 200 чоловік. 
Колос - 100 чоловік. 
Гулько - 80 чоловік. 
Куш - 150 чоловік. 
Василенко - 100 чоловік. 
Карась - 50 чоловік. 
Черний Ворон - 250 чоловік. 
Павлов - 150 чоловік - анархісти. 
Сокол - 150 чоловік. 
Попов - 50 чоловік. 
Стародуб - 50 чоловік. 

► 5-й, 6-й повстанські райони. Подільська губернія. Приблизно 
3,5 тисяч чоловік: 

Ф. Хмара - 500 чоловік - самостійники. 
Я. Шепель - 400 чоловік. 
Орел - 600 чоловік. 
Гальчевський - 300 чоловік. 
Заболотний - 100 чоловік. 
Сірко - 70 чоловік. 

Коваль - 200 чоловік. 
Підкова - 200 чоловік. 
Лихо - 100 чоловік. 
Гадзнховський - 200 чоловік. 
Чуприна - 50 чоловік. 
Іво - 50 чоловік. 
Крилов - 150 чоловік. 
Петрушенко - 100 чоловік. 
Шевчук - 50 чоловік. 
Пушкарь - 50 чоловік. 
Ходік - 150 чоловік. 
Е. Якубченко - 50 чоловік. 
Дорошенко - 200 чоловік. 
Подоляк - 100 чоловік. 
Бабич - 300 чоловік. 
Голуб - 100 чоловік. 
Василенко - 50 чоловік. 

***** 
У 1918-1922 p. в Україні існувала низка селя-
нських «республік», вільних від більшовицької 
влади – «Трипільська», «Ямпільська», «Медви-
нська», «Чигиринська», «Мліївська» та інші. В  

таких «республіках» селяни з навколишніх сіл встановлювали 
власну адміністрацію, забезпечували господарське життя, 
організовували збройні загони, подекуди чисельністю в кілька 
тисяч бійців, та не допускали на свою територію більшови-
цьких регулярних загонів та різних банд. Однією з найбільш 
потужних була «Холодноярська республіка», її полк гайдама-
ків від лютого 1919 р. активно виступив на підтримку «Дире-
кторії» й надалі брав участь у всіх антибільшовицьких пов-
станнях. Сили повстанців «Холодного Яру» очолили брати 
Василь, Петро і Олекса Чучупаки, а після їхньої загибелі, інші 
отамани боролися до 1922 р., доки повстанців не було хитрі-
стю захоплено в полон. 

***** 
► 7-й повстанський район 2-а група. Київська губернія, Уман-
ський повіт. Приблизно 1 тисяча чоловік: 

А. Волинець - 300 чоловік - самостійники. 
Миргородський - 150 чоловік. 
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Чайковський - 100 чоловік. 
Деревьяга - 100 чоловік. 
Пстюк - 50 чоловік. 
П. Дерещук - 200 чоловік. 
М. Христенко - 100 чоловік. 

***** 
Заклик поета Валір’яна Пліщука 1920 р: - Бра-
ти селяни і козаки! Настав час всім кращим 
синам України, синам волі, синам вільного тру-
дового життя взятися за зброю. Не на грабу-
нки, не на  вбивства  мирного  населення лунає  

цей заклик, ні, він закликає до боротьби, до самої рішучої бо-
ротьби з насильством, неправдою, з якими прийшли до нас 
комуністи, які самі робити не хотіли, а прийшли до нас, аби 
жити нашим трудом. Вже всі побачили, хто такі більшовики -  
це ледарі, дармоїди, ледацюги, грабіжники, душогуби і розбій-
ники. Отже, брати-козаки, селяни, робітники, – всі до єднан-
ня, до зброї, до тісної організації. Хай же справдяться слова 
нашого незабутнього борця за волю, мученика і пророка 
Тараса Шевченка, який сказав, «що ще дихне вогнем пекучим 
всім ворогам Холодний Яр». 

***** 
► 8-й повстанський район 2-ї групи. Київська губернія, південні 
повіти (Чигирин - Холодний Яр - Звенигородка - Корсунь). При-
близно 4,5 тисяч чоловік: 

Загони Холодного Яру - 700 чоловік - самостійники. 
Я. Водяной – не зазначено. 
Голік (Залізняк) - 300 чоловік. 
Гонта – немає відомостей. 
Мамай - 100 чоловік. 
Фесенко - 100 чоловік. 
Туз - 200 чоловік. 
Орлик - 100 чоловік. 
Нагорний - 500 чоловік. 
Цветковський - 200 чоловік. 
Тройко-Трейко - 100 чоловік. 
Богатиренко - 200 чоловік. 
Завгородній - 200 чоловік. 
Пшеничний - 100 чоловік. 

Гризло - 300 чоловік. 
Терещенко - 300 чоловік. 
Бондаренко - 100 чоловік. 
Прищ - 100 чоловік. 
Сорока - 50 чоловік. 
Братовец - 50 чоловік. 
Непитайко - 50 чоловік. 
Завзятний - 50 чоловік. 
Жук - 100 чоловік. 
Лещенко - 80 чоловік. 
Ващенко - 200 чоловік. 
Чехович, Зеленчук, Матвієнко, Кравченко, Пугач, Музика, 
Темний - загалом 400 чоловік. 

► 9-й повстанський район. Волинська губернія. Приблизно 0,7 
тисяч чоловік. Окремі загони: 

П. Філоненко - 300 чоловік - самостійники. 
Заклинюк - 50 чоловік. 
Воловський - 50 чоловік. 
Курух - 50 чоловік. 
Верховський - 60 чоловік. 

► 10-й повстанський район 2-ї групи. Київська губернія, північні 
повіти. Приблизно 1,6 тисяч чоловік: 

Ю. Мордалевич - 700 чоловік - самостійники. 
І. Струк - 250 чоловік. 
Лисиця - 200 чоловік. 
Сірко - 180 чоловік. 
Верновський  - 100 чоловік. 
Кувшинський - 60 чоловік. 
Бердіхін - 80 чоловік. 
Пінчук - 60 чоловік. 
Ярошевич – немає відомостей. 

***** 
В Україні розгорнувся кривавий терор. Для бі-
льшовиків масові убивства, катівні та пере-
селення великих груп людей були основним змі-
стом  державної  політики.   Особливо   масово  

терор застосовувався проти українських повстанців. Відомі 
численні випадки лютих звірств проти населення України. В 
Києві 1920 р. ЧК  розстріляло 12 тис, в Харкові 8 тис людей. 
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► 11-й повстанський район. Чернігівська губернія. Приблизно 2 
тисячі чоловік: 

Шуба - 300 чоловік - анархісти. 
Артамонов - 100 чоловік. 
Маслов - 200 чоловік. 
Тілелей - 70 чоловік - самостійники. 
Лошин - 300 чоловік. 
Галако - 400 чоловік. 
Ходько - 50 чоловік. 
Прізвисько «Грош бійці» - 50 чоловік. 
Довгаленко - 150 чоловік. 
Добрий вечір - 80 чоловік. 

► 12-й, 13-й та 14-й повстанські райони. Полтавська губернія. 
Приблизно 5 тисяч чоловік: 

Хозушко - 50 чоловік - самостійники. 
Коваленко - 50 чоловік. 
Чорний - 200 чоловік. 
Тацій - 50 чоловік. 
Галайда - 50 чоловік. 
Тягло - 80 чоловік. 
Іванюк - 300 чоловік - анархісти. 
Кониболотський - 60 чоловік. 
Семиславов - 50 чоловік - анархісти. 
Левченко - 1500 чоловік. 
Брова - 200 чоловік. 
Ромашка - 1000 чоловік - самостійники. 
Келеберда - 100 чоловік. 
Івченко - 100 чоловік. 
Кокоть - 100 чоловік. 
Крупський - 100 чоловік. 
Король - 100 чоловік. 
Кабан - 100 чоловік. 
Маруся Чорна - 100 чоловік. 

► 15-й, 16-й, 18-й та 19-й повстанські райони. Катеринослав-
ська губернія, лівобережні повіти. Приблизно 5 тисяч чоловік: 

Н. Махно - приблизно 5 тисяч чоловік - анархісти. 
Пушкарев - 50 чоловік . 
Забудько - 100 чоловік. 
Бурлака - 50 чоловік. 

Бабицький - 150 чоловік. 
Пархоменко - 200 чоловік. 
Маруся - 350 чоловік. 
Миронов - 150 чоловік. 
Каленік – немає відомостей. 
Ліпко – немає відомостей. 
Наконечний – немає відомостей. 

► 17-й повстанський район. Північна Таврія. Приблизно 0,5 
тисяч чоловік: 

Куриленко - 200 чоловік - анархісти. 
Глазунов – немає відомостей. 
Зверев - 100 чоловік. 
Павловський - 40 чоловік. 

► 20-й, 21-й та 22-й повстанські райони. Харківська губернія. 
Приблизно 3,5 тисяч чоловік: 

Двигун - 100 чоловік - анархісти. 
Волох та Савонов по 200 чоловік кожний. 
Каменюк та Зайцев по 300 чоловік кожний. 
Терехов - 800 чоловік. 
Бистрое - 60 чоловік. 
Фома Кожин - 450 чоловік. 
Колеснік - 500 чоловік. 
Шаповал - 450 чоловік. 
Серобаба - 100 чоловік. 
Сироватський - 50 чоловік. 
Матвеєнко, Бурлак, Скворцов, Скляров, Белецький по 150 

чоловік кожний. 
***** 
На Харківщині діяли десятки повстанських за-
гонів. Отамани Каменюк, Фетисов, Чередниче-
нко, Перцев  діяли  на Чугуївщині;  Кочубей – на 
південному заході Харківщини та в районі Чугу- 

єва; Загоруйко - на Куп'янщині; Маслов і Циба – на Зміївщині, 
Чаплій – на Борівщині; Шкарупа – на Ізюмщині, Козлов на Бар-
вінківщині; Шкіль на Куп'янщині тощо. Імена отаманів однієї 
лише Харківщини можна перераховувати досить довго: Пер-
лик, Волох, Циглер, Шатровка, Брова, Іванюк, Каменев, Коліс-
ниченко, Кучма, Сова, Сироватський, Чередняк, Білецький, 
Печня, Маруся та інші. А ще відоме «Балківське повстання».  
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Не менших успіхів досягали повстанці на Кубані, на той 
час заселеній переважно українцями. Там діяли загони коза-
цьких отаманів: сотника Дубини, осавулів Іваненка та Кравче-
нка, полковника Жукова, підхорунжого Василя Чуба, урядника 
Шпака, старшин Ляха, Москалева, Лавриненка, Захарченка, 
Ющенка, Книша, Скиби, Самсоненка, Пилюка, Сича, Капусти та 
багатьох інших. За час від 1 серпня до 1 листопада 1921 р біль-
шовики взяли на облік на Кубані 52 загони повстанців, нарахо-
вували 3205 шабель, 829 багнетів, 72 кулемети і 2 гармати. 

Більшовики зазначали, що помітною стала тенденція до 
об'єднання невеликих загонів «у правильні військові одиниці, 
полки, бригади на чолі з Кубанським військовим повстанським 
комітетом». Одним з найвизначніших кубанських повстанців 
став Василь Рябоконь. Плавні рукавів річки «Кубань» займали 
простір між козацькими станицями, де діяли численні загони 
повстанців. Після багатьох успішних вилазок Рябоконь усе ж 
потрапив пораненим у більшовицький полон. Як писалося в 
радянському зведенні, коли Рябоконя привезли до станиці 
«Полтавської», жінки кидали йому квіти, козаки підбадьорю-
вали, а в сусідній станиці «Слов'янській» вигукували погрози на 
адресу «червоних». У відповідь на український повстанський 
рух на Кубані зі станиць «Полтавської», «Медведівської», «Уру-
пської» – як найбільш «контрреволюційних», було виселено до 
Сибіру й Уралу майже всіх мешканців – понад 45 тисяч осіб, а 
на місце українців - заселено червоноармійців з родинами. Ста-
ниці «Уманську», «Урупську» та «Полтавську» було позбавлено 
їхніх історичних назв і перейменували на «Красноармійську», 
«Ленінградську» і «Совєтську», додатково станицю «Поповичів-
ську» перейменували на «Кагановичівську». 

Для боротьби з повстанцями більшовики вживали найжо-
рстокіших покарань. Уже на початку 1920-х p. в СРСР діяло 
близько 700 концентраційних таборів, організованих за особи-
стим розпорядженням В. Леніна. Крім ув'язнення, здійснюва-
лися й масові депортації «неблагонадійного» населення. Для 
дискредитації українського повстанського руху 1918-1923 pоків 
радянський режим упродовж десятиліть провадив масовану 
пропаганду, маючи на меті позбавити український повстанський 
рух його героїчних рис. В карикатурному та смішному жанрі бу-
ло знято фільми «Звенигора», «Весілля в Малинівці» та інші. 

Ми весь час підкреслюємо, що більшість українських 
народних отаманів воювала як проти «червоних» московських 
загонів, так і проти «білих» денікінців, врангельців, корніловців 
тощо. Водночас, окрема частина народних отаманів, на етапі 
боротьби з білогвардійцями А. Денікіним і П. Врангелем, іноді 
діяла разом з більшовиками. Зокрема, армія Нестора Махна у 
листопаді 1920 р. взяла головну участь у прориві укріплень 
Перекопу, форсуванні Сивашу та захопленні Криму, який конт-
ролювався «білим» генералом П. Врангелем. 

Організована повстанська боротьба українського народу 
тривала до 1923 р., доки від рук більшовиків не загинули голо-
вні повстанські отамани в Україні. Припиненню повстанської 
антибільшовицької боротьби українського народу сприяв пере-
гляд більшовиками своєї політики, зокрема відмови від «прод-
розверстки» (організованих конфіскацій і грабунків харчів у 
сільського населення), а також запровадження українізації. Ці 
кроки були зроблені Москвою задля того, щоб роззброїти насе-
лення, приспати українське суспільство та згодом відновити 
репресії ще в більшому масштабі. У роки повстань український 
народ виявив значну силу та готовність до боротьби за власну 
державу. У той же час було засвідчено вкрай низький інтелек-
туальний рівень тодішньої політичної еліти, її державницьких 
інстинктів та організаційних здібностей. Еліта України не спро-
моглася мобілізувати свій народ на перемогу. Через це «Гро-
мадянську війну» 1917-1921 р. було програно, що потягнуло за 
собою вкрай тяжкі наслідки для українського народу, включно з 
загибеллю мільйонів українців унаслідок різних голодовок та 
Голодомору в наступні роки тощо 

Після смерті 1953 р. Й. Сталіна у Радянському Союзі 
починається процес лібералізації усього суспільного життя. В 
Україні відбуваються помітні зміни, до 1957 року повернулися 
понад 65 тисяч депортованих членів сімей, пов’язаних із діяль-
ністю українського повстанського руху. Молоде українське 
покоління прагло до оновлення, але влада, вбачаючи в «шіст-
десятниках» (1960-х роках) зародки опозиційності, відповіла на 
творчий порив молоді двома хвилями арештів – у 1965 та 1972 
роках. Перші дисиденти 1960-х років: І.Драч, Б.Олійник, Д.Пав-
личко, В. Стус, І. Калинець, І. Світличний, Є. Сверстюк, Ліна 
Костенко, В. Шевчук та інші. 
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ОТАМАНИ:  НЕ  ВИДУМАНІ  ІСТОРІЇ 
Важливої ролі набуває всебічне дослі-
дження України у часи «Українського 
визвольного руху» 1917-1923 р. Це один 
із найважливіших періодів нашої Батькі-
вщини. Тогочасна Україна перебувала в 
війні між «білими» та «червоними», які 
бачили нашу державу у кайданах кріпо-
сного ярма. Радянська історіографія цю  

тему практично ігнорувала, а пропаганда, як могла, спотворю-
вала в масовій свідомості образ селянина-повстанця у вигляді 
бандита. На території Єлисаветградщини знайшлися небайдужі 
патріоти, які підняли місцевий люд на боротьбу за рідну землю. 
У 1921 році, навіть більшовики вимушені були визнати, більше 
половини особового складу повстанських загонів України нале-
жали до бідняцького і середняцького прошарку села. Тож важ-
ливої ролі набуває всебічне дослідження історії «Українського 
визвольного руху» 1917-1923 років. Не забувайте, що історія 
твориться й сьогодні, багато ще залишилося невідомих фактів 
про тогочасне державотворення України.  

Наші автори поділяться цікавою інформацією про народ- 
них отаманів Єлисаветградського краю 1917-1923 років. Коли 
звичайні люди без титулів і багатств прагнули кардинальних 
змін всього суспільного устрою, боролися до останнього проти 
тоталітарної влади більшовиків, а ми чомусь «забули» про них 
на цілих сто років (починаючи від 1917-1918 р). Раніше зазна-
чені слова: «Вмирати зовсім не страшно, коли знаєш, що 
смерть не така й страшна, як хтось думає. Але померти ні 
за цапову душу – дуже страшно. За таку смерть нащадки 
проклянуть.   

Для безпосереднього керівництва боротьбою з повстансь-
ким рухом в кінці 1920 початку 1921 р були створенні «Постійні 
наради по боротьбі з бандитизмом» на всіх рівнях – від Все-
української, де головував спочатку М.Фрунзе, а потім Х.Раков-
ський, до повітових. Антибільшовицький повстанський рух 
1920-х років носив загальноселянський характер з власною 
специфікою окремих території України, і був типовою реакцією 
на більшовицьку політику «військового комунізму», насильни-
цької колективізації, депортацій та терору голодом. 

Головнокомандуючим повстанцями Херсонщини можна 
вважати отамана Лихо-Бондарука. Він виступав за незалежну 
Україну. «Беріть до рук зброю, бийте ворога скрізь, де він 
появиться. Ми обов’язково переможемо! Слава Самостійній 
Україні».  В березні 1920 р. Бондарук був у Врадіївці, де інспек-
тував загони К.Колоса, керівника «Врадіївської республіки», по-
тім – в «Савранських лісах», де перебували запорожці Гулого-
Гуленка. На кінець 1920 р. загін Бондарука нараховував близь-
ко 200 бійців і продовжував збільшуватись. Разом зі своїм помі-
чником І.Нагірним, уповноваженим розвідки штабу УНР, Лихо-
Бондарук протягом першої половини 1921 р. готував повстання 
на Херсонщині: проводив інспектування селянських загонів, 
складів зброї та продовольства, формував штаби нових полків, 
організовував явки. Лише в Ольвіопольському було повіті ство-
рено кілька підпільних груп, в тому числі в Грушівці, Сировому, 
Мигії, Берізках, Доманівці, Голті, Кінецьполі, Ольвіополі, Бого-
полі. Останній бій для отамана Лиха відбувся в околицях Вра-
діївки. Смерть від більшовицької кулі не дала можливості про-
вести запланований з’їзд отаманів Херсонщини 1 січня 1922 р. 

Одним із найбільш відомих отаманів Херсонщини і Кате-
ринославщини був Ф.Іванов, селянин з Криворіжжя. У 1920- 
1921 р. його окреме формування, як територіальний відділ 
махновських військ, діяло на стику Катеринославської, Мико-
лаївської та Кременчуцької губерній, руйнуючи більшовицький 
тил. З повстанцями Іванова діяли групи отаманів Гладченка, 
Федоренка, Павловського. Приблизно наприкінці липня 1921 р. 
загинув Федір Іванов, загін очолив його брат Григорій. А 20 гру-
дня 1921 р. в одному з боїв загинув Григорій Іванов. У подаль-
шому загін очолювали отамани Гнибіда, Медведєв, Яків Чор-
ний, Свищ тощо, але в пам’ять про загиблих братів повстанці 
називали себе «іванівцями». Уникаючи боїв з великими підро-
зділами повстанці робили ставку на диверсії, напади на біль-
шовицькі установи, індивідуальний терор тощо. 

***** 
Листівка з наказом отамана Гуляй-Біда: «На-
селенню Балтівщини, Ольгопільщини та 
Ямпільщини. На підставі наказу Головного 
Отамана військ «Української народної респу-
бліки» С. Петлюри  наказую: - Підвод  із  села  
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червоноармійцям не давати, бо за життя людей і худоби ми 
не відповідаємо. Ні продналогу, ні продрозверстки комуністам 
не давати, бо цей хліб вивезуть в Московщину і наш люд буде 
умирати з голоду. Повстанців і дезертирів Червоної армії не 
видавати, бо за видачу таких буду карати розстрілом. Всіма 
силами допомагати повстанцям, які борються за Ваше щас-
тя, за спокій, за землю і волю, проти насильства і грабежу 
комуністів. Не переховувати, а негайно видавати повстан-
цям комуністів і чекістів. За переховування буду суворо кара-
ти. Отаман Гуляй-Біда». 

***** 
У наш час важко порахувати, скільки було ватажків та 

повстанців із прізвищем або псевдонімом «Лихо» та «Біда». У 
хронологічних рамках 1919-1923 р. на території України діяло 
як мінімум три отамани «Лиха». Історіографія щодо отаманів 
«Лихо» не є значною і вони описувались різними авторами з 
певним вподобанням. 

1). Отаман «Лихо» (Дорошенко-Якубенко).  
В історії українського повстанського руху відома 
діяльність отамана на прізвисько «Лихо» (або 
Дорошенка-Якубенка). Справжнє ім’я Дорошенка-
Якубенка поки що залишається не встановленим, 
так як у джерелах воно не вказується. Народився 
він у 1888 року у Кам’янець - Подільському повіті  

Подільської губернії у родині православного священика. «Лют-
неву революцію» 1917 р. зустрів у царській армії в чині поруч-
ника. Вступив до армії «Української Народної Республіки», 
брав участь у бойових діях і дослужився до звання підполков-
ника. У 1920 р. очолив повстанське формування під назвою «1-
й Надбужанський повстанський полк». Діяльність отамана «Ли-
ха» пов’язана із «7-м повстанським районом» за більшовиць-
ким «Списком банд в Україні», що об’єднував Уманський, Гай-
синський та Липовецький повіти, а також східну частину Брац-
лавського повіту. 5 лютого 1921 р. більшовики повідомляли: 
«Телефонний зв’язок Тернівка – Теплик перерваний. Глибочок і 
Побірка Соболевської волості зайняті бандою «Лиха» кількіс-
тю в 1000 чоловік. Загін червоноармійців, що знаходився в 
цьому районі, після сильного бою відступив у Соболівку». 16 
лютого 1921 р. загін «Лиха» у складі 60 осіб між станціями Дох-

но – Яланець обстріляв з кулеметів і зупинив поїзд. Повстан-
цями роззброєно 20 червоноармійців, одного вбито. 21 лютого 
1921 р. загоном «Лиха» в 200 шабель спалено будинок викон-
кому в містечку Брацлав. 20 чоловік брацлавської міліції, втра-
тивши 5 вбитими,- розбіглись. 

Є відомості, що отаман «Лихо» у березні 1921 р. побував 
у Румунії, де отримав повноваження на право підняття повс-
тань в Уманському, Брацлавському та Липовецькому повітах 
Основні партизанські сили «7-го повстанського району» були 
об’єднані в «144-й Повстанській полк Надбужанської дивізії», 
сформованої за наказом С. Петлюри 24 січня 1921 р. За час 
існування дивізії її структура змінювалася, але на момент її 
створення командиром був отаман Хмара, його помічником – 
«Лихо», осавулом по стройовій частині – старшина Суворов 
(або Суворін). 

Навесні 1921 р. загін отамана «Лиха» мав у своєму складі 
близько 850 бійців і 10 кулеметів. У березні 1921 р. він здійснив 
52 бойові операції, в ході яких загинуло 40 партійних працівни-
ків і червоноармійців. Було відбито 2 тисячі пудів зерна і велику 
кількість лісозаготівельного інвентарю. 11 березня 1921 р. заго-
ном «Лиха» в 170 шабель було зайнято містечко Гранів у якому 
створили виборний комітет (від повстанців до його складу увій-
шов місцевий уродженець сотник М. Межовий). А 13 березня 
1921 р. 150 вершників «Лиха» захопили містечко Теплик, узяв-
ши з місцевого населення контрибуцію. 16 березня 1921 р. пов-
станці «Лиха» та Хмари зайняли села Нижчий та Вищий Таш-
лик Теплицької волості, і с. Серединка та Серебрія Тернівської 
волості. Згодом було зайняте й містечко Тернівка. Наступні 
повідомлення більшовицької розвідки станом на 19 березня 
1921 р. констатують наявність серйозних розбіжностей серед 
повстанців. Це виглядає тим більше дивним, якщо згадати 
недавнє об’єднання повстанських загонів Цісаря, Хмари, Чуп-
рини та Цимбалюка. І все ж таки в офіційному повідомленні 
червоних каральних органів значиться: «Бандит Хмара до 
останнього часу був помічником «Лиха», але тепер відокре-
мився, оскільки між ними сталася сварка на ґрунті грабежу 
Хмарою населення, бо «Лихо» забороняв грабувати селян, і 
говорить, що потрібно лише грабувати євреїв, комуністів і 
сім’ї червоноармійців, що пішли в «Червону армію». Після цієї 
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сварки Хмара відокремився від «Лиха» і організував власну 
банду в 50-60 чоловік, яка іменує себе теж «Надбужанським 
повстанським полком».  

Відомості про організаційну структуру загону «Лиха» супе-
речливі. По-перше, він входив до складу «144-ї Надбужанської 
дивізії», тому міг мати окрему структуру лише тоді, коли дивізію 
ще не було створено, або коли вона розділилася на окремі від-
діли. Можливо, що більшовицька агентура просто плутала або 
ототожнювала загони Хмари і «Лиха». Очевидно, саме про це 
свідчать суперечливі відомості про його чисельність. Наприк-
лад, майже водночас повідомлялося в різних документах про 
600 чоловік загону, згодом про 300 піхоти і 50 кавалеристів, 
поряд про 200 шабель та 600 піхотинців тощо. У квітні «Лихо» 
відокремився від «144-ї Надбужанської дивізії» і пішов на Київ-
щину, звідки в травні перейшов у Кременчуцьку губернію, а в 
кінці місяця, повернувся на Поділля, і знову приєднався до наз-
ванної дивізії, після чого вона налічувала 1600 кіннотників та 
500 піших повстанців.  

У червні 1921 р. повстанським організаціям було нанесе-
но важкого удару – більшовики розгромили «Всеукраїнський 
Повстанський Комітет» з осідком на Брацлавщині на чолі з 
отаманом А. Бондаренком, який об’єднував повстанські загони 
отаманів Заболотного, Вовка, «Біди», Трейка, Богуна, «Лиха», 
Орла-Гальчевського, Пугача, Хмари, Сірка, Черкаса, Дубчака, 
Могили, Волинця, Струка, Клепача, Наливайка, П’ятенка, Хрес-
тового та інших, що діяли на Поділлі під загальним керівницт-
вом призначеного Головним отаманом С. Петлюрою полковни-
ка Карого-Яворського. Однак і за цих важких втрат, позбавлені 
єдиного керівництва і зв’язку із центром, повстанці продовжу-
вали боротися. Великих втрат зазнав загін «Лиха» в серпні 
1921 р., коли в нього залишилось усього 24 кіннотники. Під 
впливом поразок почалася деморалізація бійців. Спочатку 
«Лихо» був категорично проти амністії, але під впливом Онищу-
ка почав вагатися і не заважав своїм козакам та старшинам 
здаватися – більшовикам. «Лихо» і сам зробив спробу здатися 
більшовикам, але Онищук арештував отамана і весь його штаб, 
щоб вони не звались. Деякі члени штабу: Кривонос, Флерка, 
Рюрик і Плахотнюк втекли разом з Нечаєм і здалися пізніше. 
«Лихо» помирився з Онищенком і разом знову почав боротьбу. 

3 жовтня 1921 р. отаман Лихо разом з 45-ма повстанцями 
потрапив в більшовицьке оточення. Повстанський загін було 
розгромлено.  «Лихо»  не  зміг  врятуватись  тому,  що  зрадник 
Голенко, 4 жовтня 1921 поранив його в ногу. Не бажаючи зда-
ватись, отаман «Лихо» застрелився. Залишки загону отамана 
«Лиха», але вже під командуванням Галайди частково розбіг-
лися, а частково здалися більшовикам в листопаді 1921 року.  

2). Мирон «Лихо». Шлях ще одного керівника 
повстанців – Мирона «Лиха» пов’язана  з  діяльні- 
стю отамана Я. Гальчевського (він же Гольче-
вський, Орел, Орлик, Орлов, Орловський, 
Войнаровський) на Правобережній Україні в 1921-
1922 р. З січня 1921 р. Я. Гальчевський разом з 
двома   помічниками  В. Сензюком   та   Мироном  

«Лихом» почав займатися пропагандою, організацією інформа-
ційно-розвідницької служби та відновленням повстанського 
загону. 1 квітня 1921 р. у місцевому лісі є «Карповий яр» біля с. 
Слобідки, що неподалік с. Бруслинова на Поділлі, там відбула-
ся перша повстанська нарада на базі 13 повстанців на чолі з 
О.Грабарчуком. На ній керівника загону Я. Гальчевського було 
обрано отаманом під псевдонімом «Орел». 5 і 6 квітня 1921 р. 
до них приєдналися повстанці з району м. Хмільника та сіл Дя-
ківці – Літинка – Сахни. Загальна чисельність станом на сере-
дину квітня 1921 р. сягала 40 осіб. Я. Гальчевський розкрив їм 
ідейні засади і тактику повстансько-партизанської боротьби. 7 
квітня біля с. Каміногірка він організував додаткові три групи – 
під назвою «сотні». Кожна з них мала командира і 12 козаків. 
Першу очолив О. Грабарчук, другу – В. Сензюк, третю – Мирон 
«Лихо». З 15 квітня 1921 р. отаман Я. Гальчевський розіслав 
«сотні» на два тижні у рідні краї із завданням вбивати більшо-
виків на дорогах або по домівках. Активно оперували загони 
Мирона «Лиха» в навколишніх селах й самому м. Хмільнику.  

Слід визнати, що жителі села «Слобітка» та «Мукша» 
мають відношення до сторожової застави «Онгол» на річці 
«Івля» в Приінгулі, також  до героїв наших книг Магра, Карпа, 
Чегодая, Тавризи та вождя цієї застави Сверкера. Розповідь 
про «Карповий яр» на Подоллі та історію братства с. «Мукша» 
з річки «Мукша» і с. «Онгол» з річки «Івля» в Приінгулі ми роз-
повімо пізніше в розділі «Старе відлуння кола братства». 
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3). «Лихо» - Кирило Бондарук.  
Кирило Євлампійович Бондарук народився 1898 в 
с. Катеринці Ананіївського повіту Херсонської гу-
бернії (зараз Первомайський район на Миколаїв-
щині). К. Бондарук з дитинства усвідомив себе 
українцем, а не «малоросом», як того хотіли мос-
ковіти. Т. Шевченко став для нього провідною зір- 

кою на все життя. Коли до с. Катеринки надійшла звістка про 
створення «Української Народної Республіки» та початок фор-
мування українських військових підрозділів, К. Бондарук у пові-
тового жандарма виміняв за чотири золоті червінці шаблю та 
револьвера, дістав одяг українського січовика і за першої наго-
ди збирався податися до Умані.  

К. Бондарук разом із своїм односельчанином С. Доценком 
приїхали до Умані, де формувався один із куренів українського 
полку імені П.Полуботка. Вони були зараховані до «Уманського 
куреня», в складі якого здійснювали охорону «Центральної Ра-
ди» та уряду України. С. Петлюра особисто інструктував варту, 
а потім провів із кожним індивідуальні співбесіди. Під час однієї 
із  бесід К. Бондарук схвально відгукнувся про промову на з’їзді 
чим і привернув увагу до себе. С. Петлюра, і останній  запропо-
нував К. Бондарукові стати слухачем «Першої Київської юнаць-
кої школи імені Б. Хмельницького», яка відкрилася у Києві.  

Перше бойове хрещення К. Бондарук отримав під Крута-
ми у 1918 р. Курінь, у складі якого перебував К. Бондарук, вою-
вав на правому фланзі оборони. Після бою відбулася ще одна 
зустріч К. Бондарука і С. Петлюри, яка ще більше зблизила їх. 
26 лютого 1918 р. українські війська повернулися до Києва. На 
чолі «коша Січових стрільців» поставили С. Петлюра, а він взяв 
хорунжин К. Бондарука на посаду командира головної сотні 
січовиків. З 1 березня 1918 р. К. Бондарук перебував при штабі 
С. Петлюри у якості дорадника та старшини з особливих дору-
чень. С. Петлюра стає головнокомандувачем і Головним ота-
маном українського війська. За його наказом К. Бондарук був 
призначений політичним дорадником командира «Запорізької 
армійської групи» генерал-хорунжого М. Омеляновича-Павле-
нка. Запорізька армійська група саме здійснювала похід на Пів-
день України.  

Пройшов час і 17 березня 1919 р. ми вже бачимо у кінно- 

му полку отамана А.Гулого-Гуленка, - К. Бондарука, вони разом 
заволодів Ольвіополем, Богополем і Голтою та навколишніми 
селами. К. Бондарук отримав змогу побувати на малій батьків-
щині - Миколаївщині с. Катеринки. Потім К. Бондарук зі своїм 
загоном відвідав «Велику Врадіївку», щоб проінспектувати пов-
станські загони К. Колоса – головнокомандувача військами 
«Врадіївської Хліборобської Республіки», яку було проголоше-
но на початку червня 1919 р.  

«Директорія УНР» зазнає поразки, К. Бондарук на чолі 
свого невеликого кінного загону відступив за кордон. Первома-
йські чекісти втратили слід свого «підопічного» отамана «Лиха» 
-Бондарука, за яким полювали з березня 1919 р. Очевидно, за 
невловимість та шкоду, заподіяну більшовикам, чекісти дали К. 
Бондарукові псевдонім «Лихо», з яким він і ввійшов в історію 
українського повстанського руху.  

Центром боротьбу українських повстанців, став штаб 
Головного отамана С. Петлюри у Львові. Тут було розроблено 
план повалення радянської влади в Україні та проголошення її 
незалежності. Передбачалося до 1 серпня 1921 р. підготувати 
збройне повстання в Україні; створити Центральний Українсь-
кий штаб повстання чолі з генерал-хорунжим Ю.Тютюнником у 
Львові; всю територію України поділити на оперативні військо-
во-повстанські округи. Основні сподівання С. Петлюра пов’язу-
вав з Південною оперативною округою, яка організовувалася 
на території Північної Таврії, колишньої Херсонської губернії та 
Південного Поділля, де через голод та утиски відбувалися осо-
бливо активні виступи селян проти радянської влади.  

Значні ліси і балки, сусідство з румунським кордоном і 
Поділлям, і, врешті, національно свідоме українське селянство 
робили цю місцевість сприятливою для партизанської війни 
проти більшовиків. Головнокомандувачем Південної оператив-
ної округи було призначено К. Бондарука. Це призначення було 
зумовлено не тільки довірою С. Петлюри до молодого отамана, 
але й його особистими бойовими заслугами, організаторськими 
здібностями, а також тим, що був він родом із цих країв. К. Бон-
дарука було направлено через Румунію на Херсонщину. Він 
разом з курінним отаманом І. Нагорним – уповноваженим шта-
бу головної розвідки та військовим інструктором трьох повітів: 
Єлисаветградського, Ананьївського і Вознесенського - перетнув 
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кордон у районі Бендер. Звідти добрався до Одеси, де протя-
гом тижня налагоджував зв’язки з підпільними українськими та 
білогвардійськими групами, домовляючись про спільні дії, явки 
та паролі. Потім перебазувався до Тирасполя, у якому три дні 
проводив таку ж роботу. Із Тирасполя до залізничної станції 
«Заплази» К. Бондарук разом з І.Нагорним доїхали потягом, а 
звідти вже верхи на заздалегідь підготовлених конях дісталися 
до «Савранських лісів», де дислокувалася повстанська дивізія 
отамана С. Заболотного.  

Поява отамана К. Бондарука на Півдні України стурбува-
ла «чекістів». Адже К. Бондарук після засідання в «Холодному 
Яру» отримав явки до 20 підпільних організацій на території 
України. Не менше стурбувала і поява І. Нагорного, який був 
особисто знайомий з генералом-хорунжим Ю. Тютюнником, 
ад’ютантом С. Петлюри - Григоровичем та отримав перепустку 
через кордон від Польського генерального штабу. Вже за тиж-
день після переходу ними кордону голові Первомайського пові-
тового управління «Надзвичайної комісії» - Корнєву доповіли: 
«На території повіту помічено сліди перебування відомого 
вам суб’єкта – отамана Лиха...».  

22-річний головнокомандувач повстанськими силами Пів-
дня України К. Бондарук розгорнув активну діяльність з вико-
нання плану «Штабу Головного отамана» С.Петлюри. Якщо на 
кінець 1920 р. загін К. Бондарука нараховував близько 200 бій-
ців, то в 1921 р. він набагато зріс. Своїм першим заступником 
К. Бондарук призначив курінного отамана І. Нагорного. Разом 
вони інспектували повстанські дивізії і загони, створювали нові 
полки, забезпечували їх зброєю та боєприпасами, по усій опе-
ративній окрузі закладали склади зброї та продовольства. До 
речі, І. Нагорний мав зв’язки з М. Кулєвим, В. Жуком, Є.Прода-
ном та кримінальним бандитом «Узочкою» (М. Гульбою). На 
квартирі у М. Кульової відбувалися збори, на яких обговорю-
валися питання про письмову агітацію, організацію загону у 
Врадіївці та про об’єднання з повстанськими загонами інших 
волостей. Зваживши на те, що «Первомайський повіт» знахо-
диться у центрі «Південної оперативної округи», К. Бондарук 
свій штаб вирішив облаштувати саме тут. Першою квартирою, 
де базувалися керівники повсталих, був дім Ф. Продана та Л. 
Остапенка. Основна квартира штабу отамана «Лиха»-Бонда-

рука знаходилася у непримітному будиночку М. Дануци біля 
заїжджого двору неподалік від Голти.  

К. Бондарук та І. Нагорний, крім семінарів та інструктив-
них нарад із партизанами та старшинами повстанських з’єд-
нань і частин, також відроджували зв’язки зі старою українсь-
кою інтелігенцією, створювали підпільні патріотичні групи. Ли-
ше в «Ольвіопольському повіті» було створено кілька підпіль-
них груп, у тому числі в Грушівці, Мигії, Сировому, Берізках, 
Доманівці, Кінецьполі, Голті, Ольвіополі, Богополі тощо. Різні 
підпільні групи були організовані в єдину петлюрівську Перво-
майську організацію, а отамана «Лиха»-Бондарука почали 
називати командуючим повстанськими військами Херсонщини. 

Підготовка до повстання вступала у завершальну фазу. 
«Лихо»-Бондарук наголошував на терміновому завершенні 
формування повстанських загонів, закладенні баз продоволь-
ства, удосконаленні системи зв’язку. Стращенко обіцяв ота-
ману «Лиху» 70 озброєних людей, з якими Бондарук збирався 
здійснити наліт на кінний завод «Урсула», щоб забрати там 
коней для кавалерії. Водночас над патріотичним підпіллям 
«Південної оперативної групи» навис «дамоклів меч» масшта-
бного провалу. Повітовим управлінням «Надзвичайної комісії» 
вдалося укоренити у підпільних групах і навіть повстанських 
штабах своїх агентів. Інформація про підготовку повстання 
йшла звідусіль та із перших рук.  

Провали розпочалися із прикрого випадку – арешту Дя-
ченка та Є. Продана – зв’язкового К. Бондарука. Після арешту 
Є. Продан виказав начальника телеграфу залізничної станції 
«Голта» - М. Ясельського, а також дав багато інших цінних для 
«чекістів» свідчень, але це не врятувало його від засудження 
до розстрілу 14 лютого 1922 р. Поступово розплутуючи підпі-
льну мережу, чекісти влітку 1921 р. заарештували близько 200 
осіб, підозрілих в організаційній участі, 125 осіб з них були роз-
стріляні. «Чекістам» стало відомо і про місцезнаходження «Ли-
ха»- Бондарука та І. Нагорного, але вчасно попереджені вцілі-
лими агентами, вони втекли. Партизанський загін було тимча-
сово розпущено, а підпілля припинило активну діяльність. Про-
те ненадовго.  

У вересні 1921 р. отамани «Лихо»-Бондарук) та І. Нагор-
ний реорганізували наявні сили і відновили партизанську боро-
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тьбу. Вони зібрали вцілілих повстанців, зв’язалися з місцевими 
кримінальними структурами на чолі з Р. Бабієм і відновили дія-
льність на нових засадах. Конспірація стала ще суворішою. 
Формування структур здійснювалося за принципом трійок і 
п’ятірок. Однією з останніх організаційних справ отамана «Ли-
ха»-Бондарука була поїздка 22 грудня 1921 р. у Подільську 
губернію для об’єднання потенціалів Подільської і Первомай-
ської повстанських організацій, але цій справі не вдалося вирі-
шитися позитивно. Бо «Первомайському повітовому ЧК» 28 
грудня 1921 р. вдалося арештувати рідного брата І. Нагорного 
– Миколу Нагорного. За матеріалами допитів М. Нагорного, 
чекісти арештували М. Кулєва – помічника «Лиха»-Бондарука з 
керівництва та організації підпільних груп.  

У січні 1922 р. штаб отамана «Лиха»-Бондарука з невели-
ким загоном було відрізано від основних сил повсталих і оточе-
но на околицях Врадіївки, зрештою повстанців заблокували у 
центрі села, проте вони продовжували опір. Становище значно 
ускладнилося, коли І. Нагорного було важко поранено, і члени 
штабу втратили багато часу на пошуки надійного місця для 
його лікування. Зрозумівши, що настав критичний момент, ота-
ман «Лихо»-Бондарук віддав свій останній наказ: «Друзі! Нака-
зую розосередитися і невеликими групками пробиватися 
увсебіч, рятуватися від ганьби і полону. Після цього розшу-
куйте один одного на явках, налагоджуйте зв’язки, знову гур-
туйтеся. Прощайте, побратими! Не втрачайте надії! Слава 
вільній Україні».  

Проте це не дало бажаного результату – 8 січня 1922 р. 
поранений І. Нагорний потрапив у полон, а 19 січня 1922 р. ота-
ман «Лихо»- Бондарук загинув, намагаючись вирватись з ото-
чення. У протоколі огляду тіла (за московітами) «бандитського 
ватажка» було зазначено, що, «крім смертельного поранення 
у спину, під ліву лопатку, на тілі знайдено ще 2 рани, у районі 
правого плеча та у праву гомілку». На грудях убитого під фре-
нчем знайдено закривавлену книжечку віршів Т. Шевченка, у 
якій застрягла куля. Ні документів, ні грошей чи цінних речей у 
вбитого не виявлено». Таким чином, отаман «Лихо»-Бондарук 
як керівник «Первомайської петлюрівської організації» загинув 
за ідеали «Української національно-демократичної революції», 
і у боротьбі за свободу України. 

СТАРЕ  ВІДЛУННЯ  КОЛА  БРАТСТВА 
Сторожова застава «Онгол» на р. «Івля» 
в Приінгулі, має своїх послідовників у виг-
ляді сторожового села «Мукша», яке роз-
будувалося на річці «Мукша» - притоки 
Дністра на Поділлі. Герої наших книг 
Магр, Карп, Чегодай і Тавриза, під керів-
ництвом мудрого вождя Сверкера, в дуже 
далекі часи історії України жили  у  сторо- 

жовій заставі «Онгол» на річці «Івля», охороняючи кордони від 
нападників, із роду в рід передавали набуті знання своїм наща-
дкам, які розійшлися і заснували власні роди на етнічних укра-
їнських землях. 

Із  давних давен люди селилися в гирлах річок - там, де 
зливалися життєдайні артерії лісостепу і води. Так, наприклад, 
було із сторожовою заставою «Онгол» в Приінгулі, подібне 
заселення відбулося на землях, де в Дністер впадає річка 
Збруч. Там розмістилися поселення Ісаківці, Жванчик (згодом 
Жванець), Смотрич  (згодом Устя) та Мукша (згодом Велика 
Слобідка). Взагалі, історія «Великої Слобідки» - це історія двох 
сусідніх поселень на березі невеликої подільської р. Біля вели-
кої «Мукши» притулилася мала «Мукша», з часом вони злилися 
і отримали назву «Мукшанська Слобідка».   

«Мукша» - приміське село Кам'янця-Подільська, яке роз-
кинулося вздовж шляху, що веде з Кам'янця-Подільська на 
«Стару Ушицю». З півночі на південь село перетинає річка із 
схожою назвою «Мукша» - притока Дністра. Саме річка дала 
назву селу, вперше згадане у документі - грамоті литовських 
князів-братів Юрія й Олександра Коріатовичів від 1374 року. 
Тож коли ведеться розповідь про «Мукшу», людям треба зро-
зуміти, мова йде про село «Мукша», чи про річку «Мукша». В 
сучасний період поблизу села знаходиться ботанічний заказник 
«Мукшанський». Село лежить у межах національного природ-
ного парку «Подільські Товтри» та масивів «Букових пралісів 
Карпат», як частина давніх букових лісів Німеччини. Село декі-
лька разів перейменовували.  

Після першої згадки – литовської грамоти 1374 р. про 
село «Мукша», через 86 років з’явилась друга згадка від 1460 
року – польське розпорядження Казимира IV Ягеллончика, 
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1460 року, який дозволив кам’янецькому католицькому єпис-
копові брати десятину з низки сіл, розташованих поблизу міста, 
і далі йде перелік із 34 сіл. Для кількох сіл, серед них - Багови-
ця, Вітківці, Врублівці, Колубаївці, Нагоряни, Нефедівці, Пудлі-
вці, Ходорівці, згадка в королівському документі 1460 р. стала 
точкою відліку їхньої історії. До цих сіл належить і «Мукша»», 
нині відома як «Велика Слобідка». Там-же біля с. Слобідки на 
Поділлі знаходиться «Карповий яр». До речі у Криму теж є 
«Карповий яр», координати Google-Earth: широта: 46.059234, 
довгота: 33.822904 грд. 

В 1847 р. «Мукша» пережила велетенську пожежу - згорів 
не лише церковний архів, а й близько 100 селянських хат, тож 
ми пишемо за спогадами нащадків села. Особисто нас «Мук-
ша» зацікавила по перше, як сторожове село від давніх часів і 
по друге, як побратим сторожової застави «Онгол» на р. «Івля» 
в Приінгуллі.  

***** 
Герої наших книг Магр, Карп, Чегодай і Тавриза 
із сторожового поселення «Онгол», що на річці 
«Івля» в Приінгулі, разом з вождем племені-зас-
тави Сверкером та волхвами Приінгулля Біло-
заром, Мельхіором, Каспаром та Бальтазаром 
прожили на  цьому світі - довгі роки  і передали  

свої навики і вміння – підростаючому поколінню. Нащадки на-
ших героїв, розійшлися по світу у часі і просторі в різні боки. 
Один із нащадків роду Карп (Карпів, Карпов) на ім’я Микола 
оселився в кінці ХІІ ст. на притоці річці Дністер, побудував 
собі першу землянку, біля якої почали силитися інші люди. 
Саме ці люди, першими відкопали кістки давніх мамонтів, які 
за дивних обставин влаштували собі «мамонтове кладови-
ще» багато століть тому назад біля їхнього хутора. Напри-
кінці ХІІ ст. перші поселенці прозвали свій маленький хутір 
«Мукша», від давньо-слов'янської богині Мокоші, а на початку 
ХІІІ ст. місцеві люди створили сторожове городище з подіб-
ною назвою «Мукша» хоч дехто називав «Гдалева Мукша», 
або «Китай-міська Мукша». А річку теж назвали «Мукша», 
тож перші поселенці належали до сторожового поселення 
«Мукша», що стояло на річці «Мукша». В подальшому так і 
будуть путатись люди між назвами села «Мукша» і річки 

«Мукша». Село розросталося і з’явилися маленькі хуторці та 
окремі домоволодіння із назвою «Мукша», між якими були про-
риті підземні ходи, печери і виходи до води й до лісу. З’єднанні 
між собою, вони являли потужну підземну систему для охоро-
ни від нападників за назвою «Мукшинський підземний рубіж». 
Печери та підземні тунелі на правому березі річки «Мукша», 
люди знайдуть в кінці ХІХ ст. Пройдуть сотні років і люди 
назвуть цю місцевість «Карповий яр» на честь першого по-
селенця (ХІІ ст) Миколи із роду Карп (Карпів) сторожової зас-
тави «Онгол» на річці «Івля» в Пригінгуллі. Через багато-
багато років, головне село «Мукша», більшовики переймену-
ють в «Жовтневе». Згодом «Велика Мукша» стала «Великою 
Слобідкою,» а «Мукша-Пановецька» стала «Малою Слобід-
кою», «Мукша-Боришковецька» стала «Кам’янкою», «Мукша-
Колубаєвецька» – с. «Лисогірка», а село «Слобідка-Мукшан-
ська» спочатку стало «Слобідкою», згодом «Велика Слобі-
дка». Ось така трансформація імені випала на долю мале-
нького сторожового села «Мукша» де в далекому ХІІ ст. 
поселився нащадок Микола із роду Карп із сторожової заста-
ви «Онгол» на річці «Івля» в Приінгуллі і від того періоду сто-
рожові поселення «Мукша» і «Онгол» стали побратимами.  

***** 
1895 року Юхим Сіцінський у капітальній праці, в якій 

описано всі села Кам’янецького повіту Подільської губернії, 
зазначив, що «Мукшанська Слобідка розташована при річці 
Мукші; заснована близько 1730 року». На жаль, Юхим Йосипо-
вич трохи помилився не маючи під рукою належних даних, і не 
вказав обставин заснування «Мукшанської Слобідки», не навів 
документів, якими обгрунтовується дата 1730 року та не дав 
пояснення виникнення «Карпового яру» (або Карпової балки).  

Через три роки, досвідчений статистик Віктор Гульдман 
1898 року видав книжку «Помісне землеволодіння в Подільсь-
кій губернії», де зазначені землевласники. У «Великій Мукші» 
на той час було два великі землевласники. Це Сигізмунд Вікен-
тійович і Пелагея Вікентіївна Лісневичі -дворяни Подільської 
губернії, римо-католицького віросповідання. Брату Сигізмунду 
належала 401 десятина, а сестрі Пелагеї - 259. Брат мешкав у 
маєтку й сам вів господарство, а сестра перебувала в Одесі, а 
свій маєток здавала в оренду, її представником у «Великій Му-
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кші був рідний брат Сигізмунд. За три роки до цього трохи інші 
цифри щодо десятин навів раніше згаданий Юхим Сіцінський: 
Сигізмунд Лісневич - 430, Пелагея Лісневич - 269, селяни - 499, 
церква - 22 десятини. Очевидно, за три роки брат і сестра Лісне 
-вичі невелику частину своїх земель продали. 

Слід нагадати, що у «Великої Мукші» в царський період 
квартирував російський ескадрон драгунів. Про це ми довіда-
лися з «Історії 12-го драгунського Стародубського полку», вида-
ної 1908 року в Санкт-Петербурзі. Її уклав ротмістр Олексій 
Мартинов - колишній офіцер цього полку. «12-й драгунський 
Стародубський полк» брав участь у російсько-турецькій війні 
1877-1878 років, а в 1879-1789 роках його місцем дислокації 
був Кам’янець-Подільський. Штаб полку розмістився в самому 
місті, а ескадрони - неподалік від губернського центру. Для них 
відвели села на березі Дністра: для першого ескадрону – село 
«Брага», третього ескадрону – с. «Устя», четвертого – «Велику 
Мукшу», шостого – с. «Сокіл». Ще два ескадрони розмістилися 
поза Дністром: п’ятому - дісталося містечко «Оринин», а друго-
му ескадрону - містечко «Шатава» й село «Маків». Незабаром 
до Кам’янця-Подільського вслід за «Стародубським полком» 
перевели ще один драгунський полк – «Бєлгородський», який 
до того квартирував у «Ярмолинцях» - тодішньому містечку, що 
нині має статус селища міського типу. 

Слід сказати декілька слів про нащадків перших поселе-
нців с. «Мукша», які з часом відселилися до сусіднього села 
«Устя», всі вони вийшли із сторожового поселення «Онгол» на 
р. «Івля» в Приінгуллі. І саме вони стали генетичною основою 
для нащадків с. «Мукша» і с. «Устя». У зазначених селищах, 
декілька століть тому хтось жартома запровадив комічні прізви-
ська (або прізвища) Іван Несвіжий, Рекордист Іванович, Варфо-
ломій Кнурець із верхньої вулиці, повитуха Лисичка із провулка, 
кузен Микола Надутий, дядько Обеліск, дід Утюжок та інші. 
Походження їхніх нащадків ми не з’ясовували. 

Колись в двох верстах (більше як 2 км) від села «Устя», 
на полях, була група курганів. В самому великому з них, все-
редині була воронка, в якій за Сіцинським, запросто могло схо-
ватися кілька чоловіків і коней. Причину такої воронки ми не 
з’ясовували. Один із сусідніх курганів називався «Остапова 
могила», а місцеві селяни розповідали, що в тих курганах були 

поховані вбиті татарами християни, які в ХІІ ст. прийшли із При-
інгулля. Саме вони були прикладом в жорстокій битві з татара-
ми, коли ординська навала хлинула на цей край. 

Раніше село «Устя» іноді фігурувало в документах як 
«Дністрове» (або Устя Смотрицька), мабуть щоб підкреслити 
відмінність від ще однієї «Устя», яке розташовано недалеко на 
Дністрі – «Устя Біскупська» в Заліщанському р-ні Тернопілля. А 
ще ж є «Устя біля Ольгополя» тощо. Та багато є, тих «Усть». 

Перша письмова згадка про село «Устя» відноситься до 
1403 р., коли село «Устя», що знаходиться в Подільській землі, 
в Кам'янецькому окрузі при річці Смотрич, польський король 
Владислав Ягелло подарував якомусь Петру Качорику із зобо-
в'язанням постійно перебувати на Поділлі (далеких Кресах), 
при потребі надавати для охорони прикордоння трьох озброє-
них людей (двох лучників і одно зі списом) та платити всі вне-
ски, встановлені раніше. Є ще одна відомість від 1441 р., про 
те, що король Владислав ІІІ Варненьчик записав Сигізмунду 
Кірдею з Ориніна в нагороду за його участь в угорському поході 
сто гривень на селах «Устя» та «Цвіклівці» з Кам'янецького 
округу. Наступна згадка: 1460 р., коли кам'янецькому біскупу 
було дозволено брати з с. «Устя» десятину.  

Від 1575 р. в «Усті» проживає Микола Мелецький, поділь-
ський воєвода, який безупинно воює з татарськими загонами, 
які приходять на Поділля майже щороку. 1599 р. Мелецький 
продає с. «Устя» Костянтину Могилі, сину валаського господа-
ря Єремії. Кому дісталося с. «Устя» на початку XVII ст, - невідо-
мо, маємо документ від 1605 року - село «Устя» продали Олені 
Струсь, але необхідно зробити додаткові перевірки. 

В XVII ст. біля села «Устя» відбулося кілька польсько-
татарських бойових сутичок - дуже вже ординцям був до впо-
доби «устянський брід», яким вони й завертали на Поділля з 
«Волоського шляху». Тут бився шляхтич Стефан Хмелецький, 
який за свої подвиги став пізніше сенатором. В 1629 р. він взяв 
у полон сина та племінника буджацького мурзи Кантеміра - це 
не рахуючи гарної здобичі. В 1633 р. гетьман Конецьпольський 
бився поблизу с. «Устя» з турками, що поверталися, розлючені 
невдачею під Кам'янцем. На чолі яничарів стояв Абаза-паша. 
Ще раз подібна сутичка з турками мала місце в 1637 році. 

Коли турецька  армія  загарбала  Поділля  в 1672 р., саме  
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через брід біля с. «Усті» вперше на територію краю вторглися 
липківські татари, які служили в турецькому війську. Всі 27 р., 
поки Кам'янець був під турецьким ярмом, с. «Устя» було голо-
вною переправою для османського транспорту (бо брід в «Жва-
нці» охороняла фортеця в «Окопах»). Поляки всі 27 р. влашто-
вували засідки на Дністрі з метою грабунку різних караванів. 
Особливо успішним для них був бій в 1694 р., коли загони під 
керівництвом гетьманів Станіслава Яблоновського та Казимира 
Сапєги наздогнали турків, що переправлялися через Дністер, 
та перебили їх. Польським воякам тоді дісталася не лише сла-
ва, а й гарна здобич. 

XVIII ст. було значно спокійнішим. Тоді «Устя» належало 
чорнокнижнику, культуртрегеру і еміру Вацлаву Жевуському 
(1785) сину Северина Жевуського, власнику розкішного замку в 
Підгірцях. В підвалинах цього ошатного палацу й до сьогодні 
збереглися рель'єфні перевернуті пентаграми для містики. Піс-
ля Жевуського с. «Устя» дісталося седлецькому старості Вель-
єгорському, а з 1791 р. - Вікентію Старжинському. В 1820 році 
село «Устя» мало трьох господарів: Фелікса Глінку (з 50 селя-
нами), коморника Ігнація Регульського (з 10-ма чоловіками) і 
титулярного радника Матвія Вьосневського (з 17 селянами). 
Ф.Глинка невдовзі викупив дві інші частини поселення, а пізні-
ше його син Григорій продав «Устя» Дверницьким. В їх руках 
«Устя» лишалося до кінця ХІХ ст. Вже на той час там була 
паромна переправа через Дністер і дорога на Бесарабію. 

***** 
Переглядаючи архівні документи УНР, ми натрапили 
на списки загиблих бійців та козаків 1917-1918 років: 
козак Семен Пащенко з м. Паволоч з  Київщини, Павло 
Чумак з с. Радівонівка на Катеринославщині, Семен 
Крамаренко з с. Пивці на Київщині, Шмуль Цібельман з 
с. Мукша на Поділлі, український єврей Семен Якерсон 

із іудейської родини вінницьких міщан. Український поет Лео-
нід Полтава присвятив сотнику Якерсону цілу поему. У тих 
списках ми зустріли нащадків Магра, Карпа, Чегодая, Тавризи 
та інших відомих людей із сторожового поселення «Онгол», 
що на річці «Івля» в Приінгулі. Це вони багато років тому з 
Приінгулля, переселились на Поділля і захищали цей край до 
останнього подиху. Їхня слава не померкне в віках.  

ГРИГОР’ЄВ:  СТАРІ  СПОМИНИ 
Отаман Григор’єв (Никифір Серветник на 
фото), українець, козацького походження, 
православного віросповідання. Закінчив по-
чаткову двокласну школу села «Верблюж-
ки» Олександрійського повіту Херсонської 
губернії. Навчався у фельдшерській школі  
м.  Миколаєва   Херсонської  губернії.   Його 

посади: Григор’єв-Серветник Никифір Олександрович у 1910 р. 
значився як прапорщик «60-го піхотного полку» царської армії; 
у 1917 р. штабс-капітан «56-го Житомирського піхотного полку» 
м. Бердичів; у 1917 р. підполковник армії «Української Народної 
Республіки» (УНР); у 1918-1919 р. головний отаман «Повстан-
ських військ» Херсонщини, Запоріжжя і Таврії (УНР); командир 
1-ї бригади «Задніпровської Української радянської дивізії»; у 
1919 р. начальник «6-ї Української радянської стрілецької диві-
зії Української Червоної армії»; у 1919 р. керівник антибільшо-
вицького повстання на Півдні України та головнокомандувач 
об'єднаної «Української Повстанської армії»; у 1919 р. само-
проголошений Гетьман України та інше.  

Підтримуючи зв'язки з Петлюрою та «Українським націо-
нальним союзом», Никифір Григор'єв у 1918 р. стає до боро-
тьби з «Гетьманатом» та австро-німецькими окупантами, і як 
учасник Першої світової війни 1914-1918 років направляється 
до Єлисаветградського краю, Верблюзької волості Олександ-
рійського повіту Херсонської губернії, там формує з дрібних 
місцевих повстанських загонів боєздатне повстанське  військо. 
Пройде небагато часу і у квітні 1919 року повз Єлисаветград 
будуть проходити один за іншим ешелони григор'євських вій-
ськ, які візьмуть участь у взятті Херсона, Миколаєва та Одеси.  

Григор’євці називали себе «тихими більшовиками», але 
серед солдатів частенько можна було чути, що Радянська вла-
да це одне, комуни і комуністи це друге, а ми – третє. 7 травня 
1919 року в місті Єлисаветграді Херсонської губернії (нині Кро-
пивницький) начдив Григор'єв підніме антибільшовицьке пов-
стання. Саме у той час заворушилися  місцеві чорносотенці. 
Вони нишпорили між солдатів, збирали навколо себе купки і на 
всі лади розповідали як більшовики  та  УНР «продали Росію». 
Військове середовище почало вагатися. 
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Отаман Григор’єв, один з яскравих представни-
ків «Отаманщини» (справжнє прізвище Никифір 
Олександрович Серветник), 1884 р. н. Маємо де-
кілька варіантів місця народження: село Застав-
ля, Дунаєвецького району, Хмельницької обл.; за 
іншими даними село Верблюжка, Новгородківсь-
кого  району  Кіровоградської області; далі  село  

Григор'євка, Новопразької селищної ради Олександрійського 
району Кіровоградської області; окркмі дослідники вказують 
село Сентове, нині с. Родниківка, Олександрівський район 
Кіровоградської області. На останок, від дослідників містечка 
Дунаївці, колишньої Подільської губернії, надійшов лист: «… 
давайте домовимось, що Н. Серветник (Григор’єв) народився 
в середині 1880-х років у м. Дунаївці». Як би там не було, ота-
ман Григор’єв - одна з найодіозніших постатей в історії гро-
мадянської війни 1917-1921 р., за ним закріпилася слава аван-
тюриста, готового підтримувати будь-яку владу, аби збере-
гти своє верховне становище. 

Чорносотенці — збірна назва цілої низки російських 
монархічних й ультра націоналістичних організацій, що вини-
кли після революції 1905 р. Назву взяли від низового нижньо-
городського ополчення «Смутного часу», під проводом Кузь-
ми Мініна. Виступали за збереження царського самодержавс-
тва в трьох напрямках: «Православ'я, самодержав'я, народні-
сть». В Україні організації чорносотенців опиралися на місце-
вих росіян-переселенців й мали свої бойові загони.  

***** 
1918 року Н. Григор'єв, у херсонському (згодом Кіровог-

радському) селі «Верблюжка» створив повстанський загін з 
перших 120 чоловік, озброєних вилами, револьверами і гвин-
тівками-«австріячками». Одного разу григор'євцям вдалося 
захопити австрійський військовий ешелон, це зробило отамана 
Григор’єва популярною людиною і до нього рушили сотні нових 
селян-добровольців. Ці постійно зростаючі партизанські сили, 
досить швидко ліквідували на значній частині Херсонської губе-
рнії слабку і непопулярну владу генерала Скоропадського, а 
потім, приєднавшись на початку грудня 1918 року до республі-
канської армії Симона Петлюри, розгорнули боротьбу з загона-
ми німецьких інтервентів, сконцентрованими в Миколаєві, і з 

білогвардійськими частинами, що знаходились в Херсоні і 
Миколаєві, Єлисаветграді і Олександрії, Знам’янки та інших 
містах. Григор'євські загони почали називати «Херсонська 
дивізія», вони взяли вище зазначені міста та проголосили 
владу нового українського уряду – «Директорії». 

Ставши фактичним диктатором великого району в центрі 
України з містами Херсон, Миколаїв, Очаків, Єлисаветград, 
Апостолово, Олешки та інші «пан отаман Григор’єв» відчув 
себе «великою політичною фігурою» і вирішив говорити з 
київським урядом мовою ультиматумів. Він вимагає від уряду 
УНР ні багато ні мало - посаду військового міністра України. Ця 
вимога залишилося без відповіді: хоча отаману Григор’єву да-
ли для «заспокоєння» ще й цивільну посаду «комісара (керую-
чого) Олександрійським повітом». Розкол між керівництвом 
УНР і отаманом Григор’євим все більше поширювався. Він при-
грозив «Директорії УНР»: якщо звинувачення, докори і погрози 
на його адресу не припиняться, то «я повернуся додому і роз-
пущу весь загін. Тоді наказуйте собі, скільки хочете і кого 
хочете». 

1 лютого 1919 року Григор’єв зв'язується з командуван-
ням «Червоною армією» і пропонує створити «Об'єднане біль-
шовицько-лівоесерівське командування» за назвою «Реввійсь-
крада Української Червоної армії», де б сам отаман зайняв 
гідне місце. Григор'єв заявляє, що «його військ» на всіх фрон-
тах «до 100 тисяч бійців». На другий день, 2 лютого 1919 року 
український радянський уряд телеграфувало Леніну про приєд-
нання григор'євських загонів до «Червоної армії». 

***** 
Я, отаман Григор’єв, і мій штаб – готові голови 
свої покласти за право працюючого люду. Для себе 
ми не шукаємо нічого. Дайте нам піддержку і тим 
спасете своє право. Народе український! Бери вла-
ду в свої руки!  Хай  не  буде диктатури  ні  окремої  

особи, ні партії! Хай живе диктатура правлячого люду! Хай 
живуть мозолясті руки селянина та робітника! Геть політи-
чних спекулянтів! Геть насильство справа, геть насильство 
зліва. Хай живе влада Рад народу України. Тільки з вашою під-
держкою ми доб’ємося права народу. Негайно організуйте на-
родну владу! В кожному селі виберіть селянську раду, в  кож-
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ному повіті – повітову раду, в кожній губернії – губерніальну 
раду. Народе Божий! Любіть один одного, не проливайте бра-
терської крові, забутьте партійну ворожнечу, приклоніться 
перед владикою Чесної праці. Хай живе чесна праця! Хай згине 
всяке насильство і влада капіталу! Я йду вперед, так велить 
народна совість! 

Резерв мій – Ти, народе Український, і від тебе залежить 
доля твоя! Всякі вбивства без суду народного, мародерство, 
безчинство, вторгнення в чужу оселю, незаконні реквізиції, 
агітація проти окремих національностей присікатися будуть 
на місці силою народу і зброї. Порядок необхідний – геть сва-
волю! 

Своїми заступниками призначаю товариша Тютюнника, 
товариша Горбенка і товариша Масенка, котрим довіряю 
важке завдання. Отаман партизанів Херсонщини і Таврії -  
Григор’єв (підпис). 

Помічники отамана: Горбенко, Тютюнник, Терещенко, 
Масенко, Ясінський, Бондаренко, Павлів (підписи). 9.05.1919 р. 

***** 
А в цей час в Єлисаветграді йшли «тихі» бандитські пог-

роми. Людмила Сандул, головний зберігач фондів Музею «Па-
м’ять єврейського народу та Голокост в Україні», декілька років 
назад розповідала нам про Тихона Івановича Бабанського, 
1891 року народження, який проходив по справі офіцерів цар-
ської армії «Весна» 1930 р. Власне «офіцерство» Бабанського 
стало його тавром на все життя. Утім, цей колишній офіцер був 
людиною відваги і честі, про що говорила не тільки його сміли-
вість на полі бою під час Першої світової війни 1914-1018 р, 
але й порятунок кількох єврейських сімей в м. Єлисаветграді 
(Кропивницький) під час григор’євського заколоту у буремному 
1919 році. Ризикуючи власним життям Т. Бабанський одягнув 
бойовий однострій із нагородами, став на порозі свого будинку 
по Олексіївській вулиці (нині Гагаріна) й зупинив осатанілих 
чорносотенців, які вривалися з погромами до приватних буди-
нків, серед яких були і євреї. За виказану мужність єврейська 
громада Єлисаветграду подарувала Тихону Бабанському кош-
товну ікону у срібному окладі та написала щиру подяку. Вдячні 
врятовані у своєму листі писали: «мы, евреи, в Ваших поступ-
ках встретили истинного христианина». Та ікона прогоду-

вала сім’ю Бабанських у страшному голодному 1933 р, але не 
змогла врятувати від масових більшовицьких репресій 1937 
року. Тихон Бабанський був засуджений більшовиками «за 
використання труднощів, що існують для антирадянської 
агітації (ікону), формальне ставлення до своєї роботи та 
антисемітизм» і розстріляли згідно з рішенням «трійки», 19 
листопада 1937 р. Дані про місце страти, як і про поховання, 
відсутні. Реабілітований Тихон Бабанський був тільки у 1957 р. 

У 1919 році комісаріат продовольства в Єлисаветграді 
встановив таксу на предмети першої необхідності, торговки не 
захотіли платити високі налоги, ще більше були невдоволені 
селяни. На базарах Єлисаветграда почалися розмови-заклики, 
що привели у квітні 1919 до погрому базару і магазинів в центрі 
міста. Дивина в тому, що під час погрому не було ні одного вби-
того, ніхто не був поранений, всі вікна і двері на магазинах були 
цілі, але усі товари з усіх магазинів були забрані.  

Уявіть на хвилинку, з самого ранку біля єлисаветградсь-
ких магазинів і крамниць з'явилися черги. Тут же пішли в нато-
впі розмови про такси на товари, по якім господарів лавок і 
магазинів змушували продавати. Спочатку справа йшла порів-
няно чесно, але коли до полудня в крамниці зібралося багато 
народу, то невдоволені люди такси вже не дотримувалися. Во-
ни самі брали товар безкоштовно, або платили стільки скільки 
Їм заманеться. Міліція мовчки спостерігала і не втручалася. До 
вечора всі магазини були порожні і міліції тільки залишилося 
заколотити двері, що і було зроблено в 7 годин вечора. Влас-
никам крамниць і магазинів ніхто збитків не повернув. Поло-
ження в Єлисаветграді все погіршувалось.  

Проти кого тільки не спрямовував шаблі і багнети отаман 
Григор’єв! У 1905 р. воював проти японців, у 1914 – 1918 році – 
проти німців та австрійців, у 1919 р. – проти «Антанти», зокре- 
ма греків і французів. В тому ж таки році бив білогвардійців та 
«Червону армію». А ще воював отаман Григорьєв  проти військ 
Гетьмана Павла Скоропадського та  «Армії УНР».  В чому сек-
рет отамана херсонського степу? Молодим він слухав перекази 
старезних дідів про славні походи запорожців. Коли підріс, ге-
нетичні корні «розхитали» душу та запалили іскри протесту. А 
думи та пісні кобзарів про турецьку та московську неволю 
підштовхнули юне серце на боротьбу. 
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З початком Першої світової війни 1914 року 
29 річного Григор'єва мобілізували в армію. Як 
ми вже зазначали, він став прапорщиком 56-
го піхотного полку на Південно-Західному 
фронті. В боях проти німців Григор'єв пока-
зав себе  сміливим  і  досвідченим  бійцем, був  

нагороджений за хоробрість «Георгіївським хрестом» (в дея-
ких публікаціях зазначено «трьома Георгіями»), дослужився 
до штабс-капітанського чину. Після Лютневої революції 1917 
Григор'єв деякий час очолює навчальну команду 35-го полку, 
розквартированого в Феодосії, з осені 1917 року служить у 
гарнізоні Бердичева. За словами Дорошенко, Григор'єв був 
«невисокого зросту, сутулий, мав обличчя трохи побите віс-
пою... Був енергійний і швидкий: з револьвера стріляв швидко 
і влучно». «Червоний командувач» Антонов-Овсієнко помічав, 
що «Григор'єв тримає в страху своїх підлеглих, важкий на 
руку і швидкий на розправу... Григор'єв був честолюбний, мав 
військовий талант». Лідер одеських більшовиків Ольга Соко-
ловська мала протилежні думки і відгукувалася про отамана 
як про «самодура і авантюриста». Нестор Махно так опису-
вав отамана: «міцний, присадкуватий чоловік, який говорив в 
ніс, грубий, самовпевнений, з негарним тупим обличчям, і пос-
тійно лаяв «жида Троцького». З добровольців Григор'єв ство-
рив ударний український полк, за що генеральний секретар 
військових справ УНР Симон Петлюра привласнює Григор'єву 
звання підполковника і доручає йому створити збройні фор-
мування в Єлизаветградському повіті. Але незабаром Цент-
ральну Раду УНР змінив гетьман Павло Скоропадський. За 
лояльність до нового режиму, а можливо, і участь в перево-
роті Григор'єв отримує звання полковника та командування 
однієї з частин Запорізької дивізії «армії Гетьманату». 

***** 
Трагедією українства стало те, що німців, які прийшли на 

заклик «Центральної Ради» допомогти вигнати московських 
більшовиків за межі держави, але українські селяни сприйняли 
німців за окупантів. Селян можна зрозуміти: годувати величе-
зну німецьку армію доводилося саме їм. До того ж німці, що 
прийшли як союзники, побачивши безвладдя і хаос в Україні, 
почали самі організовувати «нове життя й наводити німецький 

порядок». А оскільки «Центральна Рада» не виконала своїх 
зобов’язань щодо продовольчого забезпечення союзників, 
німці змушені були проводити реквізиції мирного люду, щоб 
прогодувати своє військо. 

***** 
На кінець 1918 року Григор’єв об’єднав навколо 
себе силу повстанців, одне лиш село «Верблю-
жка» на Єлисаветградській-Кіровоградській зе-
млі дало  отаману понад 4000 бійців. Чи не пер- 

шою його операцією став напад на залізничну станцію «Куці-
вку», де зупинився австрійський ешелон з набоями та зброєю 
про який ми вже писали. З Олександрії для наведення порядку 
був висланий німецький загін. Григор’єв не побоявся вишколе-
них Першою світовою війною німецьких вояків і переміг в бою. 
Слава про нього покотилась херсонським степом. 

***** 
До Одеси почали прибувати війська «Антанти», до складу 

яких входили французькі, грецькі, румунські, польські та росій-
ські війська Гришина-Алмазова. В січні 1919 р., коли на півдні 
України вже перебували війська «Антанти» чисельністю до 70 
тисяч, командувач французьким десантом генерал Д’Ансельм 
ультимативно зажадав, щоб «Директорія» відвела українські 
війська на лінію Бирзула – Вознесенськ – Миколаїв – Херсон. І 
«Директорія» погодилася на ці вимоги, але не погодився ота-
ман Григор’єв. На його думку, французів треба було провчити, 
скинути їх в море: «Треба бити «Антанту», бити більшовиків, 
бити білих і червоних ворогів», – закликав Григор’єв. 

Ганебна відмова «Директорії» розпочати бойові дії проти 
окупантів на Півдні України глибоко вразила отамана Григор’є-
ва і стала однією з причин його розриву з українським урядом. 
Іншою важливою причиною став безпідставний арешт головно-
командувача Лівобережним фронтом УНР полковника Петра 
Болбочана, до якого Григор’єв ставився з великою пошаною: 
«Після арешту полковника Болбочана, – в розпачі сказав Гри-
гор’єв, – я вже не вірю в добро для нашої Батьківщини». На 
початку лютого 1919 р. Григор’єв оголосив повстання проти 
«Директорії» і атакував праве крило «Армії УНР». 

Відсутність у Києві твердої національної влади на початку 
1919 призвела до того, що майже всі «народні» отамани хита-
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лись, шукали авторитетів на стороні, врешті, зраджували Бать-
ківщині. Не дивно, що отамани Махно, Ковтун, Шинкар та інші, 
позбавлені правдивого, політичного проводу, ставали заручни-
ками і, врешті, жертвами московської політичної гри  в комуно-
соціалізм. 

Розчарувавшись у «Директорії», яка спасувала перед но-
вим окупантом, отаман Григор’єв уже під червоними прапорами 
розпочав похід проти «Антанти». 10 березня 1919 після тяжких 
боїв він звільнив Херсон, а 12 березня – Миколаїв. 6 квітня Гри-
гор’єв уже в Одесі! «Непереможна Антанта» таки була скинена 
в море! Як зазначав військовий діяч УНР Олександр Вишнівсь-
кий у своїй книзі «Повстанський рух і отаманія», перемога Гри-
горьєва ствердила, що «він мав рацію, коли вимагав від «Дире-
кторії» переговорювати з «Антантою» з позиції сили, а не з по-
зиції бідного родича». 

***** 
28 лютого 1919 року в штаб Григор'єва, який 
розташовувався в повітової Олександрії на 
Єлисаветградщині, приїхав командувач Харків-
ської групою радянських військ О. Скачко, він «не 
знайшов жодних ознак військової організації. Цис-
терна спирту стоїть  без охорони, з  неї  п'є  ко- 

жен, хто хоче і скільки хоче, сотні дві-три п'яних бійців, 500 
вагонів без охорони, навантажених всяким добром». Сам Гри-
гор'єв вирішив уникнути зустрічі зі своїм начальством і зник 
разом з начальником штабу за кілька годин до приїзду Скачко. 
Стало ясно, що бригада розклалася, дисципліна відсутня, нія-
кої «комуністичної роботи» в частинах Григор'єва не прово-
диться, ідеологією займаються українські есери, а радянський 
апарат на місцях не діє. 

***** 
Більшовики хоч на всі боки прославляти «червоного кома-

ндира» Григор’єва, але не довіряли йому від самого початку.  
Ще наприкінці лютого 1919 року червоний командарм Скачко 
дійшов висновку, що єдиний вихід із ситуації – це знищити 
(читай убити) Григор’єва. До такої ж думки дійшов і Центра-
льний комітет більшовицької партії. 14 квітня 1919 р. Ю.П’я-
таков писав до Реввоєнсовєту фронту: «Мнение Центра-
льного комитета заключается в том, что Григорьева нужно 

как можно скорее ликвидировать”. Московські окупанти були 
переконані, що: «политика Григорьева и его командиров – 
есть политика замаскированной контрреволюции. Войска, 
писали они: – служившие до перехода на стороне советской 
власти делу шовинизма и мелкобуржуазной контрреволюции, 
теперь не могут быть истинными и честными революцион-
ными борцами. Григорьев неискренне перешел на сторону 
советской власти. Необходимо принимать меры».   

Тим часом в очах селян Півдня України отаман Григор’єв 
почав набувати «божественного образу». Слава про його геро-
їзм виплескувалася на сусідні губернії. Він почав уособлювати 
верховну владу – ставав «диктатором Півдня України», дикта-
тором доброзичливим і щедрим – передусім до українського 
селянства, яке вірило, що Григор’єв силою свого війська захис-
тить від грабунку московських продзагонів та вакханалії біль-
шовицьких «надзвичайних загонів». Характерно, що більшови-
цькі гарнізони і полки, які посилались проти Григор’єва, як пра-
вило, переходили на його бік – настільки були високим авто-
ритет отамана серед червоноармійців. 

Успіхи головного отамана Херсонщини і Таврії – Григо-
р’єва вражали: буквально за кілька днів повстання охопило 
Херсонську, Катеринославську, Подільську, частини Київської 
та Полтавської губерній. Все нові й нові міста звільнялись від 
влади московських більшовиків. Повстанці увійшли до Кривого 
Рогу, Олександрівська, Олександрії, Єлисаветграда, Корсуня, 
Помічної, в Кобеляки, Нижньодніпровськ, Могилів, Шполу, Гай-
син, Христинівку, Брацлав, Літин, Вінницю, Золотоношу та сот-
ні, а можливо й тисячі сіл і містечок. 

Комісар «2-ї армії» більшовицької Росії - Вишневецький 
зазначав, що населення, безперечно, ставиться зі співчуттям 
до Григорьєва: «Рабочие Елисаветграда встречали красные 
войска Григорьева с оружием в руках. Крестьяне обеспечи-
вали Григорьева продовольствием и добровольно приносили 
ему тысячи пудов хлеба. Желающих вступить в ряды войска 
Григорьева было столько, что у него не хватало оружия. 
Главный лозунг Григорьева: «Долой ЧК» – встречает отклик 
по всей территории Украины. Красная армия, состоящая в 
большинстве из сельских середняков, определенно присое-
диняется к этому лозунгу».  

http://unknownwar.info/-_103/
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27 червня 1919 Григор’єв відвоював рідну Олександрію, а 
на початку липня 1919 об’єднані загони крокували вже вулиця-
ми Єлисаветграда. Отаман Григор’єв знову ставав володарем 
становища. Здавалось, його залізна воля подолала несприят-
ливу життєву смугу, й доля знову поблажливо посміхається до 
головного отамана Херсонщини і Таврії. Майже у всіх містах 
тилові частини «Червоної армії», в переважній більшості скла-
далися з селян, і вони переходили на бік повстанців. Однак, у 
Золотоноші в бій з повстанськими частинами вступила бригада 
Богунського (що не завадило більшовикам незабаром після цих 
подій звинуватити його в зв'язках з «незалежниками», заареш-
тувати і стратити). 

Григорівське повстання практично всюди супроводжува-
лося хвилею кривавих єврейських погромів, в результаті яких 
загинуло багато людей (тільки в одному Єлисаветграді - більше 
3 000 чол.). У зв'язку з цим виникає питання про ставлення до 
них самого Григор'єва, а також про ступінь відповідальності за 
них отамана. Погроми, вбивства і грабунки зумовили негативне 
ставлення до повстанців самих різних верств суспільства, та й 
співвідношення військових сил було явно не на користь отама-
на Григор'єва. Його загони почали терпіти поразки і залиши-
лись без підтримки місцевого люду, вояки пішли другорядними 
шляхами, і почали шукати прихисток у лісах. 

3 травня 1919 р григор'євці влаштували на станції Знам'я-
нка черговий єврейський погром, вбивши при цьому більше 50 
чоловік Голова комісії «Вищої військової інспекції» Віллер, який 
вивчав у цей час військово-політичний стан григор'євських під-
розділів, так описав цю трагічну подію: «У Знам'янці частиною 
«Верблюзького полку» вчинено погром. Всі єврейські магазини 
і квартири пограбовані. По всій лінії Знам'янської ділянки про-
водиться агітація: «Бий жидів і комуністів». 12-го травня 1919 з 
боку Знам'янки рушили григор'євські війська на місто Єлисавет-
град. Завбачливо в декількох місцях шлях був розібраний, але 
григор'євцям вдалося його полагодити. 

У другій половині травня 1919 р червоні війська здобули 
нові перемоги над повстанцями, повернувши під свій контроль 
Кременчук, Бобринську, Черкаси, Єлизаветград, Олександрію, 
Миколаїв і Херсон. Станом на 1 червня 1919 р. декілька тисяч 
повстанців загинуло в боях, а близько 7 000 потрапило в полон.  

«ТИХІ»  ПОГРОМИ  ГРИГОР’ЄВА 
На початку 1919 року більшовики стрімко ово-
лоділи більшою частиною України переважно 
силами партизанських загонів, так званих «се-
лянських революціонерів», яких вони перема-
нули на бік «Червоної армії». Зміна підпоряд-
кування, не змінила сутності цих загонів, вели-
кої прихильності до комунізму у них не було. 
Отаман Григор'єв  ще  виконував накази війсь- 

кового командування «Червоної армії» і саме керовані ним вій-
ська відвоювали у петлюрівців, денікінців і військ «Антанти» 
міста Знам'янка, Єлизаветград (нині Кропивницький), Херсон, 
Миколаїв, Одесу та інші. Однак репресивні заходи більшовиць-
кої влади щодо села не стихали, і 7 травня 1919 р. розпоряд-
женням Григор'єва було заарештовано більшовицьких полі-
тичних комісарів у підпорядкованих йому армійських частинах. 

Отримавши відомості про непокору Григор'єва і, зокрема, 
про арешт політичних комісарів, він був виключений з лав біль-
шовицької партії і оголошений «зрадником партії та революції». 
Станом на 25 травня 1919 р. отаман Григор’єв захопив велику 
кількість міст і містечок: Олександрію, Єлисаветград, Черкаси, 
залізничну ст. Бобринська (нині ст. Шевченка), Знам'янку, Кате-
ринослав (нині м. Дніпро), Херсон, Миколаїв, Чигирин, Берис-
лав та інші, у більшості з яких були ліквідовані органи більшо-
вицької влади, а в містах Олександрія, Херсон, Черкаси і Кре-
менчук було скликано повітові з'їзди робітників та селян.  

У придушенні григор'євського повстання брало участь по-
над 30 тисяч бійців «Червоної армії» і кілька селянських загонів 
на Харківщині та Полтавщині. В кінці травня 1919 року війська 
Григор'єва були витіснені з переважної більшості захоплених 
ними населених пунктів. Розбитий на початку червня місяця 
1919 р. радянськими частинами, Григор'єв із залишками своїх 
загонів, які перетворилися на бандитські угрупування, «бро-
див» по Єлисаветградському повіту і грабував «всіх і всякого». 
Він здійснював нальоти на сільські ради, вбивав радянських 
працівників, руйнував телеграфне і телефонне повідомлення. 
Як приклад, 2 липня 1919 році він пограбував радгосп колиш-
ньої економії Жуковського в селі Антонівці, Рівненській волості. 
Під час перестрілки був убитий організатор радгоспу Михайло 
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Дяченко. Слідом за цим були розгромлені радянські і артільні 
господарства близько поселення Антонівки, в колишньому має-
тку Майбороди. У Рівному Григор'єв знищив всі облікові картки 
на військовозобов'язаних, зняв всі телефонні апарати і перері-
зав дроти. У Новоукраїнці ним була розгромлена радянська 
лікарня. А 3-го липня 1919 р в селі Семенастове він знищив всі 
мобілізаційні справи і забрав усіх коней. В с. Хмельовому вла-
штував погром і обібрав село. У Оситняжці бандити розстріля-
ли 3-х євреїв і так далі. 

Окремі групи григор'євців підходили до самого м. Єлиса-
ветграда і спостерігали за рухом. Робота по організації радян-
ського апарату в повіті стала майже неможливою. Набіги гри-
гор'євців привели до негативних наслідків на постачанні продо-
вольства місту, так як селяни, боялись грабежів григор'євських 
солдат, перестали їздити в місто на базар. За тогочасними 
радянськими відомостями, селянство в повіті почало ставитись  
загонів Григор'єва - вороже. 

Григор'євці витоптували поля, грабували селян і взагалі 
заважали сільській роботі. У зв'язку з усім цим питання про 
боротьбу з Григор'євим на Єлисаветградщині знову поставили  
на перше місце. Місцевий «Ревком» ухвалив надзвичайні обс-
тавини. Вищої військової владою в місті і Єлисаветградському 
повіті вважався «Військовий Комісаріат», при якому організу-
вали «Військову Раду». За пропозицією керівника Чернишова, 
«Ревком» прийняв постанову відправити на фронт проти Григ-
ор'єва одну третину своїх членів, шляхом добровільної запису 
бажаючих по фракціям. Від фракції комуністів при «Ревкомі» 
пішли на фронт: Сосна, Теличко, Дьячков і Гордієнко. Від «Се-
лянського Виконкому» пішли: Пашков, Коломійцев, Середній, 
Казанкум і Сахно.  

Григор’євці зробили декілька нападів на Єлисаветград, як 
приклад, «Верблюзький полк» григор’євців під  командуванням  
Горбенко, 8 травня 1919 р. напав на Єлизаветград. У місті були 
розігнані «Рада і ЧК», роззброєні військові частини, розстріляно 
близько 30-ти комуністів, заарештований військовий комісар. 
Влада в повітовому місті виявилася в руках «григор'євського 
ревкому». Слід наголосити, що на початку травня 1919 р. вій-
сько Григор’єва нараховувало 16 тисяч солдатів, що мали 52 
гармати, 7 бронепоїздів і близько 500 кулеметів. В той час весь 

Український радянський фронт нараховував близько 70 тисяч 
бійців при 186 гарматах, 1050 кулеметах, 14 бронепоїздах, 15 
літаках . 

З району Знам'янка - Олександрія Григор’єв розпочав 
наступ у такі напрямки: На Катеринослав (нині Дніпро) руха-
лася колона начальника штабу повсталих Тютюнника. На Київ 
рухалася колона на чолі з командиром бригади Павловим. У 
перші три дні наступу ця колона захопила: Кременчук, Чигирин, 
Золотоношу, причому місцеві радянські гарнізони приєдналися 
до повсталих і не допустили евакуації цінностей, зброї та 
амуні-ції. Наступні загони вирушили до Одеси і Полтави. 
Окремі заго-ни пішли на Черкаси, повсталих селян повів 
козачий отаман Уваров. Після захоплення міста Черкас «2-й 
радянський полк» приєднався до григор'євців. 

Більшовики організовують наступ на Григр’євські  загони.  
19 травня 1919 р. група кременчуцького напрямку під команду-
ванням П. Єгорова вибила «григор'євців» з Кременчука, а Дніп-
ровська військова флотилія - з району Черкас. З південного  
напрямку наступали частини Дибенко і Пархоменко, вони з'єд-
налися з групою Єгорова і зайняли Кривий Ріг та станцію «Дол-
гонцово». 21 травня війська отамана Григор’єва були розбиті 
під Києвом. 22 травня 1919 центр повсталих загонів – Олексан-
дрію звільнили від григор’євців. На слідующий день 23 травня 
була взята Знаменка, 26-31 травня 1919 р. частини одеського 
напрямку (командир В. Голубенко) витіснили Григор'єва з Ми-
колаєва, Очакова і Херсона. «Херсонський полк» григор’євців 
здався, а його командир був розстріляний. Тоді ж були розст- 
ріляні однодумці отамана Григор'єва - Горбенко і Масенко.  

У боях другої половини травня 1919 григор'євці зазнають 
величезних втрат: близько 3 тисяч убитими і понад 5 тисяч по-
лоненими. Це була майже половина армії отамана Григор’єва. 
При такому положенні справ, григор'євці почали розбігатися по 
домівках, а в кінці травня 1919 основні сили отамана Григор'єва 
були розбиті під Кам'янкою. Але Григор’євський повстанський 
рух продовжував жити і активно шукав союзників. 

Через кілька днів (на початку липня 1919) Григор'єв зро-
бив черговий наліт на місто Єлисаветград. О 4 годині ранку 
григор'євці разом з окремими групами махновців, під виглядом 
селян, на возах в’їхали в місто з боку Петропавлівської церкви 
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нібито привезли продукти на продаж. Тут вони розбилися на 2 
групи. Одна група рушила до «Військового Комісаріату», щоб 
знищити все мобілізаційні справи і зірвати мобілізацію людей в 
армію, заявлену на  5 липня 1919 р. Григор'євцям вдалося зай-
няти будівлю «Військового Комісаріату» і закріпитися в ньому. 
Друга частина григор’ївців і махновців зайняла вокзал. 

Негайно всі радянські частини, які знаходився в місті були 
приведені в бойову готовність і під їх натиском загони григор’є-
вців і махновців у безладді відступили за місто. У цей день 
Єлисаветград був очищений від нападників. Було взято поло-
нених, 4 кулемети, 2 бомбомета, коней з возами та інше війсь-
кове спорядження. Під час цього нападу григор’євців у місті  
перебував голова «Всеукраїнського Виконавчого Комітету» тов. 
Петровський. Під час бою був поранений інспектор «Народного 
Військового Комісаріату» тов. Ніколаєнко, який приїхав з тов. 
Петровським і спільно з ним керував операціями по очищенню 
міста. Григор'євці на ж\д станції розгромили вагон Петровського 
і забрали печатку «Центрального Виконавчого Комітету». 

13 липня 1919 григор'євці ще раз зробили напад на місто. 
Знову о 4 годині ранку вони в кількості 2500 чоловік підійшли 
непомітно до в'язниці, бо їх там не чекали. На території в'язниці 
перебував військовий комісар Русин з невеликим загоном. Гри-
гор'євці увірвалися до в'язниці і випустили всіх заарештованих, 
серед яких було багато контрреволюціонерів. Бійці із загону 
воєнкома Русина сховалися в одній з камер верхнього поверху 
в'язниці і відстрілюючись до вигнання григор'євців з території 
в’язниці. Після в’язниці нападники рушили до фортеці св. Єли-
савети і зайняли всі навколишні будівлі. 

Далі григор'євці від фортеці, побігли вниз до центра міста, 
зайняли передмістя Бикової і частина Пермської, до Великої-
Пермської вулиці. Проти григор'євців було кинуто всі радянські 
частини в місті і бої шли за трьома напрямками: на в'язницю, 
на Биківське передмістя і на Кущівку. Але григор'євці міцно три-
мали зайняті позиції і навіть зміцніли свої сили в Пушкінському 
училище (педагогічний університет). Так тривало до 12 години 
дня, поки більшовицький штаб не віддав наказу відкрити по 
григор'євцям артилерійський вогонь. Снаряди почали руйну-
вати мирні будинки 

Серед білого дня, близько Петропавлівської церкви (нині  

вулиця Полтавська) висадився «Вознесенський полк» (який 
прибув на підкріплення більшовикам), і рушив у напрямку на 
Кущівку та зав’язав бій з григор'євцями. Радянські частини в 
місті з новим підйомом повели наступ і лівий фланг більшовиків 
почав тіснити григор’євців. На 2 годину бої в місті вщухли, гри-
гор’євці почали відступ  в  бік села Сентово. Переслідування  
григор'євців тривало до 8 годин вечора. У цьому бою з боку 
червоних частин було 20 чоловік убито і 20 поранено. Григо-
р'євці втратили в декілька разів більше. близько 200 чоловік 
убитими і пораненими. Григор'єв зі своїми частинами відступив. 

***** 
У цей час селяни руйнують залізниці, скручують 
рейки в клубок за допомогою упряжок волів. Цілі 
райони промишляли грабунками не тільки війсь-
кових  ешелонів, але і пасажирських поїздів. Це 
було початком війни села проти міста, тери-
торією Єлисаветградського повіту стало 
страшно їздити. 
 ***** 

Поряд з вище описаними діями, 25 травня 1919 року було 
оголошено поза законом командира «третьої червоноармійсь-
кої Задніпровської бригади» - «батько Махна». Радянські вій-
ська приступили до роззброєння махновських частин, а 12 чер-
вня 1919 чекістам вдалося схопити більшість членів штабу 
Махна, які згодом були розстріляні. Факти свідчать, що чекісти 
полювали за самим Махном, однак тоді командир махновців 
зумів уникнути арешту. Нестор Махно і його бійці опинилися у 
вкрай небезпечному становищі: спереду на нього тиснули дені-
кінці, а з тилу – червоноармійці, не було довіри до загонів ота-
мана Григор’єва. 

Сам «батько» Махно тверезо усвідомлював те, що для 
успішної протидії і червоним, і білим сил у нього явно недоста-
тньо. Є свідчення, що саме тоді прийшла в голову командира 
махновців ідея створення потужної повстанської армії, основна 
база якої повинна була розташовуватися на Херсонщині. Але 
там, як і раніше діяли григор'євці , з якими махновці були не в 
добрих відносинах: «дружили лише тоді, коли їхні інтереси 
збігалися». Нові реалії змусили «батьку» переглянути своє 
ставлення до «контрреволюціонера» Григор’єва, і незабаром 



 

 
124 

на чолі великого загону він попрямував в херсонські степи з 
наміром укласти з ними військовий союз проти більшовиків і 
білогвардійців. 

По дорозі на зустріч з Григор’євим, махновці атакували 
Єлисаветград, але були досить швидко вибиті звідти перева-
жаючими червоноармійськими силами. Втім, і цього короткого 
часу виявилося для Махна досить, щоб почерпнути додаткові 
відомості про Григор'єва і його повстанцях, які виявилися аж 
ніяк не втішними. Він дізнався, що не так давно григор'євці 
знищили на Єлисаветградщині більше 2 тис. євреїв, частина 
яких були переконаними анархістами. 

Ця приголомшлива за своїм трагізмом інформація приму-
сила Нестора Махна глибше замислитися про своє майбутнє 
союзі з отаманом Григор’євим. Махно міркував, рядових григо-
р'євців треба влити в махновський військо і перевиховати, а 
всю антисемітських налаштованих верхівку, разом з Григор’є-
вим слід знищити. Маючи саме такий план, який за своєю сут-
тю являв собою таємну змову проти отамана Григор'єва, він 
почав діяти. Нестор Іванович попрямував в село Верблюжка, а 
потім, не знайшовши там Григор'єва, - в село Компаніївка, куди 
незабаром прибув разом зі своїм начальником штабу і сам ота-
ман Григор’єв. 

Григор'єв із свого боку, отримавши ряд жорстоких поразок 
від червоних, був аж ніяк не проти побачити в особі Махна не 
ворога, а довгоочікуваного союзника. Однак що стосується про-
відних махновських командирів, то антигригор’євські настрої 
були серед них ще досить сильні, і вони в своїй більшості рішу-
че виступили проти союзу з «погромником і контрреволюціо-
нером» Григор’євим, а дехто навіть пропонував заарештувати і 
розстріляти його. Н. Махно був змушений розкрити близьким  
соратникам - свій таємний план, сказавши: треба приєднати до 
себе рядових повстанців-григор'євців, а розстріляти самого 
Григор'єва ми завжди встигнемо. 

Незабаром махновські й григор'євські загони об'єдналися 
в одну повстанську армію. Її головнокомандувачем став Григо-
р'єв, однак він повинен був у всьому підкорятися армійській 
«Реввійськраді» на чолі з Н.Махно. Додатково був сформова-
ний об'єднаний повстанський штаб, більшість членів якого були 
махновцями. Було вирішено, об'єднана «Повстанська армія» 

буде битися і проти червоних, і проти денікінців, і проти 
петлюрівців. При цьому, поступаючись вимогі «батька» Махна, 
отаман Григор’єв твердо пообіцяв йому повністю відмовитися 
від єврейських погромів. Подальші факти свідчать, що досить 
швидко «Повстанське військо» виявилася під контролем керів-
ників махновців. Залишалося «вивести з гри» самого Григор'є-
ва, ось тоді прозвучали постріли у селі Сентове. 

Цілком зрозуміло, що сам Махно не мав реальних можли-
востей для вбивства Григор’єва, щоб реалізувати свої задуми, 
Махно потрібні компрометуючі відомості на Григор'єва. У спра-
ву енергійно включилася махновська контррозвідка, яка почала 
відстежувати буквально кожен крок отамана Григор’єва. Комп-
ромат не змусив себе довго чекати. 

Незабаром після об'єднання двох загонів, махновців і 
григор'євців, останні знову здійснили напади на Олександрію і 
Єлисаветград. Захопивши ці міста, повстанці знищили в них 
багато євреїв. І це - при тому, що давали клятвену обіцянку 
більше не чіпати євреїв. Контррозвідники «батьки» Махна роз-
повіли про вельми підозрілий контакті отамана Григор’єва з 
одним місцевим поміщиком, якому Григор'єв залишив кулемет і 
велику партію одягу. Ще більшої тривоги додали агентурні відо-
мості про те, що григор'євці готують замах на Григорія Махно - 
рідного брата отамана Нестора Махна, який став начальником 
штабу об'єднаної «Повстанської армії» «Батько» Махно замис-
лився над отриманою інформацією і поставив собі питання: 
«Чи не готує Григор’єв переворот в «Повстанській армії»? 

Але все це було ніщо в порівнянні з тим, що сталося в 
один з липневих днів 1919 року. В той день махновці привели 
до свого «батька» двох інтелігентного вигляду чоловіків, які 
наполягали на особистій зустрічі з отаманом Григор'євим. Шви-
дко зрозумівши, що незнайомці не знають отамана Григор’єва в 
обличчя, Нестор Махно назвався Григор'євим і незабаром 
з'ясував, що незнайомі чоловіки були білогвардійськими офіце-
рами, які прибули для зв'язку до Григор’єва. Затримані мали 
при собі лист до отамана Григор’єва від білого генерала Рома-
новського, з якого випливало, що Григор'єв уже давно виконує 
вказівки денікінського штабу. 

Впавши в неприборкану лють, Махно власноруч розстрі-
ляв денікінців. Нестор Іванович і його командири мали тоді не 
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менше бажання розстріляти і самого Григор'єва. Однак як уже 
досить досвідчений в різних відносинах людина, Махно поду-
мав, що представилися йому денікінські особи, могли насправді  
бути чекістами, які мали завдання спровокувати махновско-гри-
гор'євський збройний конфлікт. Було вирішено і далі стежити за 
кожним кроком отамана Григор’єва. 

В один з липневих днів 1919 року Григорьєв виступив з 
частиною повстанців у напрямку станції «Плетений Ташлик», 
маючи завдання затримати там передові загони білогвардійців. 
Однак поведінка завжди безстрашного отамана виявилося 
вкрай дивною і підозрілою. Замість активних дій проти денікін-
ців - Григор'єв здав станцію без бою. Пізніше, розповідаючи про 
цей епізод Махно, Никифор Григор’єв посилався на істотню 
перевагою білих у живій силі і техніці. Цілком можливо, що в 
іншому випадку Махно і повірив би Григор’єву, проте поперед-
ня зустріч з офіцерами-денікінцями, змусила Нестора Махна 
подивитися на цю ситуацію абсолютно іншими очима. У Махно 
вже не залишилося сумнівів, що Григор'єв діє заодно з біло-
гвардійцями. В кінці липня 1919 року, верхівка махновських 
командирів винесла отаману Григор’єву смертний вирок. 

Чи правий був Нестор Махно і його командири, вважаючи 
Григор'єва таємним союзником денікінців? Нехай вирішують 
читачі, вони додатково назбирають необхідну інформацію і 
приймуть власне рішення. Досить велике число прямих і неп-
рямих даних дозволяють з вагомою підставою припустити, що 
Григор’єв став зрадником, бо розчарувавшись в більшовицькій 
владі, Григор'єв цілком міг шукати союзників у білогвардійсь-
кого генерала  Денікіна. 

27 липня 1919 року об'єднана «Повстанська армія» Гри-
гор'єва і Махна вступила вже відоме нам село Сентово, де 
незабаром відбувся великий селянський мітинг (за іншими 
даними, це був повстанський з'їзд). Першим виступив на ньому 
Никифор Григор'єв, у своєму виступі отаман підкреслив, що 
головна мета українського повстанського руху - ця нещадна 
боротьба з «гнобителями-комуністами», і що борючись з ними, 
повстанці не повинні нехтувати ніякими союзниками, включаю-
чи і денікінців. І цим Григор’єв сильно підставив себе. У відпо-
відь близькі соратники Махна - Чубенко і Шпота - затаврували 
Григор'єва як «погромника і контрреволюціонера», в очах 

якого «як і раніше видно блиск золотих царських погонів». 
Цілком природно, що присутній на мітингу Григор'єв і його 
підтримувачі відразу зажадав від «батька» Махна і його орато-
рів пояснень. Отаман Григор’єв отримав їх в будівлі місцевої 
сільради, куди він прийшов у супроводі Махно і декількох інших 
командирів. Поставивши свій револьвер на бойовий взвод і 
сховавши зброю за спиною, Чубенко нагадав Никифору Григо-
р’єву криваві єврейські погроми, і його дружбу з поміщиками, і 
його контакти з білогвардійської армії.  

Отаман Григор’єв в несамовитій люті схопився за кобуру 
пістолета, однак Чубенко випередив Григор'єва, вистріливши 
йому в голову. Через кілька секунд «підсудного» Григор’єва 
вразили кулі самого Н.Махна і відомого махновського команди-
ра Семена Каретникова. Тяжкопораненому Григор'єву ще вис-
тачило сил вибігти на подвір'я, але вибіглі переслідувачі у дво-
рі добили Григор’єва. Незабаром за наказом Махна були зни-
щені і члени отаманського штабу Григор’єва. Рядові ж григор'є-
вці, завчасно оточені махновцями не наважилися на збройний 
спротив своїм союзникам, хоча і любили свого отамана. Біль-
шість з них незабаром визнало військову владу нового коман-
дира - Нестора Івановича Махна. 

Є й інші версії вбивства отамана Григор'єва. Зараз ми 
розповімо як Клим Ворошилов видав наказ: «Хто доставить 
живим або мертвим Григор'єва, отримає сто тисяч. За голову 
кожного його помічника, а також Зеленого, Ангела - 50 тисяч». 
Махновці позарилися на ці гроші і вирішили негайно покінчити з 
Григор'євим. Відповідний момент представився дуже швидко, 
27 липня 1919 у селі Сентово григор'євці пограбували селян-
ський кооператив, зібрали селянські збори і заявили, що це 
зробили махновці. На своє щастя, або – нещастя, на селянські 
збори в с. Сентове приїхали махновські командири із своїми 
загонами і зайняли центр села, а на околицях розташувалися 
григор'євці. Вузенькі сільські вулиці перекрили махновські тача-
нки з кулеметами. 

З’ясувавши суть селянських зборів, махновський коман-
дир Чубенко виступив на сході з викриттям Григорьєва як пок-
ровителя грабіжників, погромників і «наймита денікінців». Ота-
ман Григор’єв, обурюючись, схопився за маузер і підбіг до Чу-
бенко, але поруч появилося ще два збройних махновця, тоді 
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Григор’єв засунув маузер за халяву чобота і попрямував в 
канцелярію сільради для розмови з махновцями. У канцелярії 
виявилося, що сила не на боці Григор'єва: там сиділи Махно і 
шість його товаришів проти отамана Григор’єва і його охорон-
ця. Григор'єв зажадав доказів обвинувачення. Чубенко довго 
звинувачував Григор'єва у всіляких гріхах: у пограбуванн, в пог-
ромах, в розстрілі двох махновців, у відмові виступити проти 
«білих» і в змові з білогвардійцями Денікіна. 

Григор'єв спочатку все заперечував, але незабаром не 
втримався і схопився за маузер. Однак Чубенко випередив 
його, вистріливши в упор в отамана. Є свідчення, що зрадник з 
оточення Григор'єва замінив бойові патрони в маузері Григо-
р'єва на холості, і тому постріли Григор'єва в Махно та його 
командирів не досягли мети. 

Зараз надаємо інформацію про конфлікт Махна і Григо-
р’єва з точки зору начальника штабу махновців Віктора Білаша 
про останні хвилини життя Григор'єва: «Після звинувачення, 
Григор'єв став все заперечувати. Тоді Чубенко заявив: «Так ви 
ще заперечуєте, що ви союзник Денікіна? А хто ж послав деле-
гацію до Денікіна і до кого приїжджали ті два офіцера, яких Ма-
хно розстріляв»? Григор'єв, нахилившись над столом, схопився 
за маузер, але не встиг його вихопити, як Чубенко першим вис-
трілив в нього впритул. Григор'єв загарчав і кинувся до виходу. 
Стоявший осторонь Махно крикнув навздогін: «Бий отамана!» 
Чубенко, Каретников, Лепетченко, я і Чалий вибігли слідом на 
вулицю, стріляючи в Григор'єва який біг попереду. Він спіткну-
вся і впав. Підбіг махновець Качан і вистрілив в Григор’єва  
впритул. Перелякана юрба кинулася врозсип. Важко визначити, 
чия куля на вулиці звалила Григор’єва». Бійці Григорьєва роз-
біглися в паніці під кулеметним вогнем махновських тачанок.  

Більшість григор'євців було роззброєно, штабні коман-
дири і охоронці отамана вбиті. Одні григор’євці пішли за річку 
Інгул, інших загнали в найближчі болота і взяли в полон. Дві 
третини григор'євських повстанців перейшло до складу «Повс-
танської армії» Махна. Тіло отамана Григор’єва кинули за се- 
лом Сентове в рів, заборонивши людям ховати небіжчика в 
землю, і воно стало здобиччю диких собак, які розтягли шматки 
м’яса отамана Григор’єва по рівчакам. Тільки через кілька днів, 
коли махновці покинули село, дружина отамана Григор’єва зна-

йшла рештки тіла і поховала його останки на цвинтарі в 
Олександрії. 

За третім даними, на селянському сході в с. Сентово 
отаман не був убитий. Навпаки, на сході селяни підтримали 
Григор'єва, і він, «будучи в хорошому настрої», пожертвував їм 
20 тисяч рублів на ремонт місцевого клубу. А ось на наступний 
день відбулися збори штабу і командирів повстанців, на які 
з'явився Григор'єв зі своїми охоронцями. Коли на зборах зазву-
чали звинувачення на адресу Григор'єва, з двору почулися кри-
ки. Це у дворі билися двоє людей на шаблях махновець і григо-
р’євець. Махно вибіг у двір і рукояткою револьвера вдарив гри-
гор'євця. Повернувшись в кімнату, він кинув в обличчя отаману 
Григор'єву: «Вас усіх треба постріляти!». 

Після цього інциденту Махно відновив засідання питан-
ням: Чи писав Григор'єв в своїх універсалах: «Бий жидів, рятуй 
Росію»? Коли Григор'єв став обурюватися і говорити, що це 
неможливо довести, Махно вихопив револьвер і вистрілив в 
Григор'єва. Поранений в плече отаман вибіг у двір, впав на 
одне коліно і почав відстрілюватися. Але в цей час до нього 
під'їхав махновський вершник і вдарив шаблею по голові так, 
що «бризнули мозки». 

За четвертої версії - у дворі, обступивши отамана, Махно 
і його командири Чубенко і Каретников розрядили в нього свої 
револьвери. Перший історик махновського руху П. Аршинов і 
командир махновців А. Чубенко стверджують, що Григор'єва 
вбив Махно: його куля виявилася останньою і вирішальною. А 
Потім повідомив в телеграмі «Всім! Всім! Всім!» про те, що він 
убив контрреволюціонера і погромника Григор'єва. Далі Махно 
зауважив: розстріл отамана став «необхідним і потрібним фак-
том історії». Історичні наслідки за вбивство Григор’єва, Махно 
вирішив «взяти на себе». Однак ніяких «історичних наслідків» 
вбивство отамана Григор’єва не мало. «Григор’євське повстан-
ня» на теренах Єлисаветградщини залишилося маловідомою 
сторінкою української історії. Тоді ж був оголошений поза зако-
ном командир дивізії Н.Махно. Без суду був розстріляний ком-
бриг «Придніпровської бригади» А.Богунський. При загадкових 
обставинах загинули такі видатні полководці  громадянської 
війни, як М.Щорс, комбриги В.Боженко, Т.Черняк, командир 
бронепоїзду А.Железняков та інші. 
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НАРОДНИЙ  ОТАМАН  СВИРИД  КОЦУР 
Є село Су́ботів в Чигиринському районі Чер-
каської області, за однією з версій, назва по-
ходить від невгасимого вогнища з дубових 
дров, що палало перед святом Перуна за 
назвою «суботка». Перша письмова згадка 
про Суботів належить до початку XVII ст., він, 
як хутір, був власністю дрібного шляхтича, 
козацького сотника Михайла Хмельницького. 
За часів Михайла Хмельницького тут був про- 

стий дерев'яний двір. Після його загибелі у 1620 р. син Богдан 
Хмельницький до 1648 р. розширив будівництво у Суботові, яке 
згодом стала однією з його резиденцій (1664 р) та поляки зруй-
новали все, щоб «досадити» Б.Хмельницькому. 

В Україні є схожа назва Су́ботці - це село в Знам'янському 
районі Кіровоградської області. Село знаходиться на берегах 
річки Аджамки та її правої притоки Сріблянки. У 1752-1764 р. 
тут була «14 рота новосербського Гусарського кінного полку». 
Маємо й інші назви села :«Аджамський шанець», «Мала Аджа-
мка», «Субботиц» - як сербський аналог «Суботиця», в якій 
1772 року існувала дерев'яна однопрестольна «Стрітенська 
церква», священиком там був 1758 року Григорій Цинтилович. 

У 1919-1920 р. у Суботові безроздільно панував Свирид 
Коцур, керівник «Чигиринської республіки», який вів збройну 
боротьбу проти всіх, хто не поділяв его поглядів. За своє коро-
тке, але бурхливе життя він бився з «білими» і «червоними», з  
гетьманцями і «Директорією», воював проти холодноярців і різ-
них інших «отаманських військ» і бандитських формувань. 

Історію творять не лише королі і представники шляхетних 
родин, частіше історію творять народні представники. На зламі 
епох і формацій від 1917 року на політичну авансцену вийшли 
особистості із народу. Наділені пасіонарними рисами, вони ста-
ли вождями і полководцями. Їх поклик перетворював натовп у 
боєздатне і непереможне військо, а аморфні людські маси – у 
народ і націю. Такими були Жанна Д’Арк і Богдан Хмельниць-
кий, такими були сотні народних отаманів – ватажків козацьких 
і гайдамацьких загонів, військових загонів і повстанських сотен  
і формувань. Таким був засновник «Чигиринської республіки» 
Свирид Дементійович Коцур. 

У березні 1910 р. Свирид Коцур разом з анар-
хістами пограбував волосний банк, через рік 
був засуджений до смертної кари з заміною на 
10 років ув'язнення. Після «Лютневої револю- 
ції» 1917 р повернувся з Сибіру до Суботова і 
поринув у суспільно-політичну роботу. Був 
делегатом «Першого з'їзду Вільного козац-
тва» (жовтень 1917). У 1918 році очолив на 
Чигиринщині боротьбу  проти  гетьманців  та  

їхніх союзників-німців. А на початку січня 1919 року загін Сви-
рида Коцура виступив проти «Директорії» і захопив Чигирин. 
Курінь «Червоного козацтва» під командуванням Коцури став 
опорою радянської влади на Чигиринщині. В лютому 1919 р. 
цей курінь мав на озброєнні 900 гвинтівок, 12 кулеметів і 3 
гармати. На дільниці залізниці Знам'янка - Бобринська діяв 
коцурівський бронепотяг «Зірниця». 

***** 
Підпиток мужності, йому надавали генетичні коріння його 

дідів і прадідів. Свирид Дементійович Коцура народився у 1890 
році у с. Суботів Чигиринського повіту у багатодітній родині. По-
руч з ним росли одинадцять братів і сестер. Один із старших 
братів Свирида - Петро Коцур брав активну участь у револю-
ційних подіях 1905-1907 років, був членом таємної політичної 
організації «Українська Народна Оборона» і її бойових струк-
тур. Ще неповнолітнім Свирид з другим старшим братом Кузь-
мою затримувався жандармами за поширення агітаційної літе-
ратури і зруйнування пам’ятника цареву у Суботові. Під час 
Першої світової війни у Катеринославі Свирид Коцур разом з 
групою анархістів «позичив» гроші у банку, за що був засудже-
ний до десятирічної каторги. Але з в’язниці його звільнила 
«Лютнева революція» 1917 року. 

Ще родина Свирида Коцур згадується як жителі села 
Суботова Чигиринська повіту в документах початку ХІХ ст. У 
1833 р. в селі проживали родич Єлісей Коцур та его син Сте-
пан, який у 20 років змінив своє прізвище на Коцаренко. Зі ска-
рги 17 селян с. Суботова, поданій генерал-губернатору у 1870 
р. довідуємося, що заможний селянин и волосний старшина 
І.Коцур (Коцуренко) самовільно захопив собі 120 з 240 десятин 
запасної землі в Суботові, які належали громаді. Далі цей 
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Коцур (Коцуренко) «розділивши ону землю по півдесятини і 
почав продавати селянам, а гроші забирав собі».  

У період «Лютневої революції» 1917 р., брат Свирида -  
Петро Коцур затримується жандармами за підозрою у прина-
лежності до «Української партії соціалістів-революціонерів», в 
его будинку проводяться обшукі. Йому вручили підозру «в 
поваленні самодержавства» як члену «Української Народної 
Оборони».  

***** 
За останні 100 років по території України декілька 
разів котилися хвилі громадянських війн, які охоплю-
вали колишню Російську імперію. І в цьому сенсі Укра-
їна була не лише театром воєнних дій. Її населення 
ставало активним учасником цих подій. Цілі військові 
формування переходили від петлюрівців до червоних і 
навпаки. Інколи діапазон  збільшувався  переходом  до  

лав білих або різних отаманів. І відділити «національну рево-
люцію» від «громадянської війни» можна лише в абстракт-
ному аналізі. Наприклад, від 1917 року почався територіаль-
ний розпад на величезну кількість маленьких українських 
«республік», які раптово виникали і згодом гинули, а з ним 
гинула і велика кількість населення. 

***** 
Важко відновити реалії дитячих та юнацьких років Свири-

да Коцура, про його молодість збереглися суперечливі відомо-
сті. За одними даними, він був сільським вчителем, а з 1914 р. 
воював на Південно-західному фронті і дослужився до прапор-
щика кавалерії, по іншим - ще в 1906-1908 роках він був анар-
хістом-комуністом, і брав участь в пограбуваннях поїздів і теро-
ристичних актах, за що був засуджений на довічну каторгу. В ті 
роки Свирид Коцура ще не знав, що йому потрібно від револю-
ції. Можливо його зачаровувала сама демонічна плутанина, 
хаос, руйнування, сила масового зламу – так званні «сполохи». 

Зберіглася фотографія отамана: кубанка на бакир, вуса, 
як «у Чапаєва», зухвалий погляд з-під лоба і показне молоде-
цтво сільського ватажка. Такі особи часто зустрічалися на знім-
ках українських революціонерів початку ХХ століття. Повернув-
шись з фронту в рідні місця, Коцур стає одним з організаторів в 
Суботові міліцейського загону «вільного козацтва».  

На війні, народній силі може протистояти ті-
льки інша сила, а насильству – інше насильс-
тво. Зовні, майже всі  отамани були втіленням 
«невмотивованого» насильства. Більшість з 
них, як ми вже говорили, вийшли з окопів Пер- 

шої світової війни. Пройшовши криваву «школу» війни, вони не 
могли звикнути до нового життя, їм хотілося небезпеки, і ру-
ка сама тягнулася до зброї. В роки громадянської війни міль-
йони колишніх фронтовиків відчували подібний «позиційний 
синдром», із задоволенням брали зброю до рук. 

***** 
Кацура проповідує одночасно більшовицькі, анархістські і 

українські національні ідеї, і ця «горюча суміш» опановує розу-
мами 40 тисячами «підданих Чигиринської республіки», де міс-
цевим «диктатором», або «монархом» своєї «маленької країни 
Чигиринщини» на правому березі Дніпра був Свирид Коцур. 
Будь-який його наказ негайно виконувався і не підлягав узгод-
жень. Рада і ревком, створені в «Чигиринській республіці», 
мали формальні, декоративні функції. Селяни не вагаючись 
вступають в коцурівські загони «вільного козацтва». Після захо-
плення Старої Осоти і Кам’янки нове збройне формування роз-
рослося до тисячі осіб і стало називатися «Чигиринським куре-
нем червоного козацтва». 25 січня 1919 р. у Чигирині було про-
голошено встановлення радянської влади і утворено військово-
революційний комітет. 

Військовою опорою радянської влади на Чигиринщині був 
«Курінь Червоного козацтва» на чолі з отаманом Свиридом 
Коцурою. Згідно з наказом більшовицького командування «Чи-
гиринський курінь» у складі другої дивізії «Українських радян-
ських військ Жупана» вирушає на фронт проти військ «Дирек-
торії УНР». Підрозділ з боями пройшов шлях від Фундукліївки, 
через Цвітково, Звенигородку, Тальне, Умань, Жмеринку, Про-
скурів до Волочиська. 

Погляди Свирида Коцури на більшовицькі дії і наслідки, 
приводять його до важких роздумів. Коцур оголошує свої заго-
ни ядром незалежної радянської української армії і просить 
керівництво «Червоної армії» видати йому 3 мільйони рублів на 
комплектування «1-й Чигиринської бригади». Три млн – великі 
гроші, тому з їхнім виділенням – не поспішають. 
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Полк Коцури починає вступати в сутички з невеликими 
радянськими гарнізонами. Він закликає «бити жидів і призна-
ченців». Здавалося, радянській владі доведеться зброєю при-
душувати чигиринців. Але Коцура повертає бійців на Чигирин-
ські землі, опинившись в рідних пенатах, Коцур розгортає свій 
полк проти повстанців отамана Григор'єва  і вибиває григор'є-
вців з Суботові і Чигирині. Отаман Спиридон Коцур знову ство-
рює «Чигиринської радянську республіку» на платформі «віль-
них Рад без партійної диктатури», але чомусь під червоними і 
чорними прапорами. Йде напружена боротьба зв владу. 

Між холодноярцями і чигиринцями з цього часу почалася 
сусідська, територіальна і політична ворожнеча, яка часто ви-
ливалася у взаємні напади, погроми і грабежі. Першим ініціа-
тором «сусідської війни» став отаман Свирид Коцур. Його лю-
ди, увірвавшись в село «холодноярців» Мельники, спалили 
хату їхнього отамана Чучупаки. Любий, хто приходив на Чиги-
ринські землі – наражався на війну з загонами Коцури. Влітку 
1919-го отаман Коцур бився проти всіх - «білих» і «червоних», 
петлюрівців і таких відомих українських отаманів, як Ангел, 
Чучупака,  Дьяченко,  Гулий-Гуленко,  Струк, Григор’єв та  інші. 
Під час окупації Центральної України денікінцями Коцур вів 
постійну боротьбу з ними, а також проти білогвардійських час-
тин генералів Слащова, Шилінга та «Дикої» дивізії чеченців.  

***** 
Бачачи його вороже ставлення до більшовиків, сусідні 
повстанські отамани стали поглядати на Коцура, як 
на можливого союзника в боротьбі проти «червоних». 
Старовинний недруг Коцура, «Холодноярський ота-
ман» Василь Чучупака, приїжджає в ставку «отамана 
Чигиринського», вимагаючи приєднання Коцура до 
«Холодноярського  ревкому»,  або  «ревкому   отамана  

Гулого-Гуленко», щоб разом виступили проти більшовиків в 
союзі з армією Петлюри. Однак Коцур відмовляється від сою-
зу з ними і як наслідок - нове військове зіткнення з холоднояр-
цями, які докоряли Коцурі, що той «зганьбив стару гетьман-
ську столицю Чигирин». У цей час політичне зведення ЧК 
«Про становище в губернії» констатують, що «бандитизм в 
Чигиринському повіті до останньої межі захлеснув всю навко-
лишню  територію». 

У червні 1919 р. відбулася реорганізація «2-ої повстансь-
кої дивізії» в регулярну «Червону армію». «Чигиринський курінь 
червоного козацтва» реорганізовано в «414-й Червоний полк». 
Після реорганізації підрозділ Коцури отримує завдання ліквіду-
вати повстанські загони Холодного Яру. В кінці червня 1919 р. 
С.Коцура захопив Медведівку і рушив на Мельники. Однак, 
холодноярці цей наступ відбили. 

Відповідно до розпорядженням червоного командування 
дивізії «414-й червоний полк» був розміщений на відпочинок у 
Чигиринському повіті. Чимало бійців під приводом відвідин 
сімей розійшлися по домівках і не поспішали повернутися в 
полк. Органи влади констатували: «414-й червоний стройовий 
полк» Коцури розбрівся по домах, при штабі в м. Чигирині зали-
шилося біля 200 осіб з інших повітів; моральний стан полку не-
задовільний». Холодноярці, довідавшись, що Свирид Коцур 
перебуває у Суботові лише з невеликим загоном охоронців, 
кінним відділом ввірвалися до села. Проте Коцур устиг утекти. 

У серпні 1919 року Чигирином оволоділи підрозділи «Доб-
ровольчої армії генерала Денікіна». Але білогвардійцям не 
вдалося ліквідувати збройних сил «Чигиринської республіки». 
На свято «Воздвиження», 27 вересня 1919 денікінці поновили 
захоплення територій, вони зайняли Суботів. Свирид Коцур 
провів мобілізацію в сусідніх населених пунктах і вибив денікін-
ців із села Суботи. А зовсім поряд, в сусідньому Олександрій-
ському повіті Херсонської губернії в тилу Денікіна рейдувала 
революційна «Повстанська армія України» Нестора Махна. 
Свирид Коцур налагоджує стосунки з «батьком» Махно, і у 
вересні 1919 вливається із своїм загоном до його «Повстансь-
кої армії». На початку жовтня чигиринський відділ Коцури (1000 
штиків та 10 кулеметів) був виділений разом з іншими загонами 
в так звану «Середньодніпровську групу».  

Повстанці зруйнували залізницю на ділянці Знам’янська – 
Бобринка, а під час одної операції ледве не захопили в полон 
разом зі штабом та охороною командуючого «Добровольчою 
армією» генерал-лейтенанта В. Май-Маєвського. На боротьбу з 
повстанцями Свирида Коцура направляється загін генерала 
Абрамовича чисельністю близько 2000 військових. Незважаючи 
на це, наприкінці листопада 1919 р. загін Коцури на короткий 
період знову захопив Чигирин. 
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1 лютого 1920 р. лінія фронту підійшла до Чигирина. Так-

тичний союз Свирида Коцура з Нестором Махном загрожував 
чигиринському отаманові смертю, бо відповідно до постанови 
«Всеукраїнського ВРК» від 9 січня 1920 року «всі, хто підтри-
мував  зрадників махновців» повинні безжально знищуватися. 
Свирид Коцур отримує наказ вести полк на переформування 
до Глинська. Проте «Чигиринський полк» в черговий раз виру-
шив визволяти рідне місто Чигирин від денікінців. Імітувавши 
наступ з боку Суботова, С.Коцур з основними силами атакував 
ворога з боку Янича (Іванівки) та Вершаць. Денікінці залишили 
колишню гетьманську столицю. Завдяки Коцури, Чигирин знову 
став «черврним».  

Більшовики все ж не покидали надії «приборкати непокір-
ного» Свирида Коцуру. На початку січня 1920 року зі штабу 14-ї 
армії до Чигирина прибуває із Кременчука делегація на чолі з 
політруком армії Звєрьовим з метою поповнити склад повітово-
го ревкому своїми людьми та об’єднати загін Свирида Коцури з 
«Червоною армією». Після спільного засідання обох «ревко-
мів» Свирид Коцура наказав втопити новоприбулих політруків 
разом з Звєрьовим в криниці. Помічник Звєрьйова зумів утекти 
до Новогеоргіївська. Опісля цієї події Свирид Коцур розпочинає 
вже відверту боротьбу з більшовиками, перемішуючи анархічні 
гасла з національними. Першим кроком «незалежного» Коцури 
було проголошення в Чигирині «Наддніпрянського коша». 

Коцура як «кістка в горлі» заважає більшовикам. Силами 
чотирьох полків піхоти, двох полків кавалерії та двох дивізіонів 
артилерії червоні сили невдало штурмували Чигирин. Лише 30 
березня 1920 більшовикам вдалося розбити коцурівські загони. 
За офіційною більшовицькою версією С.Коцур був захоплений 
в полон і незабаром розстріляний на станції Знам’янка. У своїх 
спогадах більшовик І. Жураченко пише: «С. Коцур, розправив-
шись із Звєрьовим і іншими особами, Коцура по особливому 
завданню, виїхав з Чигирина в село Маржанівку Знам’янського 
району з метою пробратися до Махна, який в цей час бродив 
на Катеринославщині. Коли Коцур прибув в село Маржанівку, 
то про його прибуття було повідомлено на Знам’янку коман-
дуванню «Червоної армії», туди був посланий спеціальний за-
гін, який заарештував Коцура і його помічника, під час ареш-

ту Коцур і його помічник були поранені, оскільки вони виявили 
спротив, і доставлені на ст. Знам’янка, де були засуджені 
військово-польовим судом і розстріляні». Ми беремо під сумнів 
твердження І. Жураченко. Можливо він переплутав братів 
Коцури Свирида і Петра.  

Численні свідчення очевидців та архівні документи став-
лять під сумнів істинність версії про смерть Свирида Коцура. 
Секретар зі штабу Чигиринського куреня Кузьма Кулинич (с. 
Шабельники) розповідав, що під час арешту у Маржанівці: 
«брат Свирида і один товариш втекли, а Коцура не встиг на 
коня, бо був кривий. Червоний командир знав Коцуру раніше, 
він підійшов і обняв Коцуру: «Ой, брат, де ти пропадав так до-
вго». Потім Коцуру посадили на тачанку і поїхали на Знам’янку. 
В Знам’янці з’ясувалося, що той червоний командир разом з 
Коцурою відбували політичне ув’язнення напередодні Першої 
світової війни), взяв іменну табакерку в Коцури і віддав одному 
заарештованому хлопцю. Згодом його розстріляли як Коцуру. А 
сам Коцура таємно виїхав у Болгарію. 

Маємо данні, що коцурівський загін чисельністю до 200 
осіб продовжував діяти і далі. У травні 1920 року цей загін зро-
бив спробу знову захопити Чигирин: «Напад був організований 
в неділю під виглядом приїзду на базар, зброю коцурівці схова-
ли на возах. Вони виставили на Кам’яній горі і кладовищі таємні 
пости, в центрі міста під’їхали до держбанку і продовольчих 
складів червоного «Упродкому» і раптово відкрили стрілянину 
по охороні складів». Охорона в паніці розбіглася. Лише через 
три години з Глинська прибула кавалерійська сотня будьонівців 
і атакувала коцурівців на базарній площі Чигирина. Коцурівці 
змушені були відступити, 12 полонених повстанців було 
захоплено в полон і згодом їх розстріляли.  

Пройшло три роки і 16 липня 1923 року начальник особ-
ливої групи ДПУ УРСР Мартинов повідомляв: «16 червня 1923 
в 14 годин, за наявними даними «банда Коцури» кількості 16 
чоловік перейшла із «Чорного лісу» в «Нерубаївський ліс». Далі 
прослідкувати долю залишків колишнього «Чигиринського пол-
ку» практично неможливо. Навіть свідчення про ліквідацію 
останнього загону із 16 чоловік органи радянської влади не 
залишили. Ймовірно, що коцурівці або легалізувалися в іншій 
місцевості, або все ж таки змогли емігрувати за кордон. 



 

 
131 

З життям, громадсько-політичною і воєнною 
діяльністю отамана «Чигиринського куреня» 
Свирида Коцури тісно пов’язані численні ле-
генди про скарби. Умовно конфісковані на 
потреби революції банківські активи 1914 р., 
реквізоване золото і дорогоцінне каміння у  
«буржуїв» 1917 р.  і  представників  націона- 
льних  меншин  1918-1920 р. безслідно  зни- 

кало у тайниках і схронах, про які знала дуже обмежена кіль-
кість осіб. Від часу офіційної більшовицької версії загибелі 
Свирида Коцура було чимало бажаючих «пограбувати – наг-
рабоване» особливо серед співробітників ЧК.  

У місцевих жителів побутують численні варіації переказів 
про скарби Свирида Коцура. Син начальника штабу «Чигирин-
ського полку» Л. Коваленка - Григорій розповідав, що якось 
батько поїхав працювати у поле поза межі Суботова. І до нього 
з лісу під’їхав вершник. То був якраз «убієнний» отаман Свирид 
Коцура та й каже: «Я до села приїхати не можу – мене заареш-
тують. А ти передай своєму батьку Дементію: нехай віддасть 
те, що під грушею закопано» і поїхав до лісу.  

Розповідають, що колишній коцурівець Федір Чапала зго-
дом став чекістом, заарештував у Кам’янці брата суботівського 
отамана Степана і одного з наближених товаришів Федора 
Мінського по причині: «Ті нібито знали про місце, де було захо-
ване отаманське золото». Їх дуже мучили на Вдовичиному ху-
торі. Затримані не витримали тортур і погодилися вказати міс-
це розташування тайника в обмін на життя. Але угоду чомусь 
було порушено: Степану і Федору шашками відрубали голови. 
Але, як відомо, Степан Коцура загинув у Суботові під час бою з 
денікінцями. Можливо, у переказі спотворена реальна інфор-
мація і мова йшла про загибель старшого брата чигиринського 
отамана Петра Коцура, сліди якого і справді губляться у дале-
кому 1920 році. Нібито Петра вбили в 1920 році із-за золота. 

Зовсім недавно, у середині 1980-х роках до Суботова на 
цвинтар біля Іллінської церкви прийшов старий чоловік схожий 
на отамана «Чигиринського куреня». Постояв біля могил роди-
чів Коцури і пішов, згодом його бачили в різних містах того 
краю, нібито він щось шукав, але час невблаганно все змінив 
навколо. Згодом він зник в невідомому напрямку. 
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АНОТАЦІЯ  ОТАМАНІВ  «ХОЛОДНОГО  ЯРУ»  (1917-1923) 
В попередній главі ми розповідали, як герої 
наших книг Магр, Карп, Чегодай і Тавриза, під 
керівництвом мудрого вождя Сверкера, в дуже 
далекі  часи історії  України  жили у сторожовій 
заставі «Онгол» на річці «Івля», охороняючи 
кордони від нападників, із роду в рід передава-
ли набуті  знання своїм нащадкам, які розійш-
лися і заснували власні роди на етнічних укра-
їнських землях.  Від околиці застави почувся 
дитячий   галас,  то  місцева  дітвора  угледіли  

наближаючих  до поселення онгольців наших старих знайомих 
волхвів, старшого Білозара і молодшого Бальтазара. Їхній при-
хід вносив пожвавлення в повсякденну трудову діяльність міс-
цевого люду.  

Надвечір, коли сонце сіло відпочивати, і люди вже впора-
лися з необхідною роботою, на площі біля центрального вогни-
ща вже зібралися люди, щоб послухати мудрих волхвів. Пер-
шим розмову почав старий вождь Сверкер, коротко зазначив 
основні питання по господарським питанням і передав слово 
волхвам. Старший Білозар підвівся і перепитав: «Про що ви 
сьогодні бажаєте повести розмову»? Старі і поважні онгольці 
замислились, а нетерпляча молодь з різних боків прокричала: 
«Про майбутнє». Нехай буде по вашому, зазначив Білозар.  

Через багато-багато років, на початку ХХ ст. на наших 
землях спалахне велике багаття братовбивчої громадянської 
війни. Спочатку буде Перша світова війна в Європі від липня 
1914 до листопада 1918 року, в якій візьмуть участь 38 держав 
із населенням 1,5 млрд мешканців. Далі на наших землях один 
за одний пройдуть: Лютнева революція 1917 р, Жовтневий 
переворот більшовиків 1917 р. та громадянська війна 1917–
1921 – як одна з форм вияву характерних особливостей пере-
бігу української революції 1917–1921 років. За нею українські 
національно-визвольні змагання 1917-1923 р, саме вони дали 
багато «народних» отаманів з однаковими іменами. Кілька 
Орликів, Чорних Воронів, просто Хмар і Чорних Хмар. Декілька 
отаманів носили застрашливе ім'я Ґонта, наприклад, Дмитро 
Ґонта  - командир 2-ї батареї полку «Чорних запорожців», сот-
ник «Армії УНР»; Ґонта Іван «Гамалія» - командир куреня 

«Довбуш»ТВ-22 «Чорний ліс», сотник УПА. А ще Юрко Тютюн-
ник, якийсь час у 1918 р. діяв під псевдо «Ґонта». Відомі носії 
псевдоніму «Гонта»: Іван Лютий-Лютенко - отаман Холодного 
Яру; отаман Ґонта (не маємо прізвища), діяв у Кобеляцькому 
повіті Полтавської губернії; Олександр Воїнов, діяв в Олексан-
дрійському повіті; Павло Гайдученко - голова Козачої Ради 
Правобережної України, створеної у Білій Церкві 1921 р, тощо. 

Сьогодні нам навіть важко порахувати, скільки буде вата-
жків та козаків з іменем Лихо. Чимало буде жінок-отаманшів на 
ім’я Маруся, або Чорних Марусь, а ще Чучупаків, Кібців, Ястру-
бів і Коршунів: «Генетичний поклик предків, не дасть спокою 
мільйонам українських сердець».   

Для зболених та вистражданих людських сердець, люби-
мими стануть повстанські імена Лютий і Ярий, Лихо і Біда, Кри-
вда і «Ламай-Ярмо», Грозний і Вовгура, Грім і Сатана, Чорт і 
Сокира, «Зірви-Голова» і Ангел, «Здобудь-Воля»  і  Махомет, 
Нерон і Цісар, Чингісхан і Цезар. Вітер рознесе по всій Україні 
гучні прізвиська та псевдоніми: Зелений і Блакитний, Чорний і 
Карий, Темний і Білий, а ще будуть  Жовто-Блакитні отамани. 
Народна поезія змішається з витонченим гумором, і з'являться 
по вечірній зорі отамани з ніби чемними іменами «Добрий Ве-
чір», «Не Журись», «Все бачене Око» тощо. А вночі появляться 
«Чорні Маски» і «Чорні Терористи», «Гнибіда» і «Гуляйбіда», 
отамани «Темного Гаю» і «Вільного Гайдамацтва» тощо.  

У вогні народного повстання згорять різні окупанти та їхні 
прислужники, але погинуть отамани і козаки-повстанці. По всій 
Україні запалають повстанські вогнища проти більшовиків, не-
мов з пітьми віків випірнуть тіні великих українських предків. 
Вернуться із забуття нові отамани Палій і Нечай, Сірко і Богун, 
Галайда і Підкова, Кармелюк і Кривоніс, Наливайко й інші. Вос-
креснуть генетичні душі нових Залізняків та інших наших пра-
щурів. Наприклад, вернеться із забуття й отаман «Голий», який 
раніше знищив зрадника Саву Чалого: новий дух «Голого» 
1917-1923 років, як дух нещадної помсти - вселиться у Трохима 
Бабенка з наддніпрянського села Хрещатик. В черговий раз 
воскресне козак Мамай: його ім'я перебере на себе боровиць-
кий отаман Яків Щириця. Оживе і славнозвісний Байда: в нього 
перевтілиться геніальний подільський отаман Яків Голюк, такий 
же безмірно хоробрий, як і ранішній Байда Вишневецький. 
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Повстання 1917-1923 р. шириться по всій Україні і става-
не всенародним «дамокловим мечем» із твору «Тускуланські 
бесіди» римського державного діяча, оратора і письменника 
Цицерона (106-43 до н.е.). Місцевість, де закріпляться повста-
нці, оголосять територією «Української Народної Республіки». 
Один із московських окупантів нападу на «Українську Народну 
Республіку» Е. Бражньов в журналі «Красная Новь» 1924 року 
напише «Темний ліс українського селянства  ріж на шматки - 
нічого не виріжеш. Немов чорнозем обступив нас, обійшов з 
усіх боків, ми загрузали в густому селянському ґрунті. Довко-
ла сумирний вишневий рай, пейзанська добродушність, тиша 
і сон посеред білих хаток, дівчата за тином, воли біля коло-
дязів з риплячими журавлями. То все був один маскарад та й 
тільки. Поза лаштунками ховалося щось таке, що мало ски-
далося на селянську ідилію. Обріз та ручна граната ховалися 
під фартухом української красуні. За селянською гостинністю 
відчувалася жадоба помсти та заграва пожеж». 

Якби ж навесні 1921 р. українські урядові інституції спра-
цювали так, як українські селяни, історія України, безперечно, 
пішла би за іншим - оптимістичним сценарієм. Але уряд УНР і 
українське військове керівництво згаяли час, і останній масш-
табний вибух української стихії був змарнований, люди гинули 
тисячами, залишаючи по собі генетичну пам’ять для своїх 
нащадків. Тож зараз я хочу зазначити коротку анотацію на 
отаманів «Холодного Яру» 1917-1923 років в Чигиринському 
районі, Черкаської області, з їхньою умовною столицею в селі 
Мельники, недалеко православний жіночий монастир за наз-
вою «Троїцький Матронинський жіночий монастир УПЦ», на 
місці скіфського мотронинського городища V ст. до н.е., засно-
ваний ще до ординського нашестя. 

***** 
На початку ХІ ст. на цьому місці стояла фортеця Ми-
рослава, воєводи Ярослава Мудрого. Повертаючись 
1036 року після розгрому печенігів, Мирослав вирішив 
перевірити охорону фортеці і свого заступника Мот-
рона, вдавши умовний напад на фортецю. Дружина Мо-
трона відбила напад, але в бою був убитий Мирослав. 
Дізнавшись  про  страшну  помилку, Мотрона  прийняв  

чернецтво і заснувала тут монастир «Мотронинський». 

ЧУЧУПАК Олекса Степанович (отаман), народився в с. 
Мельники Чигиринського повіту Київської (Черкаської) губернії. 
Молодший брат головного отамана «Холодного Яру» Василя 
Чучупака. До Першої світової війни вчителював у с. Рацевому 
на Чигиринщині. Рядовий царської армії. Служив у Петрограді, 
брав участь у Лютневій революції 1917 року, коли повернувся в 
Мельники, знову вчителював, тепер вже в рідному селі. На про-
хання ігумені «Мотронинського монастиря» в 1917-1918 роках 
створив і очолив монастирську охорону із 22 чоловік - першу 
українську військову організацію в «Холодному Яру». Учасник 
Визвольних змагань до 4 серпня 1921 р., коли піддався на біль-
шовицьку «амністію».  

НЕЗБІЄНКО (інших даних немає), «батько-отаман Холод-
ного Яру» в травні - червні 1919 р. За переконаннями – соціа-
ліст, прихильник гасла «За радянську владу без комуністів».  

УВАРОВ Федір, кубанський козак, колишній штабс-ротмі-
стр царської армії, григор’євський отаман. Під час повстання 
під проводом Матвія Григор'єва командував відділом 1,5 тисячі 
чоловік. Мав у своєму підпорядкуванні бронепотяги, гармати, 
24 кулемети. «Полк Уварова» відзначався високою дисципліно-
ваністю. Звільняв від більшовиків м. Черкаси, ст. Бобринську та 
інші населені пункти. До речі, звільнив від червоного «Чигирин-
ського полку Свирида Коцура» - м. Чигирин. 

У червні - липні 1919 р. на нараді в м. Медведівці вибра-
ний «Військовим отаманом Холодного Яру» - командуючим 
з'єднаними силами «Холодного Яру», до яких увійшов відділ 
самого Уварова в 1000 бійців та Медведівський курінь Василя 
Чучупака в 400 козаків і старшин. "Ідейного розходження між 
обома отаманами не було. За однією із версій загинув в околи-
цях «Холодного Яру» (біля ст. Знам'янки) в бою проти більшо-
виків у липні 1919 р. 

ЧУЧУПАК Василь Степанович, народився 1894 р. в с. Ме-
льники Чигиринського повіту Черкаської губернії. До Першої 
світової війни вчителював у с. Тимошівці Чигиринського повіту. 
В роки Першої світової війни - прапорщик царської армії. Після 
повернення з армії вчителював у с. Пляківці, а потім у с. Ревівці 
(нині Кам'янського району Черкаської області). У 1918-1919 р. - 
мельничанський сотник та медведівський курінний. 10 квітня 
1919 р. підняв повстання «проти комуни та більшовицької вла-
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ди за самостійність, яке закінчилося невдачею. У 1919-1920 р. - 
командир полку гайдамаків «Холодного Яру». Успішно воював 
проти білогвардійців, зокрема на початку січня 1920 р. брав 
участь у вигнанні їх із Черкас. За визнанням більшовицького 
історика Д. Кіна, «в районе Холодного Яра оперировал атаман 
Чучупак, здесь никакой деникинской власти не было». Органі-
заційно підпорядковувався отаману Херсонщини і Катеринос-
лавщини Андрію Гулому-Гуленку. 12 квітня 1920 р., потрапив 
на х. Кресельці (с. Мельники Чигиринського району Черкаської 
області) в оточення більшовиків - застрелився. Похований у 
рідному селі Мельники. Могила збережена і впорядкована.  

ЧУЧУПАК Петро Степанович, народився 1885 року в с. 
Мельники Чигиринського повіту Черкаської губернії. Старший 
брат головного отамана «Холодного Яру» Василя Чучупака. 
Закінчив церковно-приходську школу, потім - трирічну Голов-
ківську двокласну учительську школу. Вчителював у с. Вербівці. 
Організував хор, драматичний гурток. Навчання продовжив у 
Київській консерваторії, яку успішно закінчив, набувши фаху 
вчителя співів. Працював наглядачем 3-го Київського двокла-
сного училища та міського училища № 1. Військове звання - 
прапорщик. У складі царської армії воював на Румунському 
фронті Першої світової війни. В 1919-1920 роках - начальник 
штабу полку гайдамаків «Холодного Яру». Арештований 
більшовиками 12 квітня 1920 р. Розстріляний у Черкаській (або 
Смілянській) ЧК. 

ДЕРКАЧ Іван Тимофійович, «старшина військового часу», 
син селянина з-під м. Жаботина. На початку 1920 р. - заступник 
головного отамана «Холодного Яру». Очолив Холодноярську 
організацію після смерті Василя Чучупака, в квітні - травні 1920. 
Був головним отаманом «Холодного Яру» - до вересня 1920 р. 
Станом на 8 вересня 1920 р. член – «Окружного повстанського 
комітету» в Чигирині. В 1921 р. знову заступник головного ота-
мана «Холодного Яру». 4 серпня 1921 р. піддався на більшови-
цьку «амністію».  

ПЕСТУШКО Кость Юрійович (Степовий-Блакитний), наро-
дився 10 лютого 1898 р. в с. Ганнівці на Катеринославщині 
(Петрівський район Кіровоградської обл). Навчався в Олексан-
дрівському механіко-технічному училищі (нині Запорізький уні-
верситет). У Першу світову війну був рядовим воював на «Ту-

рецькому фронті». За хоробрість нагороджений двома «Геор-
гіївськими хрестами». Закінчив офіцерську школу в м. Горі. В 
ранзі підпоручика командував ротою на «Західному фронті». 

В 1919 р. - командир «Середньодніпровської групи» (2500 
багнетів, 17 кулеметів), яка формально підпорядковувалася 
Нестору Махну. Учасник повстання проти «Добровольчої 
армії». Збільшивши «Середньодніпровську групу» до 3000 бій-
ців, перейменував її на «Республіканське військо». Далі діяв 
самостійно. В 1920 р. - отаман «Степової (Олександрійської) 
дивізії», яка нараховувала до 20 - 30 тисяч козаків і старшин. 
Один із керівників повстання весни - осені 1920 року. Діяв на 
Херсонщині, Катеринославщині, в Київській губернії, зокрема 
на Чигиринщині, в «Холодному Яру». Після того, як дивізія 
об'єдналась із Холодноярськими збройними силами, Костя 
Блакитного 24 вересня 1920 р. на конференції повстанців у м. 
Медведівці обрано головним отаманом Холодного Яру. В жов-
тні 1920 р., склав із себе повноваження Головного отамана 
«Холодного Яру» і вирушивши в Катеринославську губернію на 
чолі «Степової дивізії». 9 травня 1921 р., потрапивши в оточен-
ня більшовиків, застрелився. Похований у рідному селі. 

ГОНТА (ЛЮТИЙ-ЛЮТЕНКО Іван Макарович), народився 
24 червня 1897 р. в Капустянському лісництві с. Товмач, що на 
Звенигородщині. Закінчив чотирикласну земську школу, згодом 
«курси Паршина» в Москві. Окрім диплому за 6 гімназійних кла-
сів, отримав із Московського учбового округу привітання як най-
кращий студент із математики. На фронті у був 8-му Московсь-
кому гренадерському полку. Закінчив Омську школу прапорщи-
ків. Лютневу революцію 1917 зустрів на посаді помічника кома-
ндира 12-ї роти 290-го полку, що дислокувався в Черкасах. У 
1918 р. брав участь у боях проти більшовиків, зокрема коло 
станцій Гребінки та Бобринської (нині ст. ім. Тараса Шевченка). 
За «Директорії» Лютий-Лютенко був призначений командиром 
«25-го Черкаського куреня», що дислокувався у Смілі. Служив у 
«Запорізькій дивізії» під командою Олександра Загродського. З 
1919 р. - отаман партизанського загону на Звенигородщині 500 
- 800 козаків і старшин. Військове звання - сотник. 

Обраний головним отаманом «Холодного Яру» на нараді 
в с. Матвіївці наприкінці жовтня-листопада 1920 року. Бойові дії 
продовжував до осені 1922 р. В березні 1923 р. емігрував до 
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Польщі. В с. Іванцевичах на Поліссі заснував «Український 
еміграційний комітет», який розгорнув бурхливу культурницьку 
діяльність: ним були створені український хор, самодіяльний 
театр, українська школа. У м. Холмі був директором «Коопера-
тивного Союзу». На всіх посадах виявив себе талановитим 
підприємцем та щедрим меценатом української справи. 

Під час Другої світової війни допомагав військовополо-
неним «Червоної армії», земляків за його протекцією - було 
звільнено з концтаборів. 4 червня 1942 р. заарештований гес-
тапівцями. Відбув півроку тюрми в м. Любліні. Жив у м. Мюнхе-
ні (Німеччина), згодом - у м. Рабаті (Марокко, 1951-1957), пізні-
ше - в США. Автор книги «Вогонь з Холодного Яру» (1986, Дет-
ройт). Помер у США 19 березня 1989 року. Похований на укра-
їнському цвинтарі у Бавдн-Бруці. 

БОНДАРЧУК (або Бондарук) Микола Іванович, прибув в 
«Холодний Яр» як представник уряду УНР. У січні 1921 р. в с. 
Цвітній на з'їзді отаманів Чигиринщини був «визнаний предс-
тавником УНР», а також «старшим повстанського руху Чигирин-
ського повіту». Об'єднав під своїм керівництвом всі партизансь-
кі загони «Холодного Яру», сформував нову структуру, де нача-
льником штабу і відділу піхоти став Терещенко, а командиром 
«1-го Холодноярського кінного полку» був призначений Ларіон 
Завгородній, командиром «2-го Холодноярського кінного пол-
ку» - Пилип Хмара. Поранений у бою з «222-м червоним пол-
ком», розбитий у бою проти «Латиської дивізії» неподалік Чер-
кас. Зміщений з посади на «районному з'їзді» за участю отама-
нів, старшин та інтелігенції у «Цвітнянському лісі» на вимогу 
отаманів Герасима Орла-Нестеренка та Отаманенка, які пові-
домили, що «Бондарчук присланий з-за кордону як простий 
інформатор і на організацію права не мав». У липні 1921 року 
оголошений на останньому з'їзді отаманів «Холодного Яру» по-
за законом через те, що в суперечці вбив отамана Терещенка.  

ТЕРЕЩЕНКО Максим (загинув 1921, ліс Чута), військовий 
діяч часів УНР, повстанський отаман «Холодного Яру» і «Чор-
ного лісу», керівник штабу «Холодного Яру». Співпрацював з 
отаманом Пилипом Хмарою, діяв переважно в районі «Чорного 
лісу» (с. Цвітна). В травні 1920 р. командир батареї «Степової 
дивізії» Костя Блакитного. В грудні 1920 р. під час невдалої 
спроби холодноярців пробитися за р. Збруч (на польський бік) 

керував штабом об'єднаного повстанського загону. У січні 1921 
на з'їзді отаманів Чигиринщини в с. Цвітній призначений нача-
льником Холодноярського повстанського штабу. Вбитий у тра-
вні 1921 р. в «Чутянському лісі» головним отаманом «Холодно-
го Яру» Миколою Бондарчуком (можливо завербований ЧК). 

***** 
Додатково маємо Павла Терещенка – полков-
ника Армії УНР, очолював «Українське Вільне 
Козацтво» з 1944 по 1945 р., отаман козаць-
кого загону УВК, на базі якого з грудня 1944 р. 
мав формуватися «Козацький корпус Вільне  

козацтво». «Вільні козаки» під його керівництвом брали уча-
сть у боях у складі 599-ї руської бригади в Данії, а 12 березня 
1945 р. увійшли до складу «2-ї Української дивізії Української 
Національної Армії». 

***** 
ПЕТРЕНКО Іван народився у селі Пруси (тепер село Ми-

хайлівка Кам'янського району Черкаської області). Стає інте-
лігентним селянином, старшиною. Служив офіцером у «Петлю-
рівський армії», у свій час амністований більшовицькою вла-
дою. Перейшов служити у «Армію УНР» з військовим званням 
старшина «Армії УНР». Командир Першого (основного) куреня 
полку гайдамаків «Холодного Яру» в 1920 р, очевидно після 
поранення Івана Деркача – став командиром «Холодноярської 
бригади». Навесні 1921 року в Єлисаветградському краю, він 
відомий як сотник Петренко, який очолює повстанський загін. 
Пізніше у липні 1921 р. - голова Холодноярського окружного 
штабу, згодом головний отаман «Холодного Яру». Його заступ-
никами були Деркач і Чучупак Олексій чи Семен (можливо два 
брата). До штабу також входили: командир куреня Василенко, 
писар штабу Чиленко, Товкаченко (Товкач) та інші. Піддався на 
більшовицьку «амністію» 1921 (це його друга амністія).  

ЧУЧУПАК Семен (або Олекса), родом із села Мельників 
Чигиринського повіту Черкаської губернії. Двоюрідний брат 
Василя, Петра та Олекси Чучупаків (тут ми маємо плутанину з 
іменами). За фахом вчитель, військове звання - прапорщик. У 
1921 р. - заступник голови Холодноярського окружного штабу, 
який очолював Іван Петренко. Піддався на більшовицьку «амні-
стію» від 4 серпня 1921 р. Подальша доля невідома. 
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В ЧК розробили ряд спеціальних операції з ней-
тралізації українського визвольного руху та 
знищення повстанських отаманів. Одним з її 
етапів стала, так звана «амністія», яку обіця-
ли тим повстанцям, які добровільно здадуть-
ся. Перехід відбувся в с. Жаботин 4-го серпня  
1921 року. Окрім Івана  Петренка, піддалися на  

«амністію»: отамани Іван Деркач, Василенко, Олекса Чучупа-
ка, Семен Чучупака, Товкаченко (Товкач), Темний, Пинченко, 
Литвиненко і ще більш 20 отаманів і 76 чоловік охорони, зок-
рема Пономаренко, Віслоух, Бих і Литвиненко молодший. Піс-
ля цього «амністовані» отамани звернулися з листом до 
отаманів Хмара, Загороднього, Залізняка та інших із закли-
ком - припинення боротьби та переходу на бік Радянської 
влади. Більшовики з самого початку планували ліквідацію 
амністованих отаманів, але не наважувались це зробити аж 
до листопаду 1921, згодом заходились ліквідовувати не тіль-
ки отаманів, а й увесь повстанський, «підозрілий» і співчува-
ючий елементи у районі «Холодного Яру». 

***** 
НЕСТЕРЕНКО-ОРЕЛ Герасим, народився 1890, с. «Чер-

воновершка», Єлисаветградський повіт, Херсонська губернія. 
Вчитель, член Єлисаветградської повітової земської управи 
(1917), від 1917 р. отаман кінної сотні «Ревучанського куре-
ня Вільного козацтва». Військове звання - сотник (згодом - 
полковник) «Армії УНР», у повстанському русі з 1919 р. Органі-
заційно підпорядковувався отаману Катеринославщини і Хер-
сонщини Андрію Гулому-Гуленку. Організатор Єлисаветградсь-
ко-Олександрійського повстанкому. Уповноважений представ-
ник командуючого «Південної (Першої) групи генерала-хорун-
жого Армії УНР» Андрія Гулого-Гуленка в Єлисаветградському 
повіті. На «районному з'їзді» за участю отаманів, старшин та 
інтелігенції в «Цвітнянському лісі» наприкінці травня 1921 р. 
обраний керівником «Першої Холодноярської округи». В першій 
половині липня 1921 р. на «Право-лівобережному окружному 
з'їзді», що відбувся в «Холодному Яру» в районі «Гайдамацько-
го шпиля», обраний командуючим військами «Холодноярської 
округи». На вигляд Герасиму Нестеренку було 35 років, висо-
кого зросту - худий, шатен, обличчя видовжене, худе, голене.  

За словами сотника Івана Лютого-Лютенка, Герасим Нес- 
Теренко завжди мав під своїм керівництвом постійний відділ у 
150 козаків і 12-15 старшин: «ця кількість була завжди при  
ньому». В час керівництва Нестеренка-Орла до «Холоднояр-
ської організації», зазначав отаман Гонта (Лютий-Лютенко), 
окрім його особистого загону головного отамана, належали 
відділи «Завгороднього», «Хмари-І», «Хмари-ІІ, «Чорного Воро-
на», загони Ґонти та Іванова. Були налагоджені зв'язки з отама-
нами Семеном Заболотним, Петром Дерещуком, Трохимом 
Голим та окремими «організаціями білих». Додатково спів-
праця йшла з звенигородським отаманом Семеном Гризла, 
вереміївським ватажком Іваном Савченко-Нагірним та олек-
сандрійським отаманом Сергієм Захаровим, які згодом підпо-
рядковувалися «Холодноярській організації». 

«Холодноярська організація» охоплювала такі повіти: 
Олександрійський, Єлисаветградський, Звенигородський, час-
тина Уманського, а в Чигиринському - існувало ядро цієї органі-
зації, в Звенигородському – була філія цієї організації під кома-
ндуванням Чорного Ворона і Гонти. Всі ці осередки мали зв'я-
зок між собою через людей-селян, потім повідомлення йшли до 
довірених людей отамана Нестеренка, останній мав зв'язок з 
отаманом Гулим, звідки одержував накази. Нестеренко-Орел 
керував «Холодноярською організацією» принаймні до 23 кві-
тня 1922 року. 

ОТАМАНЕНКО Сергій. По нашому запиту на початку 2020 
року в Україні знайдено 17 чоловік із прізвищем Отаманенко 
Сергій. Нас зацікавив член Холодноярського повстанкому (1920 
- 1921 р) Сергій Отаманенко. В першій половині липня 1921 р. 
на «Право-лівобережному окружному з'їзді», що відбувся в 
«Холодному Яру» в районі «Гайдамацького шпиля», він був 
обраний членом Право-лівобережного окружного повстансь-
кого комітету та начальником штабу військ «Холодноярської 
округи». 

Остання відома звістка про нього стосується кінця серпня 
1921 р. Член Холодноярського повстанкому Григорій Яковенко 
згадував: «Отаманенко за три роки лісового життя до того вис-
нажився від голоду і холоду, що коли б була впевненість, що 
московська влада дасть вільне існування і не дивитиметься на 
нього як на бандита, він більше б не хотів жити в таких умовах. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%9D%D0%A0
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Він (Отаманенко) страшно розчарувався в людях, які за ради 
власної вигоди зробилися шкурниками». Отаманко прийняв 
рішення: «Так далі жити не можна, - я з'явлюсь (тобто здамся), 
хай би і загрожувала мені смерть, я хочу жити - ось моє кредо».  

ЗАВГОРОДНІЙ Ларіон Захарович, справжнє прізвище 
Загородній. Народився 16 березня 1897 р. в с. Кошарки (коли-
шня Юзефівка) Златопільської волості Чигиринського повіту 
Київської губернії. Нерухомістю не володів, батьки землі не 
мали, вирощували хліб на орендованій землі. Закінчив церков-
но-приходську школу. Під час Першої світової війни служив у 
«241-му Пензенському запасному полку». Згодом перевівся в 
«32-й Сибірський полк», де до січня 1917 р. служив підпрапор-
щиком у кінній розвідці. На фронті був отруєний газами. Восени 
1917 р. демобілізований за станом здоров'я і відправлений у 
безстрокову відпустку додому. 

В листопаді - грудні 1918 р. разом з більшовицьким мат-
росом Поліщуком та московітом Даниловим створив повстан-
ський загін 500 селян. В подальшому розійшлися в поглядах. У 
серпні 1919 р. під час денікінської окупації зібрав власний загін 
у 25 шабель і почав оперувати в районі Златополя. В час біль-
шовицької окупації вступив до загону Дорошенка і Цвітковсь-
кого. Під час Знам'янського повстання 1920 року на Єлисавет-
градщині влився до повстанського загону Василя (Олександра) 
Кваші. Оперували в «Нерубаївському лісі» та його околицях. 
Коли на їхній терен прийшла «1-а Олександрійська (Степова) 
дивізія» під керівництвом Костя Блакитного, Завгородній і Ква-
ша приєдналися до неї. Близько трьох місяців Завгородній 
служив значковим у «Степовій дивізії». Коли степовики в другій 
половині жовтня 1920 р. відійшли на південь, Загородній зали-
шився воювати в рідній місцевості, влившись до загону Пилипа 
Хмари, де був чотовим. 1921 року він став командиром «1-го 
Холодноярського кінного полку». Оперував у Чигиринському, 
Олександрійському, Єлисаветградському та інших повітах. У 
жовтні 1921 р. об'єднав під своїм керівництвом загони Мефодія 
Голика-Залізняка та Архипа Бондаренка. У 1922 р. - керівник 
«Холодноярської організації», до складу якої входили: Чигирин-
ський полк Мефодія Голика-Залізняка, Чорноліський полк Ден-
иса Гупала, Лебединський полк Чорного Ворона. Арештований 
у Звенигородці 1922 р, загинув  1923 р. в Лук'янівській в'язниці.  

ЧОРНИЙ ВОРОН (Лебединський), справжнє прізвище 
Іван Якович Черноусов. Отаман Звенигородщини і «Холодного 
Яру». За оцінкою ворога, Чорний Ворон «непримиримо хитрый 
и тупой враг». 1921 року загін добре озброєних піших і кінних 
повстанців діяв у Черкаському і Чигиринському повітах, в райо-
ні сіл Товмач і Водяне, Виноградського монастиря, Мліїва, м. 
Городища, Білозір'я, м. Сміли тощо. 

В 1922 р. «Лебединський полк» Чорного Ворона входив 
до складу «Холодноярської організації». На той час, ця органі-
зація під проводом Ларіона Загороднього нараховувала три 
полки, їхні отамани Чорний Ворон, Мефодій Голик-Залізняк, 
Денис Гупало фактично були заступниками голови, а оскільки 
29 вересня 1922 р. чекісти заарештували Л. Загороднього, М. 
Голика-Залізняка і Д. Гупала, то подальшим керівником «Холо-
дноярської організації» став Чорний Ворон. У 1922 р. він оперу-
вав у районі Знам'янки, Білозір'я, Товмача, Шестаківки, Єлиса-
ветграда, Златополя і безпосередньо в «Холодному Яру». По-
літичне гасло Чорного Ворона: «Бий комуністів і кацапів».  

В оперативному зведенні Кременчуцького штабу ЧОН за 
8 листопада 1922 р. зазначається, що Чорний Ворон вбитий 29 
жовтня 1922 р. біля с. Москаленки в 25 км від Сміли, а його 
труп буцімто опізнали селяни й «амністовані бандити» (коли-
шні повстанці). Від того часу, ще три роки продовжувалась 
боротьба загону Чорного Ворона. В «Доповіді про політичний 
стан Черкаського округу 1926 р» стверджується, що загін Чор-
ного Ворона остаточно був «ліквідований 6 червня 1925 р».  

***** 
У 1920-х роках Кремль розпочав в Україні «социалис-
тические стройки», на які спрямував мільйони росіян і 
русифікованих «інородців», бо місцевої робочої сили не 
вистачало внаслідок масового вимирання українсько-
го селянство. Москва і Харків кричали на весь світ 
тільки про голод у Поволжі, а «Про голод на Україні —  

ані слова». Лише у грудні 1922 р. більшовики визнали, що в 
Україні голод, але це не спинило московського грабунку, нав-
паки, активізувало його. В повітах почали запроваджувати 
нові сесії «продревтрибуналу» у Єлисаветградському повіті 
було організовано дві додаткові сесії. Чекісти та недружні 
нам євреї нещадно нищили українських селян, які ховали хліб. 
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НАРОДНИЙ  ОТАМАН  КВАША 
Україна мала непросту історію, тисячоліт-
тями виборювала свою незалежність, бу-
дуючи свої цінності та завжди стояла на 
передовій, відбиваючи зовнішні натиски і 
атаки. Сто років по міркам історії – неве-
ликий проміжок часу, але саме 100 років 
тому наші діди і прадіди творили історію 
України після «Жовтневого перевороту» 
1917 року в Росії. Нажаль, тоді пощастило 
не всім, Україна  не  змогла  утримати  своєї  

державності і не змогла встояти під ординським московським 
натиском. Ціною тому були великі трагедії – голодомор і голо-
довки, великі репресії українського народу і Друга світова війна, 
та й на початку ХХІ ст. загроза російської агресії і імперського 
духу Російської Федерації, яка прагне повернути народи, які 
борються за свою незалежність під свою зверхність - не мину-
ла.  Історичні аспекти не повинні вносити непорозуміння між 
країнами і народами. 

У Вікіпедії написано, що Кваша Василь Миронович був 
командиром 2-го куреня «Холодного Яру» і народився він в с. 
«Розлива» Єлизаветградського повіту Херсонської губернії 
(Новомиргородського району Кіровоградської обл.). Навчався 
на юридичному факультеті. Під час Першої світової війни був  
мобілізований до царського війська. Повернувшись додому 
став народним отаманом, діяв у районі сіл Бондарівки (Бонду-
рової), Тимошівки, Краснопілки, Цвітної, Ставидел, Телепина, 
Бірок, Оситняжки, Пастирського, Новогеоргіївська, Чигирина. 
Наприкінці 1920 року загін налічував 300 повстанців. Акценту-
ємо, його молодший рідний брат Іван був чекістом.  

Ми вважаємо що в розповідях про отамана 
Квашу сплутані імена братів (старший на 
малюнку) Олександр був повстанським ота-
маном, командиром 2-го куреня «Холодного 
Яру», вбитий більшовиками у 1922 році. А 
середній Василь – живий, багато років після 
Першої світової війни працював в колгоспі, 
тому вище написане повинно відноситись 
до Олександра Мироновича Кваші.  

Термін «кваша» має кілька значень, за одним із 
них «кваша» - це страва з гречаного або жит-
нього борошна з солодом, подібна до густого 
киселю. Кваша вважалася ласощами, її дуже 
любили діти. 

***** 
 Із читачами діляться спогадами люди, які багато років 

тому знади родину Квашів. У селі Розлива Новомиргородського 
району жили Мирон-коваль і його жінка Горпина (яка прожила 
105 років), у них були діти: 

Михайло Миронович –прадід, загинув у 1914 році на війні; 
Григорій Миронович – офіцер царської армії , після пора-

зки втік в Польщу, його доля невідома; 
Олександр Миронович (старший син) – холодноярський 

отаман, якого більшовики прозвали «бандит»; 
Василь Миронович (середній син) – після Першої світової 

війни усе життя працював у колгоспі; 
Оксана Миронівна (дочка) –якийсь час була головою кол-

госпу, доживала віку в селі Турії Новомиргородського району; 
Зіновій Миронович (молодший син) – коли почались реп-

ресії , змінив ім`я на Богдан і втік в Росію, там прожив до 80-
років, а потім повернувся і доживав свій вік у с. Розлива, помер 
у 1983 році 

Добра була сім’я, всі були грамотні, мали освіту, Григорій 
Кваша – юридичну, решта теж навчались, одні в Златопіль-
ському зоотехнікумі, інші в агрошколі. У книжці Романа Коваля 
«Коли кулі співали» записані дані про отамана Квашу, але він 
там названий Василем Мироновичем. При зустрічі з письмен-
ником, люди сказали Роману Ковалю, що це помилка, Василь 
Кваша не був холодноярським отаманом, був старший Сашко. 
У селі казали: Сашко-бандит, за період радянської влади його 
тільки так і називали, а рід Квашів поза очі владні прихвостні їх 
прозвали «бандитське кубло». І через те всі роки старалися не 
згадувати про Сашка, щоб ніхто не постраждав. Роман Коваль 
пояснив, що в архівах він зустрічав кілька імен, згадувалось 
також про якогось студента Квашу, який організував націоналіс-
тичний осередок у Златопільському агротехнікумі, але не було 
імені. Книга вже «пішла в люди», тому при нагоді будемо роби-
ти уточнення. 
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Коротка розповідь про отамана Олександра 
та Василя Квашу з уст його правнука Віталія 
Кваши. Його двоюрідній прадід Олександр Ква-
ша був одним із холодноярських отаманів. За-
гинув від рук більшовицьких карателів, серед 
них був його ж рідний брат Іван. У родині про-
тягом радянського часу про це намагалися не  

згадувати. Ось що розповів В. Кваша: - У с. Розлива (Кірово-
градська область) жили Мирон – коваль і його жінка Горпина 
(прожила 105 років, моя мати її пам’ятає), про яких писали 
вище. Отаман Олександр Кваша загинув у 1922 році, йому на 
той час було 27 років, а Богданові, який втік до Росії – 20 р. 
Він тоді якраз навчався. Отже, після загибелі брата Зіновій 
відразу ж втік до Росії під іншим ім’ям - Богдан, зупинився у 
Москві і навчався там у сільськогосподарській академії. А по-
тім він жив і працював на Уралі у Свердловську. Знав напа-
м’ять увесь «Кобзар», з собою він привіз вишиванку, яку виши-
вала йому ще мати Горпина. Пізніше уже я її одягав така була 
міцна сорочка. Інші члени родини не постраждали, бо брат 
Іван (чекіст) очолював групу працівників «Державного політи-
чного управління», які їздили до «Чорного Ворона» з пропози-
цією здатися. Про Івана, молодший Зіновій-Богдан не хотів 
взагалі нічого говорити. О. Квашу вбили підступно (про це є у 
книзі Р. Коваля), виманивши його ніби на підмогу побратимам. 
На місці трагедії побував брат-чекіст Іван Кваша, мабуть, 
для ідентифікації тіла, а може, він був у загоні Пасеки, як 
керівник операції зі знищення отамана Олександра Кваші від 
самого початку. Чекісти кілька днів возили тіло вбитого 
отамана О.Кваші по селах, щоб продемонструвати, яка си-
льна і непереможна радянська влада, а златопільська районна 
газета «Штурм» опублікувала статтю «Забито бандитсь-
кого отамана Квашу». Чекісти таємно закопали тіло отама-
на О.Кваші, щоб ніхто не знав. Думаю, рідний брат-чекіст  
Іван Кваша, знав де закопали брата Олександра, але вони 
ворогували між собою, то він навіть матері не сказав де 
могила. А вона бідна так просила Івана, сказати де в землі 
лежить Олександр, бо для матері всі діти однакові. Ось так 
громадянська війна в Україні 1917-1921 років накладала від-
битки на родинні зв’язки і зробила ворогами рідних братів.   

Коли на Златопільщину прийшла «Степова дивізія» Кості 
Блакитного, середній брат Василь Кваша з іншими односельця-
ми приєднався до неї. У 1922 році працював вчителем на Лебе-
динському цукрозаводі. Щодо смерті отамана Василя Кваші 
існує декілька версій. Перша – з книги Юрія Горліса-Горського 
«Холодний Яр». Перша версія, Квашу убили під Златополем, а 
потім возили по селах на підводі і показували селянам. Хтось 
казав, що його мертвого, виставляли в Кам’янці для залякуван-
ня місцевих жителів. Друга версія. Її розповіла вчителька укра-
їнської мови Кам’янської середньої школи Ганна Трохимівна 
Соловйова (її старша сестра, теж вчителька, дружила з роди-
ною Квашів), що Василя Квашу видали і впіймали в Златополі в 
хаті вчительки, де він переховувався. Василь Кваша вискочив у 
вікно і побіг до лісу. Вже зовсім близько від лісу побачив, що 
чекісти випередили його і знаходяться на узліссі. Тоді він пус-
тив собі кулю у скроню. І остання третя версія, яка випливає зі 
більшовицької слідчої справи № 446/7971.  

Василь Кваша загинув 
влітку 1922 року під час 
нападу на Лебединський 
сахзавод. Можливо мова 
йде про наліт «Чорного 
Ворона». Василь Кваша 
ймовірно, був учасником 
цієї акції. Він жив там ле-
гально як вчитель і тає-
мно виконував функцію 
зв’язкового між Чорним 
Вороном і Ларіоном За-
городнім. Ви бачите фо-
тографію арешту Кваші, 
ми думаємо, що це мер-
твий Сашко з заплюще-
ними очима, якого під 
руки і за  волосся трима- 

ють більшовики і вони стверджують, що це Василь Кваша на 
території Лебединського цукрового заводу. Цю фотографію 
опубліковано в книзі З. Островського «Погромный период в 
Украине», виданій в м. Зінов’євську (Кропивницький) 1926 року. 
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ОТАМАН  ЧОРНОГО  ЛІСУ  ПИЛИП  ХМАРА 
У чигиринському селі Цвітне Чигиринського по-
віту Херсонської губернії, в закутку Хмарівка у 
сім’ї Панаса Петровича Хмари народився хло-
пчик. Назвали його Пилипом. Його мати, Пара-
ска Стефанівна, народила ще п’ятеро дітей – 
Марію (1890), Федору (Тодорю 1899), Килину 
(1905 або 1908), Федота (1902) і ще одного 
хлопчика, ім’я  якого  встановити   не  вдалося. 
Майбутній чорноліський полковник Пилип Хма- 

ра ріс сиротою, утримуючи менших братів та сестер. Пилип 
Хмара був «відчайдушний на розум» та багатий на вигадки, 
схильний до ризикованих і нестандартних вчинків. Бравий, 
молодцюватий, кріпкий і стрункий, коли виріс, мабуть тому 
«пішов служити  в гусари  в царській армії», по сучасному – 
кіннотником. Пилип замолоду мав він гарний голос і співав у 
церковному хорі. 

За часів Першої світової війни, повний кавалер чотирьох 
Георгіївських хрестів, унтер-офіцер. Палкий націоналіст, досить 
добрий організатор і командир, хоч на кожному місці відчувався 
у нього брак освіти. Ходив у шароварах, шапці з китицею, а 
чоботи були зі шпорами. Наприкінці 1917 року П.Хмара з’явив-
ся у рідному селі Цвітне і почав придивлятись до людей і подій. 

Слід зазначити, що у Цвітному жила багата і велика роди-
на господарів Сіденків (по-вуличному Пуриси). Вони були насті-
льки заможні, що планували навіть власним коштом провести 
від Цибулевого до свого села Цвітне залізницю 18 верст. Та 
Перша світова війна усе перекреслила. Саме брати Макар і 
Сильвестр Сіденки невтомно агітували односельчан проти 
московської влади, гуртували навколо себе людей. Аби вряту-
вати від грабунку своє майно та забезпечити в селі лад і спо-
кій, 1918 року ініціювали створення загону самооборони і поп-
росили П. Хмару його очолити. Той погодився. 

Організувавши повстанський загін у Цвітному, Макар 
Сіденко виїхав до села Гутницьке. Там за тиждень організував 
десять юнаків: Данила і Степана Філіпенків, Петра Касіщева, 
Лазаря Неїжкашу, Івана і Василя В’язовських, Тимоша Ніздрю, 
Михайла Мочара, Івана Бочку і Сергія Чорного. Вони і стали 
перш початком другого загону. Отаманом цього загону Макар 

Сіденко призначив Філіпенка Данила, згодом ці два загони – 
об’єднаються. 19 серпня 1918 під загальним командуванням 
П.Хмари загони влаштували засідку на мобілізованих, котрих 
москалі везли з с. Михайлівки і с. Красносілля до Кременчука 
підводами. Засідка вдалася: з більшовицького боку полягло 
дев’ять чоловік: «Перемога, з одного боку, підбадьорила, а з 
іншого – притягла нову силу, яка зростала не по днях, а по 
годинах. Її відлуння далеко прокотилося по навколишнім се-
лам, приваблюючи до себе все нових і нових людей. До Пили-
па Хмари перейшли окремі повстанці Григор’євського та Коцу-
рівського загонів. Ім’я Хмари переходило з вуст у вуста як щось 
священне й приковувало помисли багатьох із сільської молоді. 
«Резиденціями» отамана Хмари стали села Гутницьке і Цвітне. 

Спочатку загін Хмари називався «Першим чорноліським 
повстанським куренем». Кажуть, що отаман Хмара мав печатку 
з гербом УНР, у нас таких даних немає. Згодом «Перший 
курінь», збільшуючись - переріс у «Перший чорноліський полк» 
(станом на 25 березня 1920 року загін Хмари нараховував 300 
кінних і 300 піших). 

Мефодій Хмара, двоюрідний племінник отамана Пилипа 
Хмари, розповідав, що Пилип, перед тим як напасти на загін 
більшовиків, здаля, уважно вивчав його. Коли бачив, що черво-
ноармійці погано сидять на конях, то без особливої підготовки 
нападав і розбивав у їх полі. Коли ж переконувався, що перед 
ним кубанські чи донські козаки, був обережнішим, готував їм  
засідку, а інколи навіть не вступав у бій взагалі. 

Проти ночі 28 серпня 1920 П.Хмара налетів на станцію 
Цибулеве. Під час короткого бою було вбито двох червоноар-
мійців. В атаці взяло участь 18 чоловік на конях, у тому числі 
залізничник Мефодій Голик-Залізняк: «Цей наліт ще більше 
посилив ріст загону і довіру від населення». В останні дні сер-
пня 1920 року повстанком, що знаходився в Єлисаветградці, 
для координації дій відрядив до отамана Хмари свого пред-
ставника Федора Тихоновича Носенка. Згодом до Пилипа 
Хмари стали прибувати делегати із Цибулевого, Чорноліски, 
Чутівки, Богданівки, Веселого Кута, Дмитрівки, Юхимової і 
Плоского з проханням прийняти всіх під єдине командування. 
Так відбулося об’єднання людей, які не бачили поперед себе 
нічого, крім майбутнього, котре ховалося за двома приємними 



 

 
141 

для них словами «самостійна Україна». Ці два слова елек-
тризували масу, яка, зібравшись, забула про класову несумі-
сність. Живилася лише ненавистю й бажанням найжорстокішої 
помсти щодо більшовиків і комуністів. Ця жорстока помста 
іскрилася в серці кожного й охолоджувалась лише тоді, коли по 
землі лилася більшовицька кров. Зітнулися два світогляди не 
на життя, а на смерть. 

Як приклад, робимо характеризуючий опис від 30.08.1920 
до Хмари (у Цвітне) з с. Михайлівки прийшла група із таких 
осіб: Гончаренко Павло, Стежка Парфентій, Коновалов Степан, 
Сулига Василь, Носенко Федір та Сергій Тихонович. По дорозі 
в Цибулевому Носенко Федір зайшов до хати Чинчевого Гната. 
Той зібрав із десяток молоді з різними гвинтівками. Вийшли на 
поле у напрямку Чути. За селом приєдналося ще два десятки 
повстанців, і всі попрямували до лісу. Був уже ранок, коли при-
йшли на обумовлене місце, тут розташувалися відпочити й до 
Хмари направили двох гінців. Близько дев’ятої ранку приїхали 
на конях Сіденко Сильвестр, Холявка Василь, Хмара й Дядюра 
Оліян. Відразу Сіденко відрекомендував Холявка Василя: «Це 
наш батько. А тому ми повинні його шанувати й слухати». 

В.Холявка був майстер говорити, він привітав прибулих 
короткою промовою, закликавши згуртуватися в тісний кулак, 
щоб роздушити нашого спільного ворога – московіта, який при-
їхав в Україну, щоб нас, українців, зробити рабами. Водночас 
закликав не шкодувати ворогів, закінчивши промову: «Хай живе 
вільна наша мати – самостійна Україна». Холявка так наелект-
ризував масу, що присутні згодні були різати всіх підряд.  

 ***** 
Загін Хмари швидко збільшувався. До кінця сер-
пня 1920 року вже було до 450 козаків, озброєних 
гвинтівками та «обрізанами». Мали й дві тача-
нки  з кулеметами «Максим».  Крім  п’яти  піших  

сотень, організували ще й технічну, завданням якої було руй-
нувати залізницю і споруди, що мали стратегічне значення. 
Командиром її був Мефодій Голик-Залізняк, а ройовими – Федір 
Носенко і Парфен Стежка-Вовчок. Піхотою командував Силь-
вестр Сіденко, а кіннотою 58 душ – безпосередньо сам Хма-
ра. Кулеметна сотня числилась при кінній і підпорядковува-
лась особисто П. Хмарі. 

 Однією з бойових акцій загону Хмари був наліт на стан-
цію Цибулеве, розташовану в селі Михайлівка. Спочатку у роз-
відку отаман послав Сергія Носенка і Михайла Бабія. За ними 
рушила технічна сотня, але ворог її виявив і вогнем прогнав від  
залізничного мосту, який вона мала зірвати. І все ж напад заве-
ршився успіхом: хлопці захопили потяг і демонтували телегра-
фні й телефонні апарати та всі живі-здорові повернулися до с. 
Цвітне. Невдовзі сюди прибув загін із с. Михайлівки на чолі з 
Андрієм Семеновичем Медведєвим (всього 60 осіб). Серед них 
були Кирило Грищенко, Арсен Добровольський, Федір Гонтар, 
Федір Ступа, Ларіон Пісний, Яків Калиниченко, Данило Юрчен-
ко, а також Дмитро Петрович Компанієць, який одразу присту-
пив до обов’язків начальника штабу. А з села Цибулевого при-
був загін у 100 козаків під командою Миколи Бондаренка (Кіб-
ця). Всі були добре озброєні, мали багато бомб та інших вибу-
хових речовин. Їхньою метою було визволення України і про-
голошення її самостійною. 

На осінь 1920 року «Чорноліський полк» Хмари налічував 
вже до трьох тисяч козаків і старшин, контролював не лише 
населені пункти Чигиринщини, а й Олександрійський повіт, та 
Звенигородку. П.Хмара 3 вересня 1920, спільно зі «Степовою 
дивізією» Кості Блакитного, на чолі тисячі гайдамаків вибив з 
Олександрії регулярні частини «Червоної армії». Згодом поча-
вся наступ на Знам’янку. Метою було здобуття зброї та боєпри-
пасів. По дорозі серйозних боїв не було – більшовики тікали не 
озираючись. До Знам’янки дійшли без втрат – вже у самому 
місті червоні поранили одного козака. Вступили у Знам’янку з 
боку Дмитрівки, яка надала отаману велику допомогу, в тому 
числі козаками і зброєю. 

На станції Знам’янка повстанці довго не пробули, бо на 
світанку до неї підійшли два більшовицькі бронепотяги та два 
ешелони з червоними москалями. Підсунулася до центра міста 
й Єлисаветградська (Зінов’євська) кавалерійська школа, яка 
прибула з Єлисаветграду. На озброєнні вона мала гармати і 
кулемети. Почувши «московський дух», підняли голови і робіт-
ники-росіяни, яких у Знам’янці було достатню. Після короткого 
бою П.Хмара вирішив відійти подалі від залізниці. Пішли на 
Жуківку, а звідти – на Плоске і через ліс – у Гутницьку. Та чер-
воні відпочити не дали. Невдовзі з боку Красносілля (Княжого) 
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розвідка помітила курсантів Єлисаветградської кавалерійської 
школи. Як з’ясувалося, у Красносіллі москалі разом із латиша-
ми вчинили жахливу розправу над місцевим населенням, убив-
ши 122 селян, переважно жінок і підлітків. Хмарівці вступили з 
ними у бій, серед жертв якого виявилося і двоє червоних кава-
леристів, котрих підловили повстанці і за рішенням штабу роз-
стріляли. 

Тим часом москалі почали наступ на с. Цвітне. Перша 
їхня атака провалилася, вдруге вони захопили невеличке село 
Бурякове. Увійшовши туди, червоні вбили 19 хліборобів, що 
намагалися втекти. Та недовго москалі святкували перемогу – 
тікаючи від загону цвітнянського повстанця Дядюри, вони натк-
нулися на «засекречену розвідку Хмари». Червоні втратили 21 
людину вбитими, а 8 чоловік повстанці захопили в полон. Се-
ред бранців виявилося 2 місцевих зрадники-українці та 2 єли-
саветградських єврея. 

І все ж москалі вступили у рідне село Пилипа Хмари, у 
Цвітному спалахнули пожежі. У цьому бою Хмара втратив двох 
чоловік. Переночувавши в лісі, загін Хмари рушив через Руже-
чеве до Нестерівки. На цій стоянці Хмара відрядив красносіль-
ського хлопця до отамана Степового, який зі своєю «Повстан-
ською дивізією» підходив до «Чорного лісу». Через тиждень 
хмарівський делегат повернувся назад і загін Хмари попряму-
вав до Михайлівки, а згодом і до Єлисаветградки, де й відбуло-
ся злиття з дивізією Степового.  

На жаль ми не маємо докладних відомостей про загибель 
чорноліського отамана П.Хмари. У романі Юрія Горліса-Горсь-
кого, що Хмару зарубала в бою червона кіннота. А в с. Цвітне 
говорили, що Пилип загинув під Шепетівкою чи Вапняркою, там 
його брати Дядюри по зрадницькі застрелили за столом. Вони 
боялися Хмари, тому й пішли на цей крок. Підхорунжий «Чор-
ноліського полку» М.Дорошенко у книзі «Холодноярськими сте-
жками» писав, що Пилип Хмара, законспірувавшись, перейшов 
до цивільного життя. Чутки, що він живий і мешкає в Криму, змі-
нивши зовнішність і прізвище, кружляли й у с. Цвітне. Буцімто у 
Криму він і похований. Але двоюрідні племінники отамана Ти-
мофій та Юрко стверджували, що Пилип Хмара, швидше за 
все, загинув 1922 р. і похований у с. Цвітне. Існує версія, що 
Хмара за підробленими документами виїхав до Польщі. 

ОТАМАН  ГЕРАСИМ  НЕСТЕРЕНКО-ОРЕЛ 
Нестеренко Герасим Онуфрійович, псевдонім 
«Орел» (на фото), народився 3 березня 1890 
в селі Червоновершка, Єлисаветградського 
повіту Херсонської губернії. Майбутній україн-
ський військовий та громадський діяч часів 
УНР, головний отаман «Холодного Яру». Ві-
домості про його родину незначні. Батько 
Онуфрій Никифорович помер у 1918 році, до-
ля матері  Олександри - невідома. Мав трьох  

братів та двох сестер. Доля братів склалася трагічно, а доля 
сестер – невідома. Здобувши освіту, у 1909 році закінчив учите-
льську семінарію в м. Новий Буг (нині Миколаївська область), 
вчителював у Новій Празі (Олександрійський район) та в Обоз-
нівці (Кіровоградський район). Згодом вчитель, член Єлисавет-
градської повітової земської управи (1917).  

Перша світова війна, яка заклекотала в Європі у літню 
спеку 1914 року, не минула вона і Герасима. Щоправда, до вій-
ська він пішов не одразу – адже вчителі мали законну відстроч-
ку від служби в армії. Його мобілізували лише 1916 р. Навчався 
в Костянтинівській військовій школі у Києві, а також в Одеській 
школі прапорщиків, яку скінчити не вдалося, бо почалася Лют-
нева революція 1917 р. В ті дні, напевно, він і став членом пар-
тії есерів. 

У революційні 1917-1918 роки Герасим вже був чоловіком  
зрілим і авторитетним, як-не-як вчитель. Не дивно, що 1917 р. 
його обрали членом Єлисаветградської повітової земської 
управи – установи, яка, на думку селян, повинна була вирішити 
найголовніше питання – «про землю». Всі тоді неймовірно хоті-
ли мати землю. Але на той час законодавства на володіння 
землею не було, і це його не влаштовувало. Герасим Нестере-
нко не сприйняв більшовицький Жовтневий переворот 1917 р, і 
як міг боровся з більшовизмом. Він покинув службу і в грудні 
1917 року взявся творити у с. Ревуцькому (зараз Добровелич-
ківка, Кіровоградської області) формування «Вільного козац-
тва». На початку серпня 1919 року став засновником «Єлиса-
ветградсько-Олександрійського повстанкому», який підняв 
збройне повстання проти комуни (був керівником штабу, йому 
підпорядковувалось до 10 тисяч повстанців) та проти денікінців 
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у вересні 1919 року. Військове звання - сотник, згодом  полко-
вник «Армії УНР». У повстанському русі, принаймні, з 1919 р. 
Організаційно підпорядковувався отаману Катеринославщини і 
Херсонщини Андрію Гулому-Гуленку. Уповноважений предста-
вник командувача Південної (Першої) групи генерала-хорун-
жого Армії УНР Андрія Гулого-Гуленка в Єлисаветградському 
повіті. Організатор повстання проти більшовицької влади (був 
керівником штабу) та проти денікінців у 1919 році. Старшина 
«Запорозької дивізії» 1920 р. Заступник командира «1-ї 
(Півден-ної) повстанської групи». На Чигиринському районному 
з’їзді за участю отаманів, старшин та інтелігенції у с. Цвітна 
(Чорний ліс) у червні 1921 року Герасима Нестеренка-Орла 
було обра-но керівником «Першої Холодноярської округи». 

***** 
До речі, у листопаді 1919 р. до «Холодного Яру» 
прибув отаман Катеринославщини і Херсонщини 
Андрій Гулий-Гуленко. Тоді головним отаманом 
«Холодного Яру» був Василь Чучупака. Йому підпо-
рядковувалися отамани Герасим Нестеренко-Орел, 
Трифон Гладченко, Михайло Мелашко, Сірко, Око, 
Чорний  Ворон (Чорногузько), Мефодій  Голик - Заліз- 

няк, Семен Вовк, Калюжний, Дмитро Канатенко та «1-й і 2-й 
Олександрійські полки». 

***** 
У першій половині липня 1921 року на «Право-лівобереж-

ному окружному з’їзді», що відбувся в «Холодному Яру» в ра-
йоні «Гайдамацького шпиля» - наступним, після зміщення з 
посади Миколи Бондарчука, командуючим «Холодноярською 
округою» став отаман Герасим Нестеренко-Орел. Йому підпо-
рядковувались загони отаманів Ларіона Загороднього, Пилипа 
Хмари, Чорного Ворона (Черноусова), Іван Ґонти (Лютий-Люте-
нко), Іллі Іванова. Були налагоджені зв’язки із балтським ота-
маном Семеном Заболотним, головою Уманського повстанкому 
Петром Дерещуком, мліївським ватажком Трохимом Голим, 
звенигородським отаманом Семеном Гризлом, вереміївським 
ватажком Іваном Савченко-Нагірним, олександрійським ота-
маном Сергієм Захаровим, організатором загону с. Аджамки 
Єлисаветградського повіту Петром Кучмою та іншими діячами 
українського підпілля. 

 
Начальником штабу у Нестеренка-Орла був Сергій Ота-

маненко, член Холодноярського повстанкому у 1920-1921 р, 
начальник штабу військ «Холодноярської округи». У 1922 році 
«Холодноярська організація» складалася з двох підрозділів. 
«Першою Холодноярською округою» (Єлисаветградсько-Олек-
сандрійською) керував Герасим Нестеренко-Орел, «Другою Хо-
лодноярською округою» (Чигиринсько-Звенигородською плюс 
Чорний ліс на Єлисаветградщині) - Ларіон Загородній. 

*****  
Полковнику Герасиму Нестеренку судилося 
бути останнім командиром «Холодноярської 
республіки», однієї з найяскравіших сторінок у 
героїчному та трагічному літопису визволь-
ної боротьби українського народу за  свою не- 

залежність. Г. Нестеренко створював повстанські осередки 
по Уманщині, Звенигородщині, Чигиринщині, Олександрійщині, 
Єлисаветградщині, бо сподівався на загальноукраїнське пов-
стання проти більшовиків. За ним полювали чекісти, але він 
був невловимий. Восени 1922 р. він несподівано зник. Віктор 
Луганщук досліджував цю історичну постать 25 років. У 2017 
р. останньому отаману «Холодноярської республіки» Гераси-
му Онуфрійовичу Нестеренку відкрили меморіальну дошку на 
фасаді школи у с. Червоновершка Компаніївського району, 
Кіровоградської області де народився легендарний борець за 
свободу України.  

***** 
Отаман Нестеренко-Орел був останнім із головних отама-

нів «Холодного Яру», обраним на загальному представницько-
му з’їзді. Герасим Нестеренко користувався авторитетом серед 
Холодноярських отаманів. Саме на нього, під час спецоперації 
ЧК по знищенню українського повстанського руху, були спрямо-
вані дії по його дискредитації. Чекісти Трохименко-Гамалія та 
Юхим Терещенко-Завірюха-Васильєв зменшували авторитет 
Нестеренка-Орла, щоб вирвати чорноліських та холодноярсь-
ких отаманів з-під його впливу. Адже саме Герасим Нестерен-
ко, був законним представником «Української Народної Респу-
бліки». Саме він від імені УНР керував підпіллям величезної 
території - від Черкас до Причорномор’я і Румунії. За ним 
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полювали чекісти, щоб вбити, його прізвищем і отаманським 
іменем рясніють таємні документи більшовицьких спецслужб, 
але він був невловимий. І зник восени 1922 р несподівано, хоча 
слава про його ще довго ходила в межиріччі Бугу й Дніпра. 

Куди ж подівся селянський отаман? Відповідь дає справа 
№ 11666, яка наразі зберігається в «Державному архіві» Кіро-
воградської області. Матеріали цієї справи виклав у своєму 
нарисі «Повстанець на ймення Орел» Василь Бондар –голова 
Кіровоградської обласної організації Національної спілки пись-
менників України. Зокрема, мова йде про те, що цю справу бу-
ло розпочато на території Румунії. Саме тут Герасим Нестере-
нко почав відлік свого нового мирного життя за кордоном. 

Перебуваючи на чужині, він не втрачав віри, що українсь-
ка еміграція збереться з силами й розпочне визволення Украї-
ни від більшовицької окупації, тому постійно підтримував зв’я-
зок з українською діаспорою, тісно співпрацював з Українськи-
ми комітетами. Заробляючи на життя, працював в парниковому 
господарстві французького фермера, на вагоноремонтному 
заводі, займався хліборобством, птахівництвом, бджолярством. 
Зовсім недавно ім’я цієї людини наводило жах на більшовиків, 
а зараз ледь зводив кінці з кінцями. Всі роки до закінчення Дру-
гої світової війни він проживав у Європі, переїжджаючи з місця 
на місце. Мав дружину – Родіонову Надію Дмитрівну, вчитель-
ку та трьох дітей: Миколу – 1917 р.н, Бориса – 1919 р.н, Галину 
1921 року народження. 

В Європі Герасим Нестеренко жив без паспорта, як політ-
емігрант отримав тимчасовий паспорт на ім’я доктора Нансена, 
з яким жив до 1943 року. Такий документ видавався політичним 
емігрантам з колишньої Росії й Туреччини від «Ліги Нації». Вла-
сник документа мав право проживати у будь-якій країні, яка 
належала до «Ліги». Проте коли «Ліга Націй» перестала існува-
ти, в 1943 р Герасим Нестеренко знову став без громадянства. 

У 1944 році, коли радянські війська підступили до кордо-
нів Румунії, де в цей час перебував Герасим, він почав шукати 
порятунку, бо боявся арешту. Та 7 червня 1945 р. Нестеренко 
Герасим був заарештований співробітниками відділу контрроз-
відки «СМЕРШ» Одеського військового округу. Допити тривали 
до середини липня 1945, вирок ухвалено 15 квітня 1946 року. 
Присуд був – 10 років таборів. Подальша його доля невідома.  

ЛАРІОН  ЗАГОРОДНІЙ  ІЗ  ЧОРНОГО  ЛІСУ   
Загородній (або Завгородній) Ларіон Заха-
рович народився 16 березня 1897 року в с. 
Юзефівка Златопільської волості, Чигирин-
ського повіту Київської губернії (нині Кірово-
градська обл). Як більшість українських хло-
пців закінчив церковно-приходську школу, 
нічим не виділявся від інших однолітків. Ла- 
ріон Загородній - хлібороб із діда-прадіда, 
немов взірцевий герой більшовицької міфо-
логії: «нерухомістю не володів», дрібна пти-
ця у дворі, батьки землі не мали, орендува- 

ли 8-10 десятин та вирощували хліб. Здавалось, ідеальнішого 
пролетаря не знайти, але, як довів  його  життєвий шлях: «не 
завжди матерія визначає свідомість». 

У січні 1916 р. підрослого юнака Ларіона поголили і від-
правили у москалі. Служив у Пензі в 241-му запасному полку, з 
яким і вирушив на фронт. Згодом перевівся до 32-го «Сибірсь-
кого полку», від січня 1917-го служив підпрапорщиком у кінній 
розвідці. Під час виконання чергового бойового завдання отру-
ївся газами. Відтоді служба чужій московській батьківщині за-
кінчилася. Лікувався у Москві до Жовтневого перевороту 1917, 
а тоді за станом здоров’я демобілізувався, отримавши право 
на безстрокову відпустку до рідної України. Та недовго він ра-
дів зустрічі з односельцями. 

У лютому 1918 року згідно з Берестейським мирним дого-
вором в Україну для наведення ладу прийшли німці. Більшови-
ки, зачувши про наближення німецької армії, панічно повтікали 
за Дніпро. У березні 1918 германські солдати підійшли до села 
Юзефівка Златопільської волості де жив Ларіон. Стали гарнізо-
ном у волосному центрі Златополі, що за 2 версти від Кошарок. 
Оскільки Центральна Рада не виконала пункту «Берестейської 
угоди» про харчове забезпечення німецького війська та допо-
могу хлібом німецькому народові, союзники власноруч взялися 
налагоджувати постачання шляхом реквізиції. А позаяк мало 
хто з селян хотів добровільно віддавати плоди своєї праці, 
почався грабунок продовольства. 

Якось, перебуваючи у сусідньому с. Панчеве, Загородній 
став свідком каральної акції: німці за непослух розстріляли 30  
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українських селян, а 2 повісили на вітряку. Ларіона зрозуміти 
неважко: воював проти німців на фронті і ось довоювався – у 
рідному повіті найжорстокішим чином господарюють твої воро-
ги-німці. Іншого почуття як помста не могло виникнути у здоро-
вої людини. А тут ще зустріч з більшовицьким матросом Полі-
щуком і московітом Даниловим. З ними й став Ларіон збивати 
ватагу для боротьби проти германців, про що ми раніше писа-
ли. А заодно і проти гетьмана Павла Скоропадського, «який 
німців закликав до України». Їхній загін в окремі місяці налічу-
вав до 500 чоловіків. 

В 1919 році - під час більшовицької окупації вступив до 
загону Дорошенка і Цвітковського та через 4 місяці «за станом 
здоров’я» повернувся додому. Згодом вступив до загону Васи-
ля (Олександра) Кваші, під час Знам'янського повстання 1920. 
Діяли в «Нерубаївському лісі» та його околицях, провели бій 
під Малою Вискою. Трохи пізніше разом з Квашею вступив до 
лав «Степової дивізії», де служив значковим (літо 1920 рік). У 
листопаді повернувся до «Нерубаївського лісу» та згодом 
вступив до лав загону Пилипа Хмари.  

На з’їзді отаманів 1921 Нестеренко-Орел призначив його 
командиром «Першого Холодноярського кінного полку». Діяв у 
Чигиринському, Олександрійському, Єлисаветградському та  
інших повітах. У жовтні 1921 р. об'єднав під своїм керівництвом 
загони Мефодія Голика-Залізняка та Миколи Кібця-Бондаренка. 
У 1922 р. став керівником «Холодноярської республіки», до 
складу якої входили: «Чигиринський полк» Мефодія Голика-
Залізняка, «Чорноліський полк» Дениса Гупала, «Лебединський 
полк» Чорного Ворона (Черноусова) та інші підрозділи. Струк-
турно підпорядковувався головному отаману «Холодного Яру» 
Герасимові Нестеренку-Орлу.  

Через активні дії повстанців 3 березня 1921 р більшовики 
на своєму V з’їзді прийняли постанову про амністію. Всіх хто 
складе зброю буде помилуваний. Але Загородній розумів, що 
це пастка і прочитав своїм повстанцям документ, про те, що 
Троцький видав таємну вказівку покінчити з «бандитизмом» на 
теренах Наддніпрянщини. Коли 15 березня 1921 року Загоро-
дній провідав свою родину, більшовики зробили засідку, але 
вона не спрацювала. Розлючені невдачею, вони застрелили 
батька Ларіона Загороднього, заарештували отаманову дру-

жину і тестя, кинувши їх до Єлисаветградської ЧК. Майно пог-
рабували, а хату спалили: «лють охопила серце і душу Ларіо-
на». Невдовзі у Ларіона вже було близько трьохсот кіннотників. 
Діяли в «Холодному Яру», в лісі Нерубай, під Лебедином, у 
Черкаському та Чигиринському повітах.  

Навесні 1922 р. чекісти розпочали операцію «Заповіт». 
Задум полягав у тому, щоб очолити партизанів лісостепової 
зони України, «об'єднати та контролювати» козаків, взяти на 
облік усі загони, а згодом і кожного козака. По ходу роботи зни-
щувати «для устрашения других» окремих елементів, які не 
підкорялися, а також кращих і розумніших, хто не піддався на 
московський гачок. Головну роль у чекістській операції «Запо-
віт» мали відіграти колишні білогвардійці, так званий командир 
неіснуючого війська «Чорноморської групи генерального штабу 
полковник Гамалія», справжні імена шпигунів Петро Трохиме-
нко (інколи Трофименко) і колишнього петлюрівця Терещенко-
Завірюху – як «начальника штабу - сотника Завірюха».  

Трохименко (Трофименка) називали членом Центральної 
Ради, але у списках Центральної Ради є лише Павло Трохиме-
нко. Правда Гамалія-Трохименко за старих часів був комендан-
том Єлисаветграда у 1917–1918 роках. Відтак партизани сприй-
няли Трохименка за свого. Хто ж міг знати, що з квітня 1921 р. 
він став таємним співробітником і шпигуном ЧК. Гортаючи сто-
рінки справи холодноярських отаманів, наштовхуєшся на нака-
зи «Гамалія» та «Завірюхи». Написані вони надзвичайно доб-
ре, патріотично, динамічно із запальними гаслами. Ці накази, 
безперечно дисциплінували лісове воїнство, піднімали дух 
козацтва, бо тепер з'явилася «реальна надія». Трагічний пара-
докс в тому, що чекісти самі підбадьорюють повстанців на по-
дальшу боротьбу із використанням найсвятіших слів про обо-
в'язок перед Батьківщиною. 

28 серпня 1922 року Гамалія-Трохименко робить наступ-
ний крок: «Панове отамани, старшини і козаки, прийшов час, 
коли потрібно підрахувати всі наші сили. Кожен боєць повинен 
бути взятий на облік» і тут нарешті зазначено дату і місце про-
ведення «всезагального з’їзду» повстанців – 29 вересня 1922 р 
у Звенигородці. Згідно з наказом на з’їзд мусили прибути кома-
ндири дивізій, полків і керівники підпільних організацій тощо. 
Більшовики планували в один день обезголовити повстанців  
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«Холодного Яру», Єлисаветградщини та півдня України. 
Денис Гупало попереджував усіх повстанців про зраду, 

але його не послухали, тоді і він поїхав на цей з’їзд. Голика-
Залізняка, Дениса Гупала, Тимофія Компанійця, Василя Ткаче-
нка, Олексія Добровольського та Тимофія Загороднього зааре-
штували зразу, інших повстанців - пізніше. Арештованих ота-
манів відправили до Києва – у Лук’янівську в’язницю. Де 18 січ-
ня 1923 р. Загородньому висунули офіційне обвинувачення в 
бандитизмі, організації та участі у збройному виступі проти 
радянської влади. А 2 лютого 1923 року Надзвичайна сесія 
Київського губернського трибуналу постановила розстріляти 
Ларіона Загороднього та його товаришів: отаманів Мефодія 
Голика-Залізняка та Дениса Гупала, полковника Костянтина 
Здобудь-Волю, сотника Юрія Дроботківського, козаків Олексія 
Добровольського, Тимофія Компанійця, Івана Ляшенка, Василя 
Ткаченка та Григорія Яковенка.  

9 лютого 1923 року о 8 год. 30 хв. в камері №1 Лук’янівсь-
кої в’язниці Києва, де утримувалися засуджені до розстрілу 
холодноярці, під час роздачі вранішнього окропу арештанти 
заволоділи револьвером охоронця і проникнувши з камери до 
коридору, а звідти до канцелярії тюрми, захопили 14 рушниць і 
набої до них. Але начальник варти, поки його душили, встиг 
вистрелити. Більшовицька варта на подвір’ї в’язниці повернула 
кулемет на вихідні двері й, тільки повстанці кинулись до вихо-
ду, – відкрила вогонь по дверях. Повстанці вернулися назад на 
поверх. Забарикадували сходи, самі з рушницями до вікон. 

Майже чотири години серед Києва точився бій між повс-
танцями та вартою в’язниці. Коли безвихідь стало очевидною, 
отамани стали прощатися один з одним. Загородній звернувся 
до товариша Чорнота. – У тебе є куля в револьвері? Ставай 
проти мене, я собі теж кулю залишив у револьвері. Всі живі і 
поранені повстанці стали посеред коридору парами, один про-
ти одного. Чорнота проти Загороднього, Ткаченко проти Якове-
нка біля них – отамани «Холодного Яру», за ними інші повста-
нці. Кожний тримав однією рукою свою рушницю, або револь-
вер, іншою направляв цівку дула собі в серце, або в голову. – 
Ну, готові? – спитав хтось похмуро. – Увага! – Хай живе Укра-
їна! Один! Два! Три! Шістнадцять тіл впало на підлогу». Місце 
поховання полеглих повстанців й досі невідоме.   

Загалом під час повстання у Лук’янівській в’язниці 1923 р. 
загинуло 38 чоловік. Згадаємо їхні імена; отамани «Холодного 
Яру» і «Чорного лісу»: Ларіон Загородній, Мефодій Голик-Заліз-
няк, Юрій Дроботковський (він же Чорнота), Денис Гупало, Сер-
гій Захаров. Отаман Київщини Гайовий (він же Іван Грисюк із с. 
Дорогинки Фастівського р-ну), його помічник Михайло Куценко, 
старшина «Армії УНР», «найвідданіший козак» Гайового – Гри-
горій Олійник, командир «2-го Синього полку 1-ї Синьої дивізії» 
Кость Здобудь-Воля з Кубані, козак-холодноярець Олексій Доб-
ровольський, козак-холодноярець Корній Черкас, Іван Ляшенко, 
підпільник мережі отамана Чорного Ворона (Платона Чернен-
ка) з Криворіжжя, сотник корпусу Січових стрільців «Армії УНР» 
Микола Опока з Галичини, сотник корпусу «Січових стрільців 
Армії УНР» Михайло Турок з Галичини. 

Повстанські лицарі «Дикого степу» Добелас (або Панок) 
Едуард Юрійович, Пичкулич Петро Петрович, Жуковський Се-
мен Іванович, Пашков Павло Іванович, Заєць Іван Никифоро-
вич, Гуменюк Йосип Павлович, Ранцев Григорій Маркович, 
Левицький Іван Іванович, Захаров Сергій Сергійович, Левиць-
кий Федір Іванович, Татищев Сергій Павлович, Мельник Іван 
Васильович, Данилевич Семен Захарович, Листопад Ілля Тро-
химович, Красниченко Григорій Харитонович, Ножин Михайло 
Андрійович, Петренко Дмитро Йосипович, Пєвнєв (або Півнів) 
Григорій Харитонович, Якубовський Михайлович Іванович, 
Петриківський Микола Адамович, Погуляшенко Петро Ілліч, 
Калитюк-Гейша Григорій Костянтинович, Загородній Ларіон 
Захарович, Голик-Залізняк Мефодій Фокович, Компанієць Ти-
мофій Архипович, Добровольський Олексій Трохимович, Здо-
будь-Воля Костянтин Якович, Цап Василь Дмитрович, Опока 
Микола Іванович, Турок Михайло Степанович, Гайовий-Грисюк 
Іван, Дроботковський Юрій Володимирович, Ляшенко Іван Яко-
вич, Черкас Корній Тимофійович, Куниця Михайло Антонович, 
Гупало Денис Мусійович, Олійник Григорій, Куценко (імені та 
даних поки не маємо). 

Невимовні страждання лицарів України 1917-1923 р. на 
цьому не завершились: Батьківщина, за яку вони поклали свої 
буйні голови, вперто не хотіла визнавати своїх героїчних синів. 
Переконливим свідченням цього є «Висновок в архівній кримі-
нальній справі №1136» начальника відділу прокуратури Київ-
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ської області І. Ф. Ленчевського від 22 вересня 1994 року, де 
останній дійшов висновку, що українські повстанці «злочинно 
діяли проти Робітничо-Селянської Держави в інтересах поно-
влення влади буржуазії на Україні», а «кваліфікація злочинних 
діянь, дана вірно, засудження їх являється обґрунтованим». 
Отакий собі Ленчевський і йому подібні постановили, що борці 
за волю України, «лицарі Дикого степу» реабілітації не підля-
гають і місце їхнього поховання не розголошується. 

Згодом «великорозумний» висновок старшого радника 
юстиції Ленчевського затвердив 4 жовтня 1994 р. заступник 
прокурора Київської області, державний радник юстиції 2-го 
класу В. С. Калюжний. Ось таку мізерну ціну поставили ці пани 
самостійній, суверенній і ні від кого не залежній «Українській 
державі». Немов держава устами цих яничарів говорить: «Не 
відстоюйте мене. Не захищайте Україну. Бо це бандитизм». 

***** 
Апеляційний суд Київської області 18 жовтня 2016 р 
реабілітував отаманів «Холодного Яру» і «Чорного 
лісу», які боролися проти більшовиків і були засуд-
жені до страти у 1923 році. Рішенням апеляційного 
суду Київської області реабілітовано отаманів Іла-
ріона Завгороднього (Загороднього), Мефодія Голик-
Залізняка, Юрія  Дроботківського (він  же  Чорнота),  

командира «2-го Синього полку 1-ї Синьої дивізії» Костю Здо-
будь-Воля, Івана Ляшенка та інших, які брали участь у визво-
льній боротьбі 1917-1923 р. за утвердження української дер-
жавності, історичної єдності земель та консолідації суспіль-
ства. Справа № 1136/1923 розглядалася в суді за позовом 
прокуратури, де сторона прокуратури висловлювала свою 
позицію в тому ключі, що це були герої України, а не злочинці, 
і суд має відновити історичну справедливість.  

***** 
Відповідно до Закону України «Про правовий статус та 

вшанування пам’яті борців за незалежність України у ХХ ст. 
повстанські та партизанські загони «Холодноярської республі-
ки» визнані борцями за незалежність України у ХХ ст. Історія 
ще скаже своє слово, хто винен у людських смертях, хто дає 
обіцянки і не виконує їх і чому Україна в 1917-1923 р. не пішла 
іншим шляхом розвитку. Ми повинні знати й пам’ятати всіх. 

ОТАМАН  ВАСИЛЬ  ТЮТЮННИК-1 
Василь Никифорович Тютюнник народився 
17 липня 1890 на хутірі Куторжі (Куторжиха) 
за іншими відомостями в селі Єньках, Хоро-
льський повіт, Полтавська губернія. В моло-
ді роки нічим себе не проявив, спочатку за-
кінчив чотирикласне Хорольське міське учи-
лище, потім Тифліське юнкерське училище 
(на фото 1912 р). Під час навчання був виз-
наний найкращим  стрільцем  із  пістолета  і  

гвинтівки. Служив у «25-му Сибірському стрілецькому полку» 
генерала Кондратенка в Іркутську. Брав участь у Першій сві-
товій війні, його призначили командиром кінних розвідників 
полку. Власне, на цій посаді він і пройшов всю війну, борючись 
з німцями в Польщі та Білорусії. В одному з боїв був контуже-
ний, дослужився до звання капітана. Останній запис у послуж-
ному списку Тютюнника відноситься до осені 1917 р: «Відбув у 
відрядження до Української ради 2-ї армії». Так почався  новий 
період життя колишнього офіцера імператорської армії. У 1917 
році – капітан, командир батальйону, згодом підполковник в 
українській армії, помічник начальника відділу Генерального 
штабу. Знаходився на військовій службі і в період правління 
гетьмана Павла Скоропадського. Василь Тютюнник командував 
«Армією УНР» двічі – у липні-вересні та у листопаді 1919 року.  

Згодом полковник генерального штабу «Армії УНР», 
командувач «Дієвої Армії УНР» в 1919 році. Василь Тютюнник, 
хоч і займав четверту після Петлюри, Осецького та Мельника 
посаду в «Діючій армії УНР», фактично став керівником повс-
тання проти гетьмана П.Скоропадського. Брав участь у поході 
на Київ, який завершився скиненням гетьманської влади. 

13 листопада 1918 В.Тютюнник залишив Київ і виїхав до 
Білої Церкви, де збиралися організатори повстання проти 
Скоропадського. Члени новоутвореного українського уряду – 
«Директорії» - запропонували Тютюннику стати помічником 
начальника штабу повстанської армії - Андрія Мельника. Кома-
ндувачем, наказним отаманом, був призначений генерал Олек-
сандр Осецький. Однак  Мельник  і  Осецький  займалися лише 
політикою: мітингами, виступами, листівками. У зв'язку з цим 
Тютюннику довелося взяти на свої плечі все керівництво повс-
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танськими частинами. Українці виграли перші бої, об'єдналися і 
щільним кільцем оточили Київ. До речі, саме про цей період 
життя міста оповідає відомий роман Михайла Булгакова «Біла 
гвардія». 

Зовнішньо В. Тютюнник був високий на зріст добродій, 
типової військової статури. Жодне цивільне убрання не прихо-
вало б його військової виправки, яка була його натурою. Спра-
вжній військовик має  народитися, так само як і мистець. Але 
найбільш прикметним було обличчя. При всій своїй, на перший 
погляд - простоті, йому вистачало раптової усмішки, щоб вис-
вітлити всю його скомплікованість. Тоді немов з каменю вите-
саному обличчі, на тьмяній поверхні, несподівано загорялись 
синьо-сірі «кам’яні» очі. Згодом знову з’являлась іскристість і 
мудрість, дотепність і розум, а ще сердечність.  

Наприкінці травня 1919 року, коли українська армія пере-
бувала в скрутному становищі, ведучи одночасно бойові дії 
проти Червоної армії, Добровольчої армії, та польських військ, 
Тютюнник розробив план прориву військ УНР у напрямку Прос-
курова - «Проскурівська операція», яка почалася 1 червня 1919 
року. Сучасники відзначають, що Тютюнник, плануючи операції, 
любив ризикувати. Був видатним полководцем УНР, виступав 
за ведення бойових дій до останньої можливості, на відміну від 
ряду інших українських воєначальників.  

***** 
Український військовий і політичний діяч, гене-
рал-хорунжий Микола Капустянський у своїй  
праці «Похід українських армій на Київ – Одесу в 
1919 р» розповідає про конфлікт В.Тютюнника, 
який розробив план прориву військ УНР у нап-
рямку Проскурова, із  командиром  «Запорізької  

групи», яка брала участь в операції, полковником В. Сальсь-
ким, колишнім випускник Острозької чоловічої гімназії. Він був 
категорично проти плану операції Тютюнника, але мусив під-
коритися. Стосунки загострювалися. Позначався той факт, 
що під час Першої світової війни В. Тютюнник був капітаном 
та командував батальйоном, тоді як В. Сальський мав ранг 
підполковника і в 1912 р. з відзнакою закінчив Миколаївську 
академію Генерального штабу. 1917 р він виконував обов’язки 
генерал - квартирмейстера армії. Тож В. Сальський вважав 

себе досвідченішим за В. Тютюнника у штабних справах. Кон-
флікт між Тютюнником і Сальським сягнув такої гостроти, 
що вони викликали один одного на дуель (між іншим, обидва 
дуже добре стріляли). Спеціальним розпорядженням головно-
го отамана С. Петлюри цю дуель було перенесено на мирний 
час – «після закінчення війни». 

***** 
Після успіху Проскурівській операції Тютюнник став нача-

льником штабу армії УНР, згодом - командувачем армією та 
генерал-хорунжим армії УНР. Наказовий отаман О.Осецький і 
начальник штабу О.Мельник були відсторонені від влади. З 
серпня 1919 року Тютюнник — одночасно командувач Східної 
групою об'єднаних армій УНР і ЗУНР «Української галицької 
армії». У серпні 1919-го об'єднаним військам під командуван-
ням В.Тютюнника вдалося відбити у більшовиків міста Вінницю 
і Жмеринку. 

Наперекір усім українським соціалістам Тютюнник пішов 
на «контрреволюційний» крок - запросив до армії досвідчених 
генералів і офіцерів старої (царської) армії. Своїм помічником 
він узяв генерала Володимира Сінклера, який ще місяць тому 
був начальником штабу військ Скоропадського. Завдяки допо-
мозі фахівців лютий 1919-го став переломним на тлі невдач 
українських військ. Наступ більшовиків було призупинено. Ка-
менем спотикання для уряду Петлюри стала поява нового 
супротивника – «Білої армії». Тютюнник був одним з небага-
тьох, хто розумів небезпеку будь-яких переговорів з головно-
командуючим Антоном Денікіним. Категорично і різко він не 
погоджувався з рядом «революційних» заходів самого Симона 
Петлюри. Як результат – відставка Тютюнника.  

***** 
Тяжко хворий на тиф Василь Тютюнник лежав у 
госпіталі міста Рівне і там був захоплений по-
ляками. Незважаючи на всі зусилля лікарів, вря-
тувати його так і не вдалося. Командарм армії 
УНР – В.Тютюнник помер 19 грудня 1919 року у 
Рівному  від  тифу в результаті  розриву  серця.  

Отаман В. Тютюнник, запалений духом любові до Вітчизни, 
згорів як свічка, на славу української історії. Кажуть, що на 
могилу Отамана ходять учні Рівненської гімназії. 



 

 
149 

На свято Миколая 19 грудня 1919 року у м. Рівному був 
траур. Помер Василь Тютюнник, начальник штабу «Армії УНР».  
Є.Маланюк пише: «Одягли в той самий френч (темно-зелений) 
єдиний який всі пам’ятають, в якім він був за «Центральної Ра-
ди», за Гетьмана, за «Директорії», за головного Отамана. На 
труні - крива шабля в сріблі, єдиний люкс і славнозвісна сіра 
смужкова шапка, - подарунок повстанців.  

В.Тютюнник прожив коротке, але яскраве життя.  Визво-
льна боротьба українського народу за відновлення «Українсь-
кої держави» не припинилася після програних визвольних зма-
гань 1917-1920 р. Справа боротьби перейшла до молодших 
поколінь: діяльність «Української Військової Організації» (УВО), 
її спадкоємиці – «Організації Українських Націоналістів» (ОУН), 
збройна боротьба і жертовність власними життями учасників 
«Української Повстанської Армії» (УПА). З кризою радянського 
суспільства змінилася ситуація в радянській Україні. Головну 
роль у протистоянні партійно-державному апарату відіграв 
«Народний Рух України» (НРУ).  

Перегортаємо підшивку «Волині», яка виходила у Рівному 
в 1941-1944 роках. В одній із статей зустрічаю абзац, у якому 
говориться про Василя Тютюнника, про його мужність, відвагу, 
стійкість, аскетизм, про те, що він всього себе віддав боротьбі 
за незалежність та самостійність України. І більше нічого. Нічо-
го конкретного не дала і «Балада про Василя Тютюнника», яка 
була опублікована в одному з номерів газети, за підписом 
Євгена Маланюка. Ми докладніше знаємо про діяльність істо-
ричного Брюховецького, ніж Юрія Немирича, та й про Максима 
Кривоноса нам більше відомо, ніж за полковника Кричевського, 
а ми хочемо, щоб наші нащадки більше знали про Василя Тю-
тюнника і про химерний збіг прізвищ з розстріляним отаманом 
Юрком Тютюнником. 

***** 
Юрій (Юрко) Йосипович Тютюнник (1891-1930) с. Буди-
ще, нині Звенигородський район, Черкаська область із 
селян Йосипа Степановича та Марини Василівни Тю-
тюнників. За материнською лінією був онуком сестри 
Тараса Шевченка - Ярини. Два роки навчався у сільській 
школі, потім в агрошколі Умані. У 1915 закінчив школу 
прапорщиків в місті Ґорі, генерал-хорунжий армії УНР. 

ОТАМАН  ЮРКО  ТЮТЮННИК-2 
Згідно офіційної біографії, Юрко Тютюнник 
народився с. Будище, нині Звенигородський 
район, Черкаська область (1891-1891). За 
метричним записом села Майданівка, у сім’ї 
було 9 дітей, але дорослого віку досягли 5 
душ (4 сини і дочка). У травні 1902 р. поліція 
арештувала всю родину Тютюнників за роз-
повсюджування  між  селянами   забороненої  

партійної літератури. У жовтні 1915 року Юрко Тютюнник закін-
чив школу прапорщиків в місті Ґорі. Був одружений (дружина - 
Віра Андріївна), мав двох доньок. 

На військовій (царській) службі з 1913 року. Спочатку слу-
жив рядовим у «6-му Сибірському стрілецькому полку» під Вла-
дивостоком. На початку Першої світової війни полк у складі 
армійського корпусу перекинули до театру воєнних дій під Вар-
шаву та Ю. Тютюнник вже в чині унтер-офіцера, згодом офіце- 
ра царської армії. 11 жовтня 1914 року був тяжко поранений у 
голову в боях біля Комарова під Лодзем. Після лікування пот-
рапив до запасного полку в Кременчуці, а звідти знову до «6-го 
Сибірського стрілецького полку».  

Командування полку запропонувало Юрію, який на той 
час читав багато військової літератури, навчатися у військово-
му училищі і він погодився. Останнє звання у царській армії - 
поручник. Після утворення «Української Центральної Ради» 
1917 р. взяв активну участь в українізації частин царської армії. 
У середині травня 1917 р. до Криму прибув Олександр Керен-
ський, який запропонував Юрію перейти до «Штабу Одеського 
військового округу» на високу посаду, але Тютюнник, не поділя-
ючи поглядів «Тимчасового уряду», відмовився. 29 травня 1917 
відбулося надзвичайне засідання Севастопольської солдатсь-
кої української ради, під орудою підполковника Білявського, 
прапорщика Тютюнника, підпоручника Драченка: «З усіх солда-
тів Сімферопольського гарнізону в м. Сімферополі оголосили 
український полк». 

На той час Ю. Тютюнник був обраний делегатом від укра-
їнців сімферопольського гарнізону на «Другий Всеукраїнський 
військовий з'їзд». На з'їзді був обраний членом «Центральної 
Ради» і залишився в Києві комендантом військової в'язниці Киє- 
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ва та гауптвахти Київського гарнізону. Від 29 грудня 1917 р. 
член Політичної Ради при «Генеральному Військовому Сек-
ретарстві Центральної Ради». У січні 1918 року повернувся до 
рідного села Будище на Звенигородщині для організації загону 
«Вільного козацтва» та став його командиром (отаманом). Його 
загін швидко зростав за рахунок місцевих селян і через декіль-
ка місяців змінили назву на «Звенигородський кіш», який мав 
20 тисяч повстанців. Звенигородські вільні козаки під рукою 
Юрка Тютюнника розігнали скликаний більшовиком Б. Кацом 
повітовий з'їзд.  

Навесні 1918 року «Звенигородський кіш» брав участь у 
роззброєнні збільшовичених частин російської армії, що повер-
талися з фронту Першої світової війни. У запеклих боях розгро-
мили озброєні збільшовичені підрозділи «8-ї армії», Юрко ра-
зом із своїми товаришами зайняв Бірзулу і Вапнярку, роззброїв 
частини «2-го російського корпусу», кінну бригаду, розгромив у 
Бобринську збільшовичену 8-тисячну групу військ «3-ю револю-
ційну армію» Михайла Муравйова. 

Від З березня 1918 р. Ю.Тютюнник уповноважений «Вій-
ськового міністерства УНР» з демобілізації частин колишньої 
російської імператорської армії на Звенигородщині. Мав доступ 
до армійських складів зі зброєю та боєприпасами. До травня 
1918 року контролював великі території Київщини та частково 
Херсонщини. Улітку 1918 року стає одним із керівників «Звени-
городсько-Таращанського повстання», повстанці під команду-
ванням Ю.Тютюнника вели бої з німцями та гетьманцями. 

А вже 9 листопада 1918 Юрка Тютюнника, як учасника 
підпільного «Революційного штабу» Києва, заарештували 
гетьманці. Перебував на гауптвахті в Лук'янівській в'язниці, у 
камерах поруч з отаманом Палієнком (Палієм) та сотником 
Могилева -  Андрієм Вовком. У грудні 1918 Ю.Тютюнника мали 
розстріляти за наказом Головнокомандувача військами Геть-
манату князя О. Долгорукова. У ніч проти 14 грудня 1918, під 
час антигетьманського повстання, отаман Палієнко (Палій), 
Андрій Вовк і Юрко Тютюнник здійняли повстання у Лук'янівсь-
кій в'язниці, внаслідок якого в'язні захопили частину Києва та 
дали змогу військам «Директорії» ввійти до міста. Після звіль-
нення з в’язниці, вони вирушили назустріч військам «Директо-
рії». Згодом знову зібрав свій загін вільних козаків. 

У лютому 1919 року військовий підрозділ Ю. Тютюнника 
об'єднався із загонами Н. Григор'єва, утворивши могутню вій-
ськову групу в складі «Армії УНР» (23 тисяч бійців, 52 гармати, 
20 бронепоїздів) за назвою «Херсонська дивізія». Командиром 
став Н. Григор'єв, начальником штабу - Юрко Тютюнник. 

Через місяць (березень 1919), їхні війська зайняли Хер-
сон а 6 квітня 1919 - Одесу. На другий день Юрко Тютюнник 
стає комендантом Одеси, одночасно командиром «1-ї бригади 
6-ї Української радянської дивізії», яка створювалася із загонів 
отамана Григор'єва. У травні 1919 р, зрозумівши суть більшо-
вицької політики в Україні, Ю.Тютюнник і Н.Григор'єв поверну-
ли зброю проти більшовиків, 9 травня 1919 року Тютюнник на 
чолі двох полків своєї бригади зайняв Катеринослав. Але вдача 
тимчасово полишила Ю.Тютюнника, він зазнав поразки і втра-
тив більшу частину своїх бійців. 

Після поразки Ю.Тютюнник, з невеликим загоном у 150 
чоловік пішов на з'єднання з частинами «Армії УНР» Симона 
Петлюри. 13-14 липня 1919 в Копайгороді, повстанська група 
Ю.Тютюнника з’єдналася з «Київську групою Дієвої армії УНР», 
яка складалася з «5-ї та 12-ї Селянських дивізій». Ю. Тютюнник 
залишився командувачем цієї групи на посаді генерал-хорун-
жого. Улітку 1919 року ця група визволяла Житомир, Брацлав, 
Гайсин, Христинівку, Умань і  вийшли до району Шполи. 8 лис-
топада 1919 головний отаман Петлюра зняв із посади отамана 
В. Сальського, що виступав за припинення бойових дій, та при-
значив  командувачем  «Армії  УНР»  генерал-хорунжого  Юрія  

Тютюнника.  За  участь у «Першому зимовому 
поході» генерал Юрко Тютюнник (на фото) 
отримав орден «Залізного Хреста» за № 2, а 
його дружина, Віра Андріївна Тютюнник, яка в 
часи походу була сестрою-жалібницею, наго-
роджена «Залізним Хрестом» № 5. Восени 
1921 р. Ю.Тютюнник підготував план «Другого 
зимового походу» на територію України з ме-
тою підняти антибільшовицьке повстання, але  

операція закінчилася трагічно, групу розбили і 359 козаків роз-
стріляли поблизу «Базара» на Житомирщині. Юрко Тютюнник 
емігрував до Польщі, згодом 20 жовтня 1930 року розстріляли. 
Реабілітували 1997 року постановою прокуратури України. 
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ЗАГАДКОВИЙ  ОТАМАН  БЛАКИТНИЙ  (ПЕСТУШКО) 
Перші загони «Вільного козацтва» з'явилися 
навесні 1917 на Звенигородщині для охорони 
правопорядку. Їх створювали за козацьким 
звичаєм у вигляді територіальної самооборо-
ни з виборною старшиною. Особливого поши-
рення «Вільне козацтво» набуло на Київщині, 
Чернігівщині, Полтавщині та на землях, що 
раніше входили до складу «Гетьманщини» і 
на яких збереглися козацькі звичаї та тради-
ції, а також  на  Херсонщині, Одещині, Єлиса- 

ветградщині, Поділлі, Волині тощо. Основою організації «Віль-
ного козацтва» була сотня, що набиралася з громадян одного 
села чи міста не молодших за 18 років і не мала чітко означеної 
кількості. Сотні волості формувалися - в курінь, курені утворю-
вали полки, а губернські полки об'єднувалися в «кіш» з числен-
ністю 3-5 тис. чоловік. Більшість більшовицьких та білогвардій-
ських командирів не розрізняли «вільних козаків» від окремих 
частин «Армії УНР». Всіх вони іменували презирливим прізви-
ськом «петлюрівці».  

Кость Пестушко (він же Степовий, або Блакитний зазначе-
ний на фото вище) народився в селі Ганнівка Катеринославсь-
кої губернії (1898-1921) - український військовий діяч, згодом 
отаман «Степової дивізії», пізніше отаман «Холодного Яру». 
Саме в цей період його назвуть «Кость Степовий», або «Кость 
Блакитний». Батьки малого Костика були заможні селяни, крім 
25 десятин землі, тримали земську повітову кінно-поштову 
станцію, яка перейшла до його батька Юрія, від діда Кості  - 
Семена Павловича Пестушка. Мати майбутнього отамана - 
Олександра, була малописьменною, а батько закінчив чотири 
класи церковнопарафіяльної школи. Крім Кості в родині було 
ще троє хлопців: Іван, Федір, Микола і троє дівчат: Поліна, 
Віра, Уляна (ще до 1917 року всі вони закінчили гімназію). 

Після закінчення сільської початкової «міністерської» дво-
комплектної школи, Костя виявив непересічні здібності до мате-
матики, тому до серпня 1916 року навчався в механіко-техніч-
ному училищі в Олександрівську (нині Запорізький національ-
ний технічний університет), скінчив 5 старших класів. За непе-
ревіреними відомостями, покинувши училище Костя Пестушко, 

зголосився піти добровольцем на фронт у 1916 р. У Першу 
світову війну воював рядовим на Турецькому фронті. За  хоро-
брість нагороджений двома Георгіївськими хрестами. Закінчив 
школу прапорщиків в м. Горі. В 1917 р. в чині підпоручика кома-
ндував ротою на Західному фронті. 

«Був це чоловік вище середнього зросту, пи-
сав Федір Пестушко про свого старшого бра-
та Костю (на малюнку), добре складеної ста-
тури. Бліде обличчя, але на рідкість приваб-
ливе: великі сірі очі, пухнасті чорні вуса, що 
надавали його 22-річному обличчю більшої 
солідності, і хвиляста зачіска назад. Носив 
сіре вбрання військового строю, елегантні 
офіцерські чоботи. На правому боці малень-
кий  парабелум,   зліва   планшетка,  а  через  
шию – далекоглядний бінокль. 

Через Лютневу революцію 1917 р. повертається додому в 
Україну, погуляв декілька місяців, на початку 1918 року двадця-
тилітнього Костю мобілізували до «Армії Української Держави», 
він потрапляє в «Маньківський полк» до Білій Церкві. За корот-
кий час, дослужився до полковника, згодом приєднується до 
«Армії УНР» під керівництвом Симона Петлюри. В 1919 р. він 
командир «Середньодніпровської групи» (2500 багнетів, 17 
кулеметів), але ця група формально підпорядковувалася Нес-
тору Махну. Учасник повстання проти «Добровольчої армії». 
Збільшивши «Середньодніпровську групу» до 3000 бійців, Пес-
тушко перейменував її на «Республіканське військо». Далі діяв 
самостійно, як отаман Блакитний (або Степовий). 

В січні 1920 року повертається до рідного села Ганнівки, 
де через кілька днів його обирають головою «Волосного Рево-
люційного Комітету» і «Комісаром Волості села Ганнівки». На 
цій посаді Кость перебував близько трьох місяців, до 10 травня 
1920 року. Переконує навколишніх об'єднатися в повстанський 
загін. Після 10 травня 1920 року від’їжджає до м. Кривого Рогу, 
бо 12 травня 1920 року, під час мобілізації у «Червону армію», 
в цьому місті вибухнуло повстання. Воно було добре спланова-
не ще з самого початку, тому за 6 годин повстанці звільнили 
ціле місто від червоних військ. Наприкінці травня 1920 року ота-
ман Пестушко (він же Степовий, або Блакитний) створив та 
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очолив «Степову дивізію», яка налічувала від 12 до 18 тисяч 
бійців. Отаман проводить боротьбу з більшовицьким режимом 
партизанськими методами. Саме з цього моменту перед нами 
постає «Степова дивізія», яка маршем звільнила Верблюжку, 
Гурівку, Петрове, Нову Прагу та майже всю Херсонщину, Єли-
саветградщину та частину Катеринославщини. 

Отаман Степовий (Пестушко) діяв на Херсонщині, Кате-
ринославщині, в Київській губернії, зокрема на Чигиринщині та 
в «Холодному Яру». Згодом командував «Першою Олександ-
рійською повстанською армією». Після того, як «Степова диві-
зія» об'єдналась із Холодноярськими збройними силами, Костю 
Пестушко (Блакитного) 24 вересня 1920 року на конференції 
повстанців у містечку Медведівці обрано головним отаманом 
«Холодного Яру». 

Але в жовтні 1920 року, він на чолі «Степової дивізії» ви-
рушив в Катеринославську губернію, і тому склав із себе пов-
новаження головного отамана «Холодного Яру». За кілька днів 
до степовиків з дивізії дійшли чутки про те, що їхні села палять 
та грабують більшовики. І вони вимагали від К. Пестушка пове-
рнутися. Під їхнім тиском отаман Степовий (Пестушко) рушив 
на південь, рятувати рідні села степовиків. 

На шляху «Степової дивізії» просувалася «Кінна армія 
Будьонного». Біля Сентова (Розумівки) ударний загін Чорного 
Ворона (Миколи Скляра) першим виявив загін червоних будьо-
нівців і вступив у нерівний бій. В смертельному бою, рятуючи 
«Степову дивізію», всі повстанці Миколи Скляра загинули ра-
зом з отаманом. Та завдяки самопожертві загону Чорного Во-
рона, «Степова дивізія» К. Пестушка перегрупувалася, з боями 
відійшла на інші позиції й залишилася існувати далі. 

Настали перші осінні морози 1920 р. Через погану забез-
печеність зимовим одягом Кость Блакитний (Степовий) демо-
білізує армію та ділить на полки за територіальною ознакою. 
Важливо вистояти і вижити в зимні місяці, а бойові дії вирішили 
проводити по необхідності. Такий розвиток подій планувався до 
весни 1921 року, бо далі отаман Степовий-Блакитний планував 
широкомасштабне повстання, яке б звільнило більшу частину 
України. Повстання мало розпочатися в Єлисаветграді під кері-
вництвом генерала-хорунжого Андрія Гулого-Гуленка. Але че-
рез зраду одного повстанського отамана на ім’я Рибалка-Зірка, 

всі плани було відмінено, а весь штаб (верхівку) «Степової ди-
візії» було викрито і заарештовано більшовиками. 

Завдяки діям зраднику Рибалки-Зірки, 29 квітня 1921 р. 
ЧК заарештувало понад 50 осіб причетних до повстанського 
штабу отамана Пестушка (Степового), серед них зв'язкова з 
Петлюрою на ім’я Віра Бабенко. У «Жандармській балці» біль-
шовики розстріляли 51 повстанця та зрадника Рибалку-Зірку. 

***** 
Зв'язкова Катеринославського повставкому 
Ві́ра Лук'я́нівна Бабе́нко (1902-1921), народилася 
в с. Веселі Терни Криворізького повіту, Катери-
нославської губернії. Закатована чекістами. 
***** 

Завдяки іншій зраді 9 травня 1921 року було виявлено 
будинок, де переховувався отаман Костя Пестушко (Блакитний 
або Степовий) разом із Ялисеєм Лютим. Під час операції захоп-
лення отамана Блакитного зчинилась стрілянина. Інший колиш-
ній повстанець на прізвище Кравченко, який був товаришем 
Блакитного, теж став зрадником і вмовляв Блакитного, щоб він 
приєднався до нього (до більшовиків) і тоді його помилують. Та 
Блакитний і Ялисей Лютий відмовились від такої пропозиції і 
вирішили тікали. Під час втечі, один із червоноармійців вистрі-
лив Кості Пестушко (Блакитному) в спину. Більшовики надали 
йому першу допомогу, але через сильну кровотечу він помер. 
Перед смертю він промовив: «Вмираю за рідну Україну».  

Офіційно зазначено Костя Пестушко (отаман Степовий-
Блакитний) загинув 9 травня 1921 року у с. Ганнівці в бою з під-
розділом криворізьких чекістів. Три дні чекісти не дозволяли 
поховати Костю Пестушко. На четвертий день його батько Юрій 
Семенович Пестушко прийшов по тіло сина Кості для захоро-
нення. Відбулася дуже напружена розмова, згодом комісар ЧК  
дозволив поховати Костю Пестушка, але наступного дня приї-
хали чекісти з іншого підрозділу, відкопали тіло і повезли до 
Кривого Рогу, там труну відкрили і сфотографували тіло. Лише 
після цього тіло повернули родині Пестушків. Отаману Степо-
вому-Блакитному (Кості Пестушко) на день смерті було 23 р. 
Батько Юрій Семенович Пестушко у травні 1921 з Кривого Рогу 
привіз мертве тіло рідного сина Кості і поховав у рідному селі 
Ганнівка. Згодом там йому встановили пам'ятник. 
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ЧОРНИЙ  ВОРОН-1  (МИКОЛА  СКЛЯР) 
Лицарі «Дикого поля» - холодноярці, це 
живий приклад, як невеликі числом, але 
сильні духом, можуть успішно боротися з 
незрівнянно сильнішим ворогом! Хто він – 
Чорний Ворон, і як пов’язаний з Кіровоград-
щиною? Холодноярські загиблі герої обрали 
нас з  вами, друзі, аби  ми поширили правду  

про них. Як зазначив Кіровоградський історик Ю. Митрофане-
нко, посилаючись на книгу Романа Коваля, феномен ватажків із 
псевдо «Чорний Ворон» – колоритний та знаковий. В історії 
України отаманів з псевдо «Чорний Ворон» було шість чоловік. 
Найбільш відомі з них два: це безумовно, герой роману Василя 
Шкляра «Чорний Ворон»-2, Іван Якович Чорноусенко (Черноу-
сов), за більшовицькими документами Черновус. Та «Чорний 
Ворон»-1 це Микола Скляр, який загинув під Розумівкою. Він 
свого часу навчався у Катеринославському гірничому інституті. 
Воював у складі повстанського загону Нестора Махна, а потім 
перейшов до лав «Армії УНР», повстанської частини «Степової 
дивізії» Кості Пестушка (отамана Степового-Блакитного). 

В попередньому розділі ми писали, як у 1920 р. під Розу-
мівкою (Сентове) загін Миколи Скляра (Чорного Ворона) дав 
бій «Кінній армії» будьонівців, рятуючи основні сили «Степової 
дивізії» отамана Степового-Блакитного, які у свою чергу кину-
лися рятувати село Ганнівку, що спалювали більшовики. Тоді 
хтось мусив взяти на себе основний удар – відтягнути сили 
кінної дивізії Будьоного. І цим лицарем «Дикого степу» став Ми-
кола Скляр разом із своїм повстанським загоном. Вони зав’яза-
ли бій з переважаючими силами «Червоної армії», потягли 
більшовицькі війська до лісу під Розумівкою і там стояли на 
смерть. 300 холодноярців із «Дикого поля» у 1920 році проти 
кінної армії Будьонного, як 300 стародавніх спартанців у Фер- 
мопільській (Термопільській) битві  480 р. до н.е. встали супро-
тив перської армії царя Ксеркса, яка вторглася у Грецію і назав-
жди увійшли в історію. 

Ми назвемо їх «Українськими Фермопілами» і порівняємо 
із боєм під Крутами в кінці січня 1918 р. Подібні події відбулись 
у 2015 році при обороні Донецького аеропорту, у черговій мос-
ковській загарбницькій війні на Сході України від 2014 року. 

Після трагічних подій 1920 року на місце бою приїхали 
побратими Миколи Скляра – Юрій Горліс-Горський та наш зем-
ляк отаман Пилип Хмара із села Цвітного. Місцеві селяни пока-
зали місце бою. Спочатку побратими думали забрати тіло Чор-
ного Ворона, але потім один із холодноярців сказав: «Не можна 
Ворона забирати. Велику кривду і для козаків, і для нього зро-
бимо. З товариством поліг – хай з товариством і спочиває!». 

Друге вшанування холодноярських героїв відбулося у 
1942 році. Коли німецькі нацисти захопили Україну, вони дозво-
ляли часткову українізацію. На могилу Чорного Ворона (Миколи 
Скляра) знову приїжджає Юрій Горліс-Горський із своїми това-
ришами, разом з місцевими селянами влаштовують панахиду 
по отаману холодноярців Чорному Ворону (Миколі Склярі). 
Очевидці розповідають, що тоді приїхало та зійшлося багато 
людей. Закінчилася Друга світова війна, більшовики продовжу-
вали політику замовчування героїв «Дикого поля» - холоднояр-
ців, а про «Українські Фермопіли» заборони згадували і на весь 
матеріал про «Холодний Яр» наклали гриф «секретно». 

Третє вшанування лицарів «Дикого поля» відбулося з 
ініціативи Івана Петренка, історика, краєзнавця, автора книг з 
історії рідного краю. Тоді власне і встановили хрест та вказів-
ники  на  могилі  холодноярських  героїв. Ми згодні  з істориком 
Юрієм Митрофаненко в тому, що «Холодний яр» – це не тільки 
Черкащина, це також територія сучасної Кіровоградської обла-
сті. І географічно, й історично. Не стояли осторонь боротьби за 
Україну мешканці сіл Івангород, Розумівка, Цвітне, Бовтишка. 
Дуже багато вояків «Холодного Яру» були саме з нашого Кіро-
воградського краю: Пилип Хмара, Іларіон Завгородній, Олек-
сандр (Василь) Кваша, Андрій Гулий-Гуленко, Кость Костушко-
Блакитний-Степовий тощо. Слава лицарям «Дикого поля». 

Декілька слів про Миколу Скляра (Чорного Ворона), коли 
він народився не відомо, але є відомості, що він уродженець 
Жовтих Вод, Катеринославської губернії. Навчався в Катерино-
славському гірничому інституті. У травні-липні 1919 року взяв 
участь у повстанні отамана Н. Григор'єва. Від серпня 1919 року 
- сотник «Повстанської армії» Нестора Махна. Невдовзі Микола 
Скляр стає другим помічником командувача «Кримського кор-
пусу Повстанської армії», згодом командиром кавалерійського 
полку. Від середини 1920 р. Чорний Ворон - командир ударно-
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розвідувального загону «Степової дивізії» Костя Блакитного 
(Пестушко). Ударно-розвідувальний загін «Степової дивізії» 
складався зі 150 - 250 кінних і 18-20 тачанок із кулеметами. 
Загін Чорного Ворона складався переважно з місцевих селян 
Черкаської і Єлисаветградської територій. Разом з «Степовою 
дивізією» вони звільняли Україну від більшовиків. 

Після з'єднання «Степової дивізії» з загонами отаманів 
«Холодного Яру», 24 вересня 1920 року в Медведівці отамани, 
зібравши понад 30 тисяч козаків-повстанців почали обговорю-
вати можливість походу на Київ, щоб вибити більшовиків зі сто-
лиці УНР. Особливо наполягав на цій ідеї Чорний Ворон. Та 
все ж більшість отаманів не хотіли відриватися далеко від своїх 
околиць. Тому вирішено було залишатися в тилу «Червоної 
армії», руйнувати її комунікації та нищити живу силу. На той час 
повстанці Поділля, «Холодного Яру», Херсонщини, Катерино-
славщини, Уманщини, Таращанщини повністю нейтралізували 
на своїй території діяльність «Червоної армії». 

Восени 1920-го року, після підписання мирного договору з 
Польщею у більшовиків з'явилась можливість перегрупувати 
сили і спрямувати «Кінну армію» Будьоного на південь України. 
В середині жовтня 1920 в районі с. Сентова (зараз с. Розумів-
ка) маршрут «Степової дивізії» Кості Пестушко перетнувся з 
маршрутом «Кінної армії» Будьонного, що із заходу йшла на 
південь України для боротьби з Врангелем. Командир ударно-
розвідувального загону «Степової дивізії» Чорний Ворон (Ми-
кола Скляр), першим зустрів будьонівців. Вміло скерувавши 
свій загін, відволік їхні сили на себе, Чорний Ворон повів їх у 
протилежний від «Степової дивізії» бік. В нерівному бою ота-
ман Чорний Ворон та більшість бійців його загону загинуло. 
Але тактичної мети було досягнуто: відволікши своїм нападом 
увагу будьонівців, вони дали можливість «Степовій дивізії» 
вийти в район свого формування (Верблюжка - Варварівка - 
Водяне - Петрове) і захистити своїх рідних від подальшого 
червоного терору. 

Кубанські козаки, які втекли х «Кінної армії» Будьонного, 
щоб приєднатись до повстанців «Степової дивізії» розповіли, 
що їхня армія знищила повстанський загін біля «Лебединського 
лісу». За розповіддю кубанців загін Чорного Ворона спочатку 
знешкодив розвідувальний полк будьонівців. Згодом два полки 

будьонівців, які йшли слідом за розвідувальним, були кинуті на 
загін воронівців. Поки тривав бій третій полк будьонівців зай-
шов до загону воронівців із тилу. Тоді загін Чорного Ворона 
оточив себе тачанками із кулеметами і тримав кругову оборону. 
Підтягнувши резерви будьонівці відкинули воронівців у ліс, але 
не змогли нічого вдіяти проти кулеметів повстанців. Через це 
командир будьонівців наказав відійти та чекати на артилерію. 
Коли під’їхала артилерія, почався обстріл по воронівцях із 8-ми 
гармат, на що повстанці відповіли власною лобовою атакою. 

Кубанські козаки повели отаманів Хмару та Чорноту на 
поле бою де загинули холодноярці, щоб знайти та вшанувати 
пам’ять воронівців. «Чорнота пізнав коня Чорного Ворона: він 
мав надрубане ще раніше вухо. В боці коня стирчала зламана 
донська піка, горло проколене шаблею. Недалеко десь мусить 
бути і сам Ворон. Знайшли. Чорний Ворон (Микола Скляр) ле-
жав на землі без зброї, в скривавленому одязі та задивленими 
в небо очима. Розрубана в трьох місцях голова спочивала на 
підкладених кимось грудках землі. Обличчя обтерте від запе-
ченої крові. Задерев'янілі руки зігнуті на груди, між посіченими 
пальцями складені хрестом два набої. На тілі безліч колотих і 
рубаних ран. Усі були переконані, що то хтось із своїх, зали-
шився живий, вночі розшукав свого отамана і віддав йому 
останню пошану».  

На другий день після бою, селяни навколишніх сіл позби-
рали мертвих лицарів «Дикого поля» - холодноярців і поховали 
їх в могилі в лісі Раєвського над просікою, що проходить поруч 
із балкою зі Шпакової до Розумівки. В місці, де сходяться обид-
ві балки, недалеко від станції Хирівка, трохи західніше від неї, 
постала висока могила борцям за Волю України. Пройшло 
багато років і на початку ХХІ ст., вперше за часи незалежності 
України на могилі Чорного Ворона (Миколи Скляра) звучала 
молитва з вуст Єпископа Кропивницького та Голованівського - 
владики Марка: «Українці завжди віднаходили в собі сили, щоб 
робити відновлення держави і жити господарями на своїй 
землі. Навчаючись на прикладах минувшини, ми маємо будува-
ти в складних умовах нашу нову державу. З Божою допомогою 
ми віримо подолаємо ці виклики. Запорукою є приклади людей 
із народу, які своїми вчинками показували, як нам треба зміню-
ватись, щоб бути гідними нашої неньки України…».  
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ОТАМАН  ЧОРНИЙ  ВОРОН-2  (ІВАН  ЧОРНОУСОВ) 
 Ми знаємо народних отаманів на псевдо 
«Чорний Ворон» 5 чоловік із національно-
визвольного періоду 1917-1923 р. По мимо 
Миколи Скляра уродженця Жовтих Вод, 
Менш відомі Платон Петрович Черненко з 
Криворіжжя, Віктор Чекірда з Поділля, Пет-
ренко з Радомишльського повіту, Іван Яко-
вич Чорногузько з Піщаного Броду та Іван 
Якович Чорноусов зі Шполянщини (можли-
во із Новоукраїнки). Доля  у  них склалася  

по-різному, але всіх їх об’єднує спільне повстанське псевдо – 
«Чорний Ворон». Після трагічних подій 1920 року, коли загинув 
отаман Чорний Ворон-1 (Микола Скляр), із народних мас повс-
тав новий отаман Чорний Ворон-2 (Іван Черноусов або Чорноу-
сенко). Чому він взяв псевдо «Чорний Ворон» нам не відомо, 
ми також поки не можемо вказати  вам  ні дата  народження, ні  
дата його загибелі. Знаємо, що народився Іван Чорноусов (або 
Чорноусенко) поблизу Товмача на Шполянщині. Військовий 
діяч часів УНР, повстанський отаман Звенигородщини і «Холо-
дного Яру», командир «Лебединського полку Холодноярської 
республіки». 

Іван Якович Чорноусов або Чорноусенко (в більшовиць-
ких документах фігурує під прізвищем Черновус, псевдо «Чор-
ний Ворон»). Можливо, він був Чорновус – відомо, що чекісти, 
люди переважно чужої культури, часто спотворювали (інколи 
до невпізнання) прізвища і псевдоніми повстанців. А може, був 
він Білоус, бо в більшовицьких документах зустрічається і «про-
стий козак» Білоус  - псевдо «Чорний Ворон» із Новоукраїнки. 
Почав свою повстанську діяльність від початку 1920-х років, ми 
припускаємо від 1921-1922 років. Інформація про його смерть 
не є підтвердженою, є дані що ще у 1964 році Іван Черноусов 
(Чорноусенко) був живим. По мимо псевдо «Чорний Ворон», він 
свої віршовані відозви і заклики до селян підписував іншими 
псевдами «Біда» та «Ламай-Ярмо». В архіві зберіглася одна з 
його відозв «До населення України», підписана трьома псевдо 
«Чорним Вороном», «Бідою» і «Ламай-Ярмом». Окремі дослід-
ники вважають, що це три різні людини. Як би там не було, дос-
лідники із різних регіонів України не залишають своїх пошуків. 

Можливо на фото Іван Якович Чорноусов 
(Черновус). Зрадник Завірюха так описував 
Чорного Ворона: «високого зросту, чорна до-
вга борода, довге волосся до плечей, очі чор-
ні, вираз обличчя суворий, серйозний, політи-
чно грамотний, син селянина, одягнений у за-
хисне, пише вірші та українські пісні, називає 
себе поетом. Його начальник штаба: Залізко-
Залізняк одягнений в захисну форму. Росту 
вище середнього, голений, стрижений під ма- 

шинку, невеликі світло-русі вуса. Очі сірі, викликає враження 
суворої людини. Політично неграмотний. Син селянина, прос-
тий сільський хлопець, років 30. Сім’ю знищили чекісти». 

Якщо початок повстанської діяльності Чорного Ворона 
(Чорноуса) визначити першою половиною 1921 р, бо вже на 
кінець 1921 р. у його загоні було не менше 300 піших і 150 кін-
них добре озброєних вільних козаків. Можливо селяни підтри-
мували Чорного Ворона через те, що гасла його були прості і 
зрозумілі: «Бий комуністів і кацапів»!  У 1922 р «Холодноярська 
організації» мала три полки, їхні командири: «Чигиринського 
полку» Мефодій Голик-Залізняк, «Чорноліського полку» Денис 
Гупало і «Лебединського полку» Чорний Ворон (Чорноусов), всі 
вони були заступниками отамана Загороднього. У отамана 
Чорного Ворона (Чорноусова) в «Лебединському полку» нача-
льником штабу був Бондаренко та заступники Лихолай і Кума-
нець. До речі, Чорний Ворон діяв разом з Іллєю Івановим. 

Оперував Чорний Ворон-2 (Чорноусов) у Звенигородсь-
кому, Черкаському, Чигиринському повітах, зокрема в «Холо-
дному Ярі», в лісі Чута, в Лебединських та Шполянських лісах, 
у районі сіл Товмач, Водяне, Шестаківка, Мліїв, Виноградського 
монастиря, містечок Городище, Сміла, Білозір’я, Златопіль, 
Мокра Калигірка, міст Єлисаветграда, Черкас, Чигирина, заліз-
ничних станцій Сердюківка, Знам’янка, Шестаківка та інше.  

Наприкінці 1922 і початку 1923 р. Чорного Ворона (Чорно-
усова) вважали народним отаманом Звенигородщини і «Холод-
ного Яру»,  він контролював райони Знам’янки, Білозір’я, Тов-
мача, Шестаківки, Єлисавеграда, Златополя і безпосередньо – 
«Холодного Яра». Кажуть, що він загинув у бою за невияснених 
обставин. В оперативному зведенні Кременчуцького штабу ЧК  



 

 
156 

за 8 листопада 1922 р. зазначається, що Чорний Ворон (Чер-
ноус) вбитий 12 жовтня 1922 р. біля с. Москаленки за 25 км від 
Сміли, а труп його буцімто опізнали селяни й «амністовані бан-
дити» (так більшовики називали повстанців), але насправді то 
був один з козаків загону Чорного Ворона. Загін Чорного Воро-
на (Чорноусова) продовжував діяти. Бо у «Доповіді про політи-
чний стан Черкаського округу 1926 р» стверджувалось, що загін 
Чорного Ворона ліквідовано 6 червня 1925 р. Але він і далі 
продовжив боротьбу, чекісти часто бажане видавали за дійсне. 

Псевдо «Чорний Ворон» - поетичний символ, 
що зустрічається в народних піснях, думах, ле-
гендах, казках та поемах. З перших сторінок 
книги читач відчуває зв’язок між отаманом і 
старим трьохсотлітнім птахом-вороном, який 
спостерігає за подіями національно-визвольної 
боротьби. Сюжет 1917-1923 років простий, на 
просторах   центральної   частини   України   та  

«Холодного Яру», де колись гуляли гайдамаки, борються пов-
станці під керівництвом різних отаманів із грізним повстанським 
псевдо «Чорний Ворон». 

Історик-чекіст Б.Козельський писав про події 1917-1923 р. 
так: «За міцну фортецю українського повстанства був «Холод-
ний Яр» - ліс у Чигиринському повіті, перевитий річками й гор-
бами. «Холодний Яр» - це історичне місце. Це колиска гайда-
маччини часу Дорошенка, Гонти й Залізняка. Він став за вели-
чезний «збірний пункт», з якого по всій Україні повзла задушли-
ва петлюрівська діяльність. Десятки й сотні агентів української 
контрреволюції, авантурників, дезертирів і просто темної зло-
чинної наволочи сунуло в цей куток України, де кожний шматок 
землі, кожне село й хутір - пам’ятник гайдамаччини. З цього 
люду, що був прекрасним матеріалом, щоб формувати бандит-
ські групи, петлюрівські отамани почали складати загони й 
посилати їх далеко за межі «Холодного Яру». Через свою гео-
графічну місцевість та своєрідну романтику, зіткану з пережит-
ків середньовіччя, «Холодний Яр» став для радянської влади 
неприступною фортецею». 

Потужна енергетика української козацької нації, яка виру-
вала на цій території під час «Коліївщини» 1768 року, знайшла 
свій вияв в національно-визвольних змаганнях першої третини 

ХХ ст. У своїх спогадах командарм Зимового походу Михайло 
Омелянович-Павленко дав таку оцінку «Холодному Яру» і його 
оборонцям: «Тут усе сприяло розвиткові в людності вільного 
національного руху: тут ще добре жили минувшина і спогади 
про Козаччину, святі пам’ятники: Чигирин і Суботів, монас-
тирі: Онуфріївський та Мотронівський, де колись святилися 
гайдамацькі ножі, Канівська могила і нарешті, сама природа: 
Дніпро, балки, кручі й великі ліси - все це сприяло вихованню 
національної свідомості та вільного козацького духу. Холод-
ноярці дали немало правдивих лицарів для українського вій-
ська; побачивши розпад-розруху в державному будуванні, вони 
зуміли створити в себе на диво стійку військову організацію, 
подібну до часів старої «Козаччини». 

Тож не дивно, що воскреснув отаман Голий, який колись у 
«сиву давнину» знищив зрадника Саву Чалого: дух Голого - це 
дух нещадної помсти, вселився у Трохима Бабенка з наддніп-
рянського села Хрещатик. Воскреснув і козак Мамай: його ім’я 
прибрав боровицький отаман Яків Щириця. Ожив і славнозвіс-
ний Байда: у нього перевтілився геніальний подільський ота-
ман Яків Голюк, такий же безмірно хоробрий, як і Байда-Виш-
невецький. Вернулись із забуття Палій і Нечай, Сірко й Богун, 
Галайда і Підкова, Кармелюк і Кривоніс, Наливайко та інші. 

***** 
Додаток. Чорний Ворон такого страху нагнав 
навколишнім селянам, що вони ніяк не могли 
повірити в його смерть. Якось старий Іван Ша-
повал по секрету повідав онукові отамана Воло-
димиру Євпаку: «Чорний Ворон не помер, він і 
зараз сидить в уряді Хрущова і прізвище його 
Воронов. Так він з Чорного Ворона зробився про-  

стим Вороновим. Тепер з Москви править нами».  
***** 
Примітка: Кажуть був колись Воронов Геннадій Іванович 

Чорним Вороном, а його син Геннадій Іванович Воронов - став 
радянський державний діячем, голова Ради міністрів Українсь-
кої РСР. Член КПРС з 1931 року. Член ЦК КПРС (1952-1976 р), 
кандидат в члени Політбюро ЦК КПРС (1961), член Політбюро 
ЦК КПРС (1961-1973), член Бюро ЦК КПРС по РРФСР (1961-
1966), депутат Верховної Ради СРСР 3-8-го скликань. 
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ПОВСТАНСЬКИЙ  ЗАЛІЗНЯК-1  (ГОРЛІС-ГОРСЬКИЙ) 
Юрій Горліс-Горський (на фото, справжнє ім'я 
Юрій Юрійович Городянин-Лісовський). Псев-
до Горліс-Горський, у підпіллі псевдо «Заліз-
няк», (а ще Горський, або Горлиця) – україн-
ський військовий і громадський діяч, старши-
на «Армії УНР», розвідник, письменник. На- 
родився в с. Демидівці (1898-1946) на Полта-
вщині. За версією ЧК у кримінальній справі 
вказано місце народження село Тарноруда 
на Поділлі, зараз Волочиський район, Хмель- 

ницької області. Батько (теж Юрій) Лісовський, офіцер москов- 
ської імператорської армії (РІА), мати Людвіка Соколовська - 
полька, походила з шляхетського роду. 

Добровільний учасник Першої світової війни. Можна довго 
дискутувати, чому юний Юрій Городянин-Лісовський добровіль-
но пішов воювати за московську імперію та назвати його патрі-
отом цієї імперії не можна, бо вже за рік він полишає царську 
армію і переходить до «Першого полку армії Української наро-
дної республіки». І це вже не війна за московську імперію, це 
війна проти неї, боротьба за ідеали української національної 
революції. Згодом Горліс-Горський встиг заробити собі звання 
хорунжого «Богданівського полку Запорізької дивізії», до якого 
вступив у 20 років. На початку лютого 1920 р., під час Зимового 
походу, коли «Запорізька дивізія» перебувала в околицях «Хо-
лодного Яру», Юрій занедужав і лишився на лікування в «Мот-
ронинському монастирі», де в той час розмістився штаб полку 
гайдамаків «Холодного Яру». Після лікування мав наздоганяти 
свою частину та холодноярівці, яким бракувало старшин з вій-
ськовим досвідом, переконали його лишитися. 

***** 
За словами майбутнього письменника Юрія Лісовсь-
кого, назва «Холодний Яр» - перестала бути назвою 
лише одного із численних ярів, а стала назвою цілої 
місцевості, всієї бойової організації. З бігом подій 
«Холодний Яр» перестав він бути повстанською 
організацією місцевого характеру. В його лавах мож-
на було зустрінути полтавців, тавричан, херсонців, 
галичан, українців-козаків з Кубані та Дону тощо. 

Обравши собі прізвисько «Залізняк», Лісовський прийняв 
призначення на посаду осавулом «1-го куреня полку» гайдама-
ків, ставши одним з найближчих помічників курінного Івана Пет-
ренка та головного отамана Василя Чучупаки. На власному 
прикладі Лісовський переконався, що гуманізм до ворога обер-
тається новими жертвами: одного разу він подарував життя 
полоненому начальнику міліції, відпустив його, а той «віддя-
чив» йому, викликавши телеграфом з Єлисаветграда полк 
червоної кінноти. Бій завершився великими втратами для холо-
дноярців. Навесні 1921 р. за наказом підпілля «Залізняк» при-
був до Львова на зустріч з генерал-хорунжим Ю. Тютюнником. 

Ставши зв'язковим уряду УНР, навесні 1922 р, повертає-
ться в окуповану більшовиками Україну. Підпільну роботу спо-
чатку провадив у Києві, потім на Поділлі. Змінив свій псевдо 
«Залізняк» на «Горський» та незабаром Юрія було заарешто-
вано. Довелося провести 8 місяців у казематі Вінницького ГПУ. 
Чекісти не спромоглися довести його вини і 16 грудня 1923 р. 
звільнили з-під варти. Зі зброєю в руках разом з товаришами, 
колишніми вояками «Армії УНР», він пішов, за висловом Сергія 
Козака, на «голос Карпатської України». Горський брав активну 
участь у відновленні української державності в Закарпатті.  

Після поразки Карпатської України Юрій якийсь час учите-
лював у закарпатському містечку, згодом перебрався до Руму-
нії, а потім до Югославії. Тут на нього чекав виклик до Канади: 
українці родини Саскачеванів запрошували Ю.Лисовського - в 
цій країні. Та розмови про можливу війну Німеччини проти 
Радянського Союзу змусили його змінити плани: Юрій Горліс-
Горський (Лисовський) справедливо вбачав у цій майбутній вій-
ні шанс для України стати самостійною державою, тому не міг 
відсиджуватися у комфортних умовах. 

В українського підпілля виникла необхідність мати свою 
людину у рядах чекістів і вони придумали як «працевлаштувати  
Горського в ГПУ. За пізнішим висловом одного з керівників По-
дільського ГПУ - Галицького, агент Горський провалив не одну 
чекістську операцію. У 1924 р. Горського-Залізняка  арештува-
ли чекісти, його видав зрадник. Юрій сидів у льохах Єлисавет-
градської ЧК, камерах Лук’янівської в’язниці, тюрмах Вінниці, 
Полтави, Херсона, навіть в психіатричній лікарні імітував шизо-
френію. Більшовики «оцінили» антикомуністичну підпільну  
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роботу Юрія на Поділлі 15-ма роками ув'язнення. Одного разу 
йому вдалося втекти у квітні 1931 р. Цілий рік переховувався і в 
квітні 1932 р. перейшов кордон і опинився у Рівному. А потім 
була Галичина, де він проживав у Львові, Багатківцях, Плугові. 
Зокрема, проживаючи у Багатківцях в місцевого священика о. 
Василя Їжака, відвідував місцеву читальню, де розповідав про 
життя українців за Збручем, про боротьбу повстанців «Холод-
ного Яру». Не дарма історики кажуть, що якби не Горліс-Горсь-
кий «Залізняк», ми майже нічого не знали про «Холодний Яр». 

У Львові його, нарешті, знайшла слава. У жовтневому 
випуску 1932 р. видавництва «Літопис Червоної Калини»  над-
рукувало статтю Горліс-Горського «Холодний Яр», а з наступ-
ного місяця почалася публікація журнального варіанту його 
твору «Холодний Яр». Львівська газета «Наш клич» (1933 р., № 
17, 18, 20-22) друкує 5 автобіографічних нарисів «Живе облич-
чя червоного сфінкса», про життя автора в Радянському Союзі 
після втечі 1931 року. 

***** 
Холодноярський період Юрія Лісовського цілком 
міг би стати джерелом для написання сцена-
рію у найкращих традиціях голлівудських блок-
бастерів: битви, засідки, шпигунські  пристра- 

сті, ув’язнення, навіть вирок «смерть» і, звісно, кохання. Са-
ме любовна історія є чи не найдраматичнішим розділом істо-
ричного роману «Холодний Яр». Адже Юрій Горліс-Горський 
поставив першим свій підпис під коротким вироком смерті, 
винесеним його коханій дівчині Галі, яка не подумавши, заради 
свого кохання, зрадила інших холодноярців. За доносом цієї 
дівчини, чекісти усіх спійманих товаришів Юрія Лісовського 
жорстоко катували, а потім розстріляли. Честь Юрка була 
спаплюжена коханою дівчиною Галею. Того самого дня під 
вечір вирок над коханою Галею був виконаний. Він зробив їй 
одну-єдину послугу, яку міг зробити. Вона вмерла щасливою, 
несподівано, Лісовський, виконавши вирок власноруч, поховав 
Галю коло монастиря. Дослідник Роман Коваль, переписую-
чись із вдовою Городянина-Лісовського, безліч разів розпиту-
вав Галину Гришко про дівчину Галю з Кам’янки та її трагічну 
долю, нарешті вдова Галина Гришко написала: «Ви не вперше 
запитуєте мене про історію з першою любов’ю Юрка з книж-

ки «Холодний Яр». Це була, безумовно, велична трагедія для 
нього, але це не була жорстокість чи помилка з його сторо-
ни. Галя з Кам’янки була присуджена до смерті холодноярсь-
кою групою, бо ж через неї постраждало багато людей. Юрко 
взяв цей гріх на свою душу, щоб вона не страждала перед 
смертю, взявся виконати вирок – сам». 

***** 
Наприкінці 1939 р. Горліс-Горський їде до Фінляндії, подо-

рож до Суомі він відобразив у двох статтях «Фінляндія» та «По-
дорожні зигзаги». У червні 1942 р. Горліс-Горський «Залізняк» 
здійснив свою мрію - повернувся до «Холодного Яру». Пись-
менник оселяється в Олександрівці Кіровоградської області і 
збирає свідчення учасників холодноярської боротьби. У селі 
Мельники, Горліс-Горський відвідав батьків Петра і Василя Чу-
чупаків і подарував їм свою книжку про холодноярців, зокрема, 
про їхніх синів. Бере участь у відновленні могили Василя Чучу-
паки, її огородили, почистили металевий хрест та внизу прик-
ріпили тризуб, (німці дозволили це зробити). 

З наступом «Червоної армії» починає рухатись на Захід. У 
Львові 26 листопада 1943 р. у православній церкві Святого 
Георгія він бере шлюб з Галиною Талащук. Через Австрію Юрій 
Горліс-Горський із дружиною перебирається до Німеччини й 
оселяється в таборі для переміщених осіб «Ді-пі» в «Новому 
Ульмі», де 25 вересня 1946 року в нього народжується донька 
Леся. В «Новому Ульмі» Юрій розгортає активну політичну дія-
льність. Поруч з Іваном Багряним, Борисом Левицьким, Рома-
ном Паладійчуком та іншими він засновує «Українську Револю-
ційно-Демократичну партію» (УРДП). У таборі, де жив Юрій 
Горліс-Горський, поповзли чутки, що він запроданець, агент 
більшовицьких, польських та німецьких спецслужб.  

«Залізняк» (Горліс-Горський) загадково зник 27 вересня 
1946 року, саме цього дня його бачили востаннє живим. Юрій 
того дня мав зустрітися із шефом «СІС» - Карлом. Друзі з ним 
попрощалися біля джипу з «американцями», які мали відвести 
його до керівника англійської розвідки. Відтоді більше ніхто не 
бачив Горліс-Горського живим, а дружина ще два роки сподіва-
лася, що можливо її коханий десь у тюрмі. Хто був тими загад-
ковими «американцями», так і невідомо. За однією з версій, це 
були табірні «есбісти». Борис Левицький намагався встановити 
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обставини зникнення друга, а свої пошуки описав у «Вбивстві 
Горліс-Горського». За його версією, приятеля Юрка відвели у 
будинок, де той, намагаючись вирятуватися з рук нападників, 
жбурнув через вікно стільця – хотів привернути чиюсь увагу, 
але йому на шию накинули зашморг і задушили.  

Згодом канадський історик українського походження Сер-
гій Єкельчик писав: «Колишній старшина «Армії УНР» 1946 р. 
був задушений бандерівцями і, скоріше за все, зацементова-
ний ними у підлогу табору для переміщених осіб у «Новому 
Ульмі». Утім, це твердження можна піддати сумнівам, оскільки 
через декілька років після цих трагічних подій, до директора 
видавництва Петра Майсюри, який не припиняв шукати Юрія 
Горського, прийшов начальник німецької кримінальної поліції. 
Він розповів, що в каналізації Аугсбурга, біля бараків радянсь-
кої місії репатріаційної НКВС знайшли труп, опис якого збігаєть-
ся з описом Горліс-Горського «Залізняка» – волосся, вставлені 
зуби, татуювання, зріст, одяг. Тіло зберіглося завдяки мулу. 
Однак його не показали тим, хто розшукував Юрія, так само не 
повідомили, де його поховали. Усі ці обставини можуть свідчи-
ти про те, що, можливо німецька поліція володіла якимось відо-
мостями про загибель Юрія Горліс-Горського «Залізняка». 

***** 
На сьогоднішній день всі обставини загибелі 
Юрія Горліс-Горського «Залізняка» – це мозаїка з 
окремих уламків, яка так і не дає цілісної карти-
ни, яка б відтворила події того дня. На превели-
кий жаль, ось так закінчилася історія безстраш-
ного  воїна – УНРівця,  холодноярця,  розвідника,  

письменника, борця за волю України Юрія Горліс-Горського на  
псевдо «Залізняк», уродженого Лісовського. 

***** 
Юрій Горліс-Горський «Залізняк» продовжив своє життя в 

українських легендах. Політв'язень Кузьма Дасів розповідав, як 
в одній з давніх комуністичних брошурок згадувалося, що 1956 
р. з території Австрії та ФРН до Угорщини проникали українські 
«контрреволюціонери» і серед них Юрій Горліс-Горський, який 
нібито став радником угорського генерала Кішбарнака. До речі, 
у 2012 році побачила світ книга Юрія Горліса-Горського «Ми ще 
повернемось» (упорядник книги Роман Коваль). 

ОТАМАН  ЗАЛІЗНЯК-2  (ГОЛИК  МЕФОДІЙ  ФОКИЧ) 
Голик-Залізняк Мефодій Фокич (на фото, 
псевдо «Залізняк») народився у квітні 1897 
в селі Єлисаветградка Єлисаветградського 
повіту Херсонської губернії (тепер Олексан-
дрівський район Кіровоградської області), 
військовий діяч часів УНР, хорунжий «Армії 
УНР», один  із  отаманів  «Холодного  Яру». 
Його батько – з кріпаків, мама генетично по-
ходила із козацького роду. Малий Мефодій 
мав восьмеро братів. З 7-8 років вже працю- 

вав на залізниці, і так до грудня 1918 р., згодом як залізничник, 
був мобілізований до «Армії УНР». З 15 грудня 1918 р. служив 
у Києві в «1-му запасному полку 9-ї залізничної дивізії» рядо-
вим, далі бунчужним, згодом хорунжим. 

Восени 1919 р. Голик захворів і лікувався від тифу у шпи-
талі, після чого, 15 жовтня 1919 його звільнили від військової 
служби за хворобою. Де був наступні півтора місяці – невідомо, 
швидше за все відступав з «Армією УНР» і, врешті, опинився за 
Збручем. Але довго залишатися в таборах для інтернованих 
осіб, активному українцеві було неможливо і, лише зачувши 
вістку про формування Армії Омеляновичем-Павленком, Голик 
Мефодій Фокич вступає до її лав. Через деякий час потрапив 
до дивізії Юрка  Тютюнника. Під час Зимового Походу, в Умані 
знову захворів, повернувся тиф і Мефодій Голик змушений був 
залишити дивізію Юрка Тютюнника.  

***** 
Михайло Омелянович-Павленко (1878-1952), до 1917 р 
полковник російської армії, за доби УНР - генерал армії 
УНР, народився у Тифлісі (нині Тбілісі, Грузія) у дворя-
нській родині. Батько Володимир Омелянович Павле-
нко - генерал від артилерії, син Омеляна Павленка 
був сотником «Задунайського козацтва», яке 1829  р.  

повернулося з Османської імперії до Російської імперії. Мати 
Олександра походила з роду грузинських князів Русієвих-Кур-
цебашвілі. Першу світову війну 1914 р. зустрів як командир 
роти «Лейб-гвардії Волинського полку». Від листопада 1916 
начальник 2-ї Одеської школи прапорщиків.  
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Голик Мефодій Фокич лікувався до 10 січня 1920 року, а 
потім повернувся додому, де «потрапив під переслідування з 
боку Коцура, Шостака і Богдана-анархіста як підозрілий еле-
мент». Втік до лісу і почав формувати свій загін, згодом зв’яза-
вся з іншими загонами, і саме від цього періоду відродився 
отаман на псевдо «Залізняк». Тернистий повстанський шлях 
отамана Мефодія Фокича-Залізняка розпочався у лютому 1920 
р. у «Нерубайському лісі», коли він приєднався до Чорнолісь-
кого полковника Пилипа Хмари. Залізняк отримав від нього 
завдання творити сільські та волосні повстанкоми та загони на 
Єлисаветградській території. Згодом сформував окремий загін 
в 10 багнетів, який з’єднався із загоном П. Хмари. 

Як повстанський отаман на псевдо «Залізняк», він діяв на 
Єлисаветградщині, в районі Чорного лісу, «Холодного Яру», а 
ще в лісах Чути, Кам’янки та Нерубая. Для прикладу, на Єлиса-
ветградщині, в кінці березня 1920 загін «Залізняка» нарахову-
вав 700 піших козаків. Потім його загін влився до складу «1-го 
Чорноліського гайдамацького полку», а сам Голик Мефодій 
Фокич на псевдо «Залізняк», як залізничник за професією, очо-
лив полкову технічну сотню. Під час Знам’янського повстання 
Залізняк організував загін до трьох тисяч осіб переважно з се-
лян Єлисаветградківки. У вересні 1920 р. його великий загін 
влився до «Степової дивізії», і разом з нею громив більшовиків 
в Олександрійському повіті. «Залізняк» підтримував організаці-
йні зв’язки з отаманами Мамаєм-Щирицею, Івановим, Лютим, 
Бондаруком, Нагірним, Квашею, одним із Чорних Воронів на 
прізвище Білоусов тощо. 

Після того, як «Степова дивізія» відійшла з території «Хо-
лодного Яру» на Катеринославщину, «Залізняк» залишився з 
отаманом Хмарою і став у нього сотником. Через деякий час, 
за невідомих для нас обставин, «Залізняк» починає знову діяти 
самостійно в «Холодному Яру», в Нерубаї, Чутянському та 
Чорному лісах. На якийсь час об’єднався з загоном отамана 
Кібця-Бондаренко в 65 шабель, в якому були окремі отамани 
Терещенко і Клепач з своїми вільними козаками, які перечіку-
вали несприятливі умови. Разом із раніше згаданим отаманом 
Ларіоном Завгороднім вирішили пробиватися за кордон. Об’єд-
нали загін в 150 шабель і керівництво доручили отаману Мак-
симу Терещенко із роду Терещенків-цукрозаводчиків. 

1). Кібець-Бондаренко Микола Степанович (1896 
-1921) с. Цибулеве, Знам'янський район, Єлиса-
ветградська (Кіровоградська) область. Повста-
нський отаман на цій території у 1920-х роках. 
Діяв у Чорному лісі. На початку листопада 1920 
більшовики до смерті закатували дружину Бон-
даренка, Євгенію, та 1,5-річного сина Миколу. 

2). Отаман Максим Терещенко активний учасник національно 
-визвольного руху 1917–1921 р., керівник штабу «Холодного 
Яру». В травні 1920 році командир батареї «Степової дивізії» 
Костя Блакитного. Після розпуску «Степової дивізії» помічник 
отамана головного отаману «Чорного лісу» Пилипа Хмари. 

***** 
Вищезазначений об’єднаний загін обрав шлях на Лебе-

дин. Коло Ново-Миргорода зустрілися з «222-м кавалерійський 
полком» червоних. Повернули на Умань і не доїжджаючи 25 
км., рушили назад. Їх весь час - аж до «Нерубаївського лісу»  
переслідував «222-й кавалерійський полк». В «Мотриному лісі» 
вирішили роз’єднатися: отамани Клепач і Терещенко поверну-
ли на Херсонщину, а отаман Завгородній з 35 козаками поїхав 
в район Златополя. Голик Мефодій Фокич зі своїми козаками 
рушив до Нерубая, а отаман Пилип Хмара залишився із своїми  
найближчими товаришами в «Мотриному лісі».  

На кінець 1920 р. загін Голика Мефодія Фокича на псевдо 
«Залізняк», як стверджує «Советская военная энциклопедия», 
становив 500 бійців. Перед Новим 1921 роком Голик Залізняк 
розпустив загін і з двома побратимами перезимував у лісі. На 
початку березня 1921 р. вільні козаки почали сходитися. На 
Мотронинській дачі загін Залізняка з’єднався з П.Хмарою, який 
мав тільки 25 повстанців. Незважаючи на малу чисельність, 
вони в квітні 1921 р. у с. Бовтишка витримали бій з Єлисавет-
градською повітовою ЧК. Після годинного бою чекісти відсту-
пили. В районі Кам’янки повстанці захопили 40 коней, яких у 
степу випасали двоє червоноармійців: «Приїхавши до «Холо-
дного Яру», ми на забраних коней посадили козаків і таким 
чином збільшили свій загін до 65 шабель». 

Наприкінці червня 1921 р. отамана Голика-Залізняка було  
поранено в бою під «Нижчими Верещаками». Загін тимчасово 
очолив латиш Фидрикс (або Фридрикс), який перед тим перей-
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шов до них з «Червоної армії». Через два дні після цього загін 
не погодився з латишем – розійшовся, хоч і мав Фидрикс високі 
бойові характеристики, але цього, як виявилося, було недоста-
тньо. Коли через півтора місяця Голик-Залізняк став на ноги, 
загін в 45 кінних повстанців знову зібрався разом. Попереду їх 
чекали безперервні бої з «222-м кавалерійським полком», яким 
було доручено знищити «банду Залізняка». Весь 1921 р. Голик-
Залізняк б’є ворога на Єлисаветградських теренах і зникає у 
«Чорному» та «Чутянському» лісах. 

На початку весни 1922 р. загін Голика-Залізняка з Олек-
сандрійського повіту пересунувся на Чигиринщину і у березні 
1922 об’єднався із загонами отаманів Завгороднього та Гупала. 
Повстанці зупиняли більшовицькі поїзди, нищили підводи «про-
довольчих маршрутів», радянські установи у селах, виловлю-
вали більшовицьких активістів, нападали на невеликі загони 
червоноармійців тощо. 

Якось у березні 1922 р. хату в с. Нерубайка, де перебував 
отаман, оточили 30 червоноармійців. Зав’язався бій, вбивши їх 
командира, Голику-Залізняку вдалося втекти з с. Нерубака. Не-
забаром ситуація повторилась: хату, де відпочивав Голик-Залі-
зняк з двома козаками в іншому селі, оточив загін в 180 черво-
ноармійців. Бій продовжувався 4 години - до сутінок. Червоні 
підпалили хату, де відстрілювались повстанці. Один повста-
нець вискочив, щоб прорватися, але був вбитий. Знову Голику 
–Залізняку поталанило: він розібрав дах, вискочив в садок і втік 
до лісу разом із своїм товаришем. Два таких випадки наводило 
на думку, що серед повстанців, появився зрадник. Отаман «За-
лізняк» партизанив до глибокої осені 1922 р, тільки арешт зупи-
нив його несхибну шаблю. Загинув Голик Мефодій Фокич на 
псевдо «Залізняк» в Лук’янівській в’язниці Києва 9 лютого 1923 
року разом з іншими своїми товаришами під час повстання. 

На початку 1923 р., на переважній частині території Укра-
їни встановили більшовицьку владу і створили Радянський 
Союз. Здавалося б, не залишилося людей, готових зі зброєю в 
руках боротися за незалежність. Але на волі залишились оба-
чні отамани: Іван Чорноусов (псевдо Чорний Ворон), Іван Лю-
тий-Лютенко (Ґонта), Герасим Нестеренко (Орел), Ялисей 
Черевик (Лютий) – які уникли більшовицьких пасток і продов-
жували визвольну боротьбу. 

ІСТОРІЯ  ДВОХ  ФОТОГРАФІЙ 
Вільні люди як жили, так і помирають – у 
боротьбі та дії. Нас зацікавило прізвище 
отамана Терещенка і свої дослідження ми 
почали із фотографій № 1 та № 2, які могли 
належати Максиму Терещенко із роду Тере-
щенків-цукрозаводчиків. І ці фотографії «по-
тягли» за собою несподівані факти, але все 
по порядку. У книзі Р. Коваля «Операція За-
повіт» було опубліковано фотографію з та-
ким підписом: «Отаман Терещенко». Неві-
домо, чи це Максим Терещенко, чи Юхим 
Терещенко (Завірюха), чи хтось інший. Бо 
один може бути героєм, а інший зрадником. 
Один із цих Терещенків за словами повстан-
ців був вбитий у травні 1921 р. в «Чутянсь-
кому лісі» головним отаманом «Холодного 
Яру» Миколою Бондарчуком. Є архівні ма-
теріали кількох чекістських операцій  на  те- 

риторії нинішніх Черкащини, Полтавщини, Кіровоградщини, 
Миколаївщини, Одещини, Херсонщини, Криворіжжя тощо. 

Невідомо, у щоб вилилася боротьба холодноярців, якби 
не операція ЧК з ліквідації повстанських отаманів. Можливо б  
розгорнулося всеукраїнське антибільшовицьке повстання. При-
наймні, все до нього йшло. Самі більшовики визнавали небез-
пеку повстанського руху. Більшовики вирішили, що найкращий 
спосіб подолати повстанський рух – очолити його. Доводиться 
констатувати, що операція з приборкання «Холодного Яру» бу-
ла спланована й виконана дуже добре. Чекісти створили умо-
вну, так звану «Чорноморську повстанську групу» (далі – ЧПГ). 
Командувачем її став завербований чекістами колишній цар-
ський офіцер, полковник Петро Трохименко. Псевдо «полков-
ник Гамалія». У списках членів «Центральної Ради» від 8 серп-
ня 1917 року є прізвище Трохименка, але Павла Петровича. 
Можливо, це брат Петра Трохименка, а може, й однофамілець. 
Штаб ЧПГ очолив інший засланий козачок – Юхим Терещенко, 
псевдо «сотник Завірюха». Як наслідок, деякі загони холодно-
ярських повстанців очолили чекісти. 

Гортаючи сторінки кримінальних справ на холодноярських  
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отаманів, довідуємося, що Петро Трохименко брав участь в 
антигетьманському виступі у листопаді – грудні 1918 року. В 
повстанських загонах воював до травня 1919 року, коли при-
єднався до «Армії УНР». Як старий соціал-демократ був приз-
начений на посаду державного інспектора «4-ї Київської диві-
зії» Юрка Тютюнника. З чотиритомної справи на холоднояр-
ських отаманів дізнаємося, що він був присутній «у штабі 
Симона Петлюри» під час відрядження в Україну емісарів-
підпільників. Мабуть мова йдеться про «Повстансько-парти-
занський штаб» Юрка Тютюнника. Знав Трохименко і генерал-
хорунжого Андрія Гулого-Гуленка, з який працював в Румунії. 
25 квітня 1921 року Петро Трохименко отримав завдання: «лік-
відувати підпілля Єлисаветградщини і Холодного Яру». Для 
цього отримав два нових псевдо «Васильєв» (для таємних 
чекістських зведень) і «Гамалій» (для українських партизанів, з 
якими мав увійти у контакт). 

Напарником Петра Трохименка по зрадницькій роботі 
став Терещенко із першим псевдо «сотник Завірюха», друге 
псевдо «Степний», поручник царської армії, в роки революції – 
1917-1918 р. начальник оперативної частини штабу «144-ї 
Надбужанської повстанської дивізії» отамана Іполита Хмари-
Годзиківського, начальник його карного відділу, а ще помічник 
подільського отамана Лиха-Дорошенка. Повне ім'я перевертня 
– Юхим Степанович Терещенко. Родом він з подільського села 
Рубань (тепер Немирівського району Вінницької області). Про 
нього є коротка згадка у списку «амністованих бандитів» за 25 
грудня 1921 р. та 15 січня 1922 року. Цитуємо (рос.мова): 
«Терещенко (Заверуха) Ефимий Степанович из банды «Лыхо» 
командир его пехотного полка и помощник атамана, поручик 
старой армии, малоземельный, работал завотделом ПГЧК и 
вел переговоры по амнистии с Лыхо – имел и имеет большую 
связь с закордоном, бывал там на съездах, получил от Пет-
люры задания для работы на Подолии, в настоящее время 
командирован в КВО вместе с Амброзевичем по распоряже-
нию замначальника по борьбе с бандитизмом Рыклина». 

Зрозуміло, що зі створенням ЧПГ і засланням перевертнів 
до повстанських загонів, звична партизанська робота холодно-
ярців не припинилася: антибільшовицькі рейди по селам, лікві-
дація представників радянської влади, бої з червоноармійцями 

та інше – продовжувалось. Дослідник «Холодного Яру», Роман 
Коваль, описує як одного разу, в присутності «Гамалії» отаман 
Лютий ліквідував чекіста з Кривого Рогу - Кузнєцова. ЧК таке не 
подобалося, тому вони всіляко тормозили повстанські дії. «Га-
малія» і «Завірюха» все більше і більше посилювали свій вплив 
серед повстанців, розподіляли між отаманами посади у загонах 
та називали спочатку одну, а потім другу дату загального повс-
тання. Але спершу треба провести «загальний з’їзд» отаманів.  

Більшовицька операція мала назву «Заповіт», про яку ми 
вже декілька разів згадували. Мета – ліквідація командирів 
«Холодного Яру». Місцем з’їзду обрали Звенигородку. 28 вере-
сня 1922 р., без жодного пострілу були захоплені отамани Ларі-
он Загородній, Денис Гупало, Мефодій Голик-Залізняк, Трохим 
Компанієць, Василь Ткаченко, Костянтин Здобудь-Воля, Іван 
Ляшенко, Григорій Яковенко, Юрій Дроботковський, Леонід 
Мушкет та інші. 

2 лютого 1923 р. надзвичайна сесія «Київського губернсь-
кого революційного трибуналу» засудила всіх захоплених ота-
манів «Холодного Яру» до розстрілу. Лише Леоніду Мушкету 
дали 10 років таборів. Холодноярці не стали чекати свого роз-
стрілу. 9 лютого 1923 р. вони підняли повстання в Лук’янівській 
тюрмі м. Києва. Всі камери були відімкнуті  і охочі в’язні приєд-
налися до повстання. Бій тривав близько 4 годин. Холодноярці 
не збиралися здаватися живими і наостанок залишили собі по 
кулі, про що ми вже писали. 

Інші в’язні, хто залишився в живих, спробували пробитися 
на волю, та їх зовні зустрічали кулемети. Стріляли по ногах. 
Тому частина повсталих була захоплена живими. Тогочасний 
комендант Лук’янівки - Мишко Ріхтер особисто стріляв по повс-
танцях. Адже в недалекому минулому він проводив забій худо-
би на Деміївських скотобійнях і дуже жадав крові. 

Горліс-Горський писав, що чекісти ГПУ закопали закато-
ваних в’язнів на «Лисій горі» й на «Собачій тропі» в Києві. З 
першою назвою більш менш зрозуміло. «Лиса гора» біля метро 
«Видубичі» і зараз нагадує велику братську могилу або похова-
льний курган. Інша ситуація з «Собачою тропою» або «Собач-
кою». Колись це був найкоротший шлях від Києво-Печерського 
монастиря до Бессарабки. Назва відповідала дійсності: це була 
стежка серед глибоких ярів. Крім того, пізно ввечері ходити тут 
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не рекомендувалося. Сучасна «Собачка» – це частина вулиці 
Мечнікова від Бессарабки до метро «Кловської», де вона пере-
ходить у крутий «Печерський узвіз». Цілком можливо, що саме 
їх чекісти ГПУ й використовувало в якості братських могил для 
розстріляних повстанців як «бандитів» та «ворогів народу». 

І ще раз зробимо перелік 38 загиблих лицарів «Дикого 
поля» від 1923 року: Добелас-Панок Едуард Юрійович, Пич-
кулич Петро Петрович, Жуковський Семен Іванович, Пашков 
Павло Іванович, Заєць Іван Никифорович, Гуменюк Йосип Пав-
лович, Ранцев Григорій Маркович, Левицький Іван Іванович, За-
харов Сергій Сергійович, Левицький Федір Іванович, Татищев 
Сергій Павлович, Мельник Іван Васильович, Данилевич Семен 
Захарович, Листопад Ілля Трохимович, Красниченко Григорій 
Харитонович, Ножин Михайло Андрійович, Петренко Дмитро 
Йосипович, Пєвнєв (Півнів?) Григорій Харитонович, Якубовсь-
кий Михайлович Іванович, Петриківський Микола Адамович, 
Погуляшенко Петро Ілліч, Калитюк-Гейша Григорій Костянтино-
вич, Загородній Ларіон Захарович, Голик-Залізняк Мефодій 
Фокович, Компанієць Тимофій Архипович, Добровольський 
Олексій Трохимович, Здобудь-Воля Костянтин Якович, Цап 
Василь Дмитрович, Опока Микола Іванович, Турок Михайло 
Степанович, Гайовий-Грисюк Іван, Дроботковський Юрій Во-
лодимирович, Ляшенко Іван Якович, Черкас Корній Тимофійо-
вич, Куниця Михайло Антонович, Гупало Денис Мусійович, 
Олійник Григорій, Куценко (немає ініціалів). 

Таємниця двох фотографій принесла дослідникам свої 
сюрпризи. Микола Крат (прізвище по материнській лінії) із села 
Красна Лука Гадяцького району Полтавської області заявив, що 
вище надані фотографії № 1 та № 2 належать його родичу Па-
влу Микитовичу Терещенко із с. Красна Лука. Згодом відбулася 
зустріч з його сином – Павлом Павловичем Терещенком. Він 
упізнав на фотографії № 1 свого батька. Згадав, що в їхньому 
родинному альбомі (в Польщі) зберігалася і фотографія № 2, 
але з часом вона загадково зникла. Спеціалісти з’ясували пев-
ну схожість фотографій № 1 та № 2, це підтвердив і Р. Коваль.  

Ось про що розповів П.П.Терещенко – Роману Ковалю. 
Павло Микитович Терещенко, народився 1898 року в с. Красна 
Лука Гадяцького повіту Полтавської губернії в родині Микити 
Петровича Терещенка та Марії Архипівни Крат. Микита Пет-

рович, 1872 р.н., із роду Терещенків-цукрозаводчиків, а вчите-
лька гадяцької гімназії Марія Архипівна із дворянського року 
Кратів. У них було троє дітей: Марія, Олександра і Павло. 

Останній Павло був військовий, брав участь у боях проти 
більшовиків, ніби бився і під Крутами проти війська Михайла 
Муравйова в січні 1918 року. Був арештований. Ув’язнення від-
бував у тюрмі Кривого Рогу, звідки втік. Згодом емігрував до 
Польщі. Тут одружився з полькою Ганною Клямут. В їхній роди-
ні з’явилися діти: Микита 1933 р, Павло 1936 р, і Тетяна 1939 р. 
Під час війни Павло Микитович працював інженером тютюнової 
фабрики у Кракові. 1944 року відгукнувся на заклик Володими-
ра Кубійовича вступати до «1-ї дивізії Української національної 
армії». Пішов у військо і не вернувся – пропав безвісти. 

У 1946 році родину Терещенків примусово виселили із 
Кракова до СРСР. Жили вони в Кам’янець-Подільському, потім 
у м. Городок Хмельницької області. Нащадки цього роду й досі  
мешкають в Україні, Росії та США (Балтімор). Хто ж зніме тавро 
бандитів зі святих імен звитяжців борців за свободу? Які книжки 
ще треба написати дослідникам, які ще зібрати свідчення, щоб 
Україна визнала своїх синів - героями? А Кіровоградський край 
поіменно назвав лицарів «Дикого степу». 

Один за одним постають зі сторінок наших книг польові 
командири Гайдамаччини XX століття. «Страшні і святі», вели-
чні у своїй готовності вмерти за неньку Україну. «Смерті ми не 
боялися, - писав у спогадах подільський отаман Яків Орел-
Гальчевський, бо за всюди вона стояла перед нами. Свою сме-
рть кожний із нас уявляв, як легкий перехід у інший, незнаний 
світ, де буде вічний спокій, на який ми заслужили своїм бурх-
ливим життям». Багато хто з читачів наших творів знайде тут 
прізвища своїх близьких чи далеких родичів. Для багатьох це 
можливо буде відкриттям. А можливо, прозрінням після довгих 
років родинного мовчання. Генетично-родинний зв’язок ніколи 
не переривався, він діяв і буде й далі діяти.  

Гіркий жаль огортає нас, що на початку ХХІ ст. й досі не 
реабілітовані окремі сини, безстрашні лицарі-оборонці України. 
Повстанські отамани віддали Україні все, що мали, пожертву-
вали усім, чим могли, родиною і життям. Що ще треба віддати, 
щоб отримати вдячність своєї Батьківщини? Шановний читач 
встань і вшануй пам'ять героїв хвилинною мовчання. 
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ЖІНОЧІ  ПОСТАТІ  УКРАЇНСЬКОЇ  РЕВОЛЮЦІЇ  1917-1921 
Чомусь кажуть: «Історія – це переважно 
чоловіча робота», але історію творили не 
тільки чоловіки, а  й  жінки. В  Української 
революції 1917–1921 р. занадто чоловіче 
обличчя. Майже усі дійові особи цієї доби 
– чоловіки, а жінки на цьому історичному 
полотні з’являлися епізодично. Часто зга- 

дують про двох «принцес революції» (за влучним висловом 
Григорія Гусейнова): Галину Кузьменко та Марусю Нікіфорову. 
Перша, дружина Нестора Махна, була за народженням родом з 
Піщаного Броду Єлисаветградщини. Друга, «отаманша Мару-
ся», своїм бронепотягом наводила жах на мирних жителів Єли-
саветградського краю. 

Окремі дослідники кажуть: «російська Лютнева революція 
1917 та подальший Жовтневий переворот 1917 р. більш фемі-
нізовані ніж Українська революція 1917-1921 р». У першому 
ленінському уряді навіть була жінка-міністр (народний комісар) 
Олександра Колонтай. А у першому більшовицькому уряді в 
Україні – була Євгенія Бош, як не лише очолювала наркомат 
внутрішніх справ, а й виконувала обов’язки глави уряду. Ліде-
ром лівих есерів – союзників і конкурентів більшовиків – була 
Марія Спиридонова. І ось тут нам необхідно придивитися до 
жіночих постатей в Українській революції 1917-1921 роках. 

Варто зазначити, що дані про Українську революцію 1917-
1921 р. лише зараз починають відкриватися. Раніше це все бу-
ло «білою плямою» під грифом «таємно», через перебування у 
Радянському Союзі всі тогочасні події замовчувалося, прихову-
валося. Якщо казати про жінок визвольної боротьби 1917-1923, 
то ми сьогодні маємо набагато більше інформації про «Україн-
ську галицьку армію», «Українських Січових стрільців», трохи 
менше про «Армію УНР» і зовсім мало про повстанський рух 
1917-1923 р. Відверто кажучи, темою жінок в української армії 
займаються здебільшого жінки. Ми вирішили виправити цей 
«недолік», і першу допомогу надав історик Андрій Іванець, який 
нещодавно відкрив таке ім’я як Харитина Пекарчук. Це перша 
жінка у ХХ столітті, яка отримала державну нагороду: «Заліз-
ний хрест» за Зимовий похід і бої. Вона була вояком армії УНР 
і сестрою-жалібницею водночас, таке тоді часто траплялося. 



 

 
165 

Харитина Пекарчук (або Тіна Ізбицька на 
фото), народилася 14 жовтня 1894 року в 
Сімферополі у польській родині заможних 
землевласників Антона та Марії Ізбицьких. 
Померла у 1973 році в Дорнштадт, Баден-
Вюртемберг, ФРН. Була старшою для двох 
сестер і брата. Дід по матері Скальський 
був польським повстанцем. Батько Антон 
помер у 1905 р. Харитина (Тіна) перша жін-
ка, яка отримала українську державну наго-
роду у ХХ ст. (жетон ордена «Залізного хре-
ста» № 1, це «Хрест Симона Петлюри»). У 

1909 році, скінчивши 6 класів гімназії, 15-річна Тіна Ізбицька 
вийшла заміж за полтавця Адріана Книшенка і жила з ним, до-
ки той не був мобілізований на фронт Першої світової війни у 
1914 році. У 1915 році Тіна Книшенко вступила на службу до 
Таврійської губернської земської управи, у 1916 році скінчила 
курси сестер милосердя і приєдналася до «Українського мар-
шового батальйону» як рядова під псевдо «Степан Книше-
нко». У добу Української Держави Тіна Книшенко працювала в 
Єлисаветграді (сучасний Кропивницький) друкаркою в повіто-
вій комендатурі та Союзі кооперативів. Під час відступу 
українських військ з Єлисаветграда на Помішну - Голту та 
Бірзулу брала участь у тих боях. На станції Бірзула зверну-
лася до штабу Південно-Західного фронту з вимогою негайно 
сформувати санітарний потяг для поранених та хворих. 
Присягу на вірність гетьману Павлу Скоропадському скласти 
не захотіла, оскільки вже присягала на вірність УНР. Пізніше 
вона приєдналася до новосформованого полку імені Івана Бо-
гуна, де отримала посаду старшини для доручень. Зі своєю 
частиною пройшла від Збруча до Жмеринки зі зброєю в руках, 
у першій лінії. 22 липня 1919 року Тіна Книшенко повінчалася зі 
старшиною «Армії УНР» Іваном Пекарчуком, (прийняла прізви-
ще другого чоловіка – Пекарчук), після чого вони розійшлися 
по своїх частинах. 19 жовтня 1919 року в бою проти денікін-
ців під Тиманівкою була поранена в живіт, вилікувалась і пове-
рнулася на фронт. У травні 1920 року під с. Вербка Ямпільсь-
кого повіту дістала тяжку контузію, внаслідок якої ліва сто-
рона тіла була майже паралізована. У грудні 1941 року Хари-

тина Пекарчук переїхала з чоловіком до Вінниці, де організу-
вала й очолила організацію «Жіноча Служба Україні». У 1943 
році разом із чоловіком була заарештована гестапо за звину-
ваченням у зв'язках із партизанами; через брак доказів за 
кілька місяців подружжя було звільнене, після чого втекло на 
захід і поневірялося по таборах для переміщених осіб. У 1958 
році її чоловік Іван Пекарчук помер. В еміграції Харитина Пе-
карчук вела щоденник. На превеликий жаль, він зник разом з 
усіма фотографіями. Померла Харитина Пекарчук 11 берез-
ня 1973 року в Дорнштадт, Баден-Вюртемберг, ФРН.  

***** 
Якщо говорити про жінок Української револю-
ції 1917-1921 р, то першу чергу треба зверну-
ти увагу на Софію Галечко, Ганку Дмитренко 
та Олену Степанів – легендарну жінку хорун-
жу «Легіону Українських січових стрільців» 
(на фото). На початку ХХІ ст. вони на слуху 
тому, що належали до «Української галицької 
армії», а серед невідомих – такі як Ірина Шмі-
гельська-Климкевич, вона немов місток між 
галичанами й наддніпрянцями. Взагалі жінок- 

патріотів  того  періоду  дуже  багато, наприклад, дослідниця, 
громадська й політична діячка Мілена Рудницька відкрила 89 
імен жінок з УГА. Вони переважно були сестрами-жалібницями. 
Є цікава деталь: в армії УНР в усіх списках, які нам сьогодні 
відомі, нагороджені орденом Симона Петлюри та відзнаками за 
Зимовий похід і бої – це сестри-жалібниці. Але ж, насправді, не 
все було так однозначно. 

Є таке цікаве ім’я Світлана Харченко, вона була полковим 
лікарем «7-го полку 3-ї піхотної стрілецької дивізії армії УНР», а 
ще нареченою Івана Ремболовича, відомого командира «Армії 
УНР». Він вижив під «Базаром» у 1921 році, згодом служив у 
дивізії «Галичина» і брав участь у боях під Бродами, був важко 
поранений. Ходили чутки, що його вбили, але насправді він ви-
жив і підтримував контакти з УПА. Але їхні життєві шляхи із від-
важною Світланою Харченко розійшлися, оскільки вона загину-
ла. Це була дівчина 22-23 років, за описами сучасників, мале-
нька і тендітна. Одного разу, під час сильного вогню противни-
ка, українські солдати не могли підняти голову, Світлана Хар-



 

 
166 

ченко із вигуком «Слава Україні» підвелася і пішла в атаку, а за 
нею пішли вояки. Ми не змогли віднайти її фотографії, є лише 
умовний малюнок, де вона йде в атаку. Вона брала участь у 
бою під «Вапняркою» 1919 р, невдовзі потрапила в засідку, й 
московські червоноармійці забили її прикладами на смерть. 

Хотілося б ще згадати про Христину Сушко. Це була єди-
на жінка-старшина в «Армії УНР», в той час як в УГА десяток 
жінок мали офіцерські звання хорунжих. Вона була військовою 
лікаркою «6-ї січової дивізії армії УНР» і стала героїнею бою в 
влітку 1920 року під селищем Перга на Житомирщині. Згодом її 
було нагороджено, й сам Симон Петлюра опікувався її здоро-
в’ям та фінансовим становищем, оскільки їй сильно дісталося в 
тій війні. Цікавість в тому, її життя було дуже непростим, вона 
народилася в дворянській родині Російської імперії. Пройшла 
повний курс навчання на медичному факультеті «Лозанського 
університету» у Швейцарії. Її перший чоловік загинув під час 
Першої світової війні. Згодом доля занесла на наддніпрянщи-
ну, де вона познайомилася зі своїм другим чоловіком Романом 
Сушком – одним із командирів січових стрільців. 

Вона стала на службу УНР військовою лікаркою влітку 
1919 р, в апогей визвольних змагань. У бою під «Пергою» Хри-
стина Сушко дістала поранення у хребет і живіт, але продовжу-
вала допомагати іншим пораненим, доки не втратила свідомі-
сть. Згодом вона отримала інвалідність і довго лікувалася. Все 
своє життя Христина Сушко віддала боротьбі за українську 
державність, як і Харитина Пекарчук. Її дуже любили й поважа-
ли вояки. Навіть генерал армії УНР та УГА - Михайло Омеляно-
вич-Павленко, згадував про неї як про непересічну особистість. 
Постать Христини Сушко потрапила до 12-ти імен командирів, 
які «Інститут національної пам’яті» виніс у свій календар про 
«Визвольні змагання 1917–1921 років». 

Візьмемо за приклад, Терезу Алмазову-Кохель, дружину 
генерала Алмазова, під час збройної боротьби була сестрою-
жалібницею, а згодом відіграла велику роль у громадсько-полі-
тичному житті. Дружина іншого генерала Омеляновича-Павле-
нка опікувалася дітьми поранених вояків та інтернованих. Відо-
мою працівницею уряду УНР була Віра Веденська, яка намага-
лася весь час потрапити до Центральної Ради, але тоді щось у 
неї не склалося. Вона народила у Знам’янці на Єлисаветград-

щині, в сім’ї священика Якова Матвійовича та Марії Вікторівни. 
Була дружиною сотника Армії УНР Михайла Веденського (у 
1906 році закінчив Єлисаветградську гімназію, а з 1912 року 
служила у саперному батальйоні в Одесі та Єлисаветграді). 
Віра закінчила Єлисаветградську жіночу гімназію 1904 р. Разом 
з чоловіком була членом Петербурзької української громади з 
1909 р. В 1914 році повернулася в Україну. Працювала урядо-
вцем «Слобідської залізниці», а з 1918 р. – в Києві, в департа-
менті МВС та в Міністерстві праці. Звісно, її життя варте книг й 
кінофільмів. Це одне з довгого списку жіночих імен, які брали 
участь у паперовій роботі і навіть мала справу із різними розві-
дками. Може нам не вистачає фахових істориків, щоб все охо-
пити й дослідити. Думаємо, що це справа кількох найближчих 
років і будуть розгадані різні таємниці, наприклад, «Української 
амазонки» Олександри Соколовської як отаманки «Марусі» та 
інших жінок з непростою жіночою долею. 

Багато цікавого ми бачимо в жіночому оточенні армії Нес-
тора Махна. Який намагався поєднати два ідеали: анархії та 
Запорозької Січі. За радянської влади найбільш неординарні 
явища української історії були спотворені, оббрехані та практи-
чно забуті. До таких заборонених тем тривалий час цензура 
зараховувала і масовий махновський рух на півдні України. 
Комуністична пропаганда характеризувала його як контррево-
люційний анархістський рух, за яким стояла купка обмежених 
людей: мародерів, убивць і зрадників (майже те саме говорить 
нині Москва про майданівців 2013 та учасників АТО 2014 років 
на Сході України). Жіночий досвід участі у махновському русі й 
досі необґрунтовано вважається «малозначущим» фрагментом 
української історичної державності. 

***** 
Н. Махно вдався до спроби побудувати свою 
анархістську державу. Відтак на частині те-
риторій сучасних Дніпропетровської, Запо-
різької, Луганської, Донецької  і  Кіровоградської  

областей постала так звана «Південноукраїнська трудова 
федерація». Справжня назва – «Вільний район». Саме так во-
на існувала у спогадах Нестора Махна і в «Історії махновсь-
кого руху» Петра Аршинова. Правда та федерація проіснува-
ла недовго, бо з усіх боків була оточена ворожими силами. У 
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1919 році махновський рух переростає свою регіональну при-
роду й стає всеукраїнським. Н. Махно про це заявляв у своїй 
газеті «Путь к свободе». У процесі формування «Вільного 
району» вони відходять від майже всіх засад анархізму й 
анархо-комунізму. Метою їхньої боротьби стало знищення 
більшовицької диктатури, буржуазно-поміщицького ладу і 
побудова справжнього соціалістичного ладу. Але соціалістич-
ний лад передбачає наявність держави! В лютому 1920 року 
вони пишуть, що повинні відбутися «Всеукраїнські установчі 
збори», на яких мають бути виписані закони, за якими буде 
жити вся Україна. Прописуючи у 1921 році нову концепцію 
махновського руху, Н.Махно зазначав, що його метою є побу-
дова української радянської держави з всеукраїнським з’їздом 
рад – як законодавчою владою, і всеукраїнським центральним 
виконавчим комітетом – як виконавчою владою. Була «Війсь-
ково-революційна рада», як представництво 32 волостей. 
Вона об’єднувала представників селянських сходів, представ-
ників робітничих організацій, профспілок і військових частин. 

***** 
Для переважної більшості сільських жінок півдня України 

революція 1917 р, а за нею - Громадянська війна стали періо-
дом реінкарнації традиційного статусу української жінки. Замі-
нивши чоловіків у домашньому господарстві, жінки взялися 
годувати сім'ї, формувати бюджети, виконувати інші нетради-
ційні для себе функції, аж до несення військової служби. Чима-
ло дружин повстанців, поділивши з чоловіками труднощі похід-
ного життя, брали пряму участь у військових діях махновських 
підрозділів. Особливо ефективно працювали жінки в махнов-
ській розвідці. При штабі махновської армії, за різними підраху-
нками, перебувало до 100 агентів жіночої статі, які використо-
вувались у поточній роботі. Загальна ж кількість розвідниць, 
диверсанток, агентів і зв'язкових, розсіяних по всьому району 
місцезнаходження «Повстанської армії», не піддається обліку. 
Під виглядом перекупок, паломниць або жебрачок вони прохо-
дили крізь найпильніші ворожі більшовицькі варти. 

Були в махновській армії і такі жінки, що керували кілько-
ма сотнями відчайдушних вояків. В історії повстанського руху в 
Україні 1917–1923 р. відомо кілька жінок які очолювали  повста-
нські загони під іменем «отаманша Маруся». Про одну із них ми 

вже згадували - Маруся Соколовська. Коли її брата, повстансь-
кого отамана Дмитра Соколовського, влітку 1919 р. вбили чер-
воноармійці, колишня вчителька Маруся Соколовська очолила 
його загін, про неї буде окрема мова. Слідуючою «отаманшею 
Марусею» була дочка штабс-капітана Григорія Никифорова, -  
повне ім’я Нікіфорова Марія Григорівна 1883-1919 р. із Олекса-
ндрівська (нині Запоріжжя), Катеринославської губернії. У 18 р. 
Марія вступила до партії есерів і взяла активну участь у рево-
люційній боротьбі проти царського самодержавства. В 1907 р. 
вона була затримана за звинуваченням в розбійницьких напа-
дах та убивствах. Засуджена в 1908 р. до - 20 років каторги з 
відбуттям попереднього покарання у «Петропавлівській фор-
теці», а потім повинна була відбувати до Сибіру. До неї ми ще 
повернемося в нашій книзі.  

Таємничий світ анархістів, світ, повний небезпек, притягу-
вав деяких жінок – як магніт. У цьому напівфантастичному світі 
«занепалих ангелів», умовних «Боголюдей», «творців історії» -  
легше було позбутися від туги повсякденного життя, само-
ствердитися і змусити себе поважати, фанатично повірити у 
власне велике призначення. Деяким жінкам, які шукали в рево-
люційній діяльності вихід сублімації, була властива ставка на 
насильство, як на самодостатню цінність. Згадаймо «великих 
терористок» - Софію Перовську, Віру Фігнер, Марію Спиридо-
нову, або садистку одеського ЧК - Олену Гребенюкову, на псе-
вдо «Дора» - колишня дочка генерала, що стала катом для 
багатьох «білих» офіцерів. Вона немов мстила їм за невмілі 
бойові дії проти червоних більшовиків. За висновками білогвар-
дійського слідства, на її рахунку 400 закатованих і вбитих. 

У добровольчої «Армії УНР» існували й інші дами войов-
ниці і кати. Про них писав Амфітеатров-син: «Очевидці гово-
рили мені, що нестерпно моторошно було бачити, як до на-
товпу переляканих червоних полонених підскакувала молода 
дівчина і, не злазячи з сідла, на вибір вбивала шаблею одного 
за іншим. І найстрашнішим в ці хвилини було її обличчя: абсо-
лютно кам'яне, спокійне, з холодними грізними очима. Наче 
якийсь демон вселився в неї і визиває приступи люті».  

Слідуюча  отаманка Маруся – на псевдо «Чорна Маруся», 
(або «тітка Марія»), очолювала невеликий партизанський загін 
махновського спрямування. Він успішно діяв на Полтавщині, в 
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Катеринославських степах та на Чернігівщині. У махновському 
війську вона командувала кінним полком близько року. Цей 
полк здійснював рейди по тилах червоних більшовиків, діяв на 
Полтавщині, в районі Запоріжжя, на Чернігівщині. Однак ця 
Маруся ніякого відношення до Марії Никифорової не мала, 
хоча багато дослідників їх плутають. Народилася майбутня 
«Чорна Маруся» в с. Басань. Відомо, що в жовтні 1920 р. вона 
пустила під укіс більшовицький ешелон з військами біля Ніжи-
на. Її діяльність потребує дослідження. 

Чергова отаманка Маруся проступає в селянському пов-
станні в Тамбовській губернії 1920–1921, отамана Олександра 
Степановича Антонова, за назвою «антоновщина». Її псевдо 
«Тамбовська Маруся», справжнє ім’я - Марія Косова. Вона 
«прославилася» своїм вибуховим характером і жорстокістю. 

У 1921 році Севастопольські офіцери добре пам'ятали 
постать кривавої отаманки Марусі - одну з організаторів «Вар-
фоломіївської ночі» - розправи над морськими офіцерами в 
Криму. Її псевдо «Севастопольська Маруся». У цю «Варфоло-
міївську ніч» анархістами і озвірілими матросами були розст-
ріляні, втоплені, заколоті багнетами сотні беззбройних людей, 
які мали відношення до «Білого руху». 

Остання і маловідома постать молодої отаманки Марусі 
проступає із  мороку нашої непробивної історії і поки її біогра-
фія потребує додаткових досліджень. Можливо вона загинула в 
бою з більшовиками влітку 1921 року на півдні України. Щоб 
там не казали, але всі вищезазначені отаманки Марусі увійшли 
в історію як борці і визволителі України. Багатоманітність вер-
сій про їхньої діяльності і загибелі, тільки підкреслюють їхню 
легендарність. Маємо надію на Володимира Гонського і Кос-
тянтина Завальнюка, Тетяну Стецюк і Романа Коваля, Клима 
Поліщука  і  Василя Шкляра  та  інших, бо саме вони  описують  

різновекторних отаманок Марусь як «україн-
ських амазонок» початку ХХ ст. Багато жінок 
визвольного періоду 1917-1923 р. залишили 
позитивний слід в історії. Наприклад,  автори-
тетною і впливовою жінкою  в  армії Н. Махна 
була Галина (Агафья) Андріївна Кузьменко 
(на фото) третя дружина командира селян-
ської «Повстанської армії». 22-річна вчитель- 

ка української мови однієї зі шкіл села Гуляйполе за стислий 
час посіла одне з чільних місць у повстанській ієрархії. Найбли-
жче оточення Н. Махна, бійці махновської армії і гуляйпільські 
селяни шанобливо називали її «матушкою Галиною».  

Вона брала активну участь у більшості походів махновців, 
мала значний вплив на особисті рішення Н. Махна та махнов-
ського штабу. Була членом комісії з розслідування антимахнов-
ських справ, учасницею багатьох ризикованих розвідувальних і 
пропагандистських операцій. Загальний авторитет Галини Ку-
зьменко і її патронат над освітою давали надію місцевим вчите-
лям на фінансову та продовольчу підтримку дитячих закладів з 
боку махновців. Гуляйпільські вчителі охоче готували вечори й 
театральні постановки для бійців і командирів махновської 
армії, а також селян навколишніх сіл. Виручені кошти зазвичай 
використовувалися на нагальні шкільні потреби та допомогу 
вчительським сім'ям. Доля Галини Кузьменко складалася дово-
лі непросто. Переживши цілий ряд замахів на своє життя, еміг-
рацію, поневіряння в Румунії, Польщі і Парижі, смерть чоловіка, 
нацистську окупацію, сталінські табори, цькування в радянській 
пресі та забуття, Галина Андріївна тихо померла на засланні в 
Казахстані, так і не побачила безкрайніх гуляйпільських степів, 
де й досі на кожному весіллі звучать запальні народні пісні про 
Нестора Махна і чорняву Марусю, що в саду ягоди рвала. 

  ***** 
Шлях українських жінок до влади був складним, 
бо на початку ХХ ст. держава Україна перебу-
вала (анексована) у складі двох великих імперій: 
Російської й Австро-Угорської. В тих імперіях 
жінки не мали права голосу, аж  до  завершення  

Першої світової війни і розпаду імперії. В Конституції від 29 
квітня 1918 року, УНР проголосила себе незалежною дер-
жавою, де сказано: «Ніякої різниці в правах і обов’язках між 
чоловіком і жінкою - право УНР не знає». Але незалежне укра-
їнське державотворення закінчилося 1921 р. після «Ризького 
договору» між Польщею і радянською Росією, на території 
України постала «Українська Соціалістична Радянська Рес-
публіка» (УСРР). Правда в першому більшовицькому уряді у 
Харкові ми бачимо жінку Євгенію Бош, в наступному уряді - 
Олександру Коллонтай, далі ввели «жіночі квоти». 
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ОТМАНКА  МАРУСЯ  (ОЛЕКСАНДРА)  СОКОЛОВСЬКА 
Скажи мені, хто твій кумир, і я скажу, 
хто ти. Рівень нації визначається рівнем 
її знаменитостей. Революцію 1917–1921 
років історики вважають відродженням 
української держави, а сучасну Україну - 
спадкоємицею УНР. «Отаман Маруся»  
– це не вигадка літератури чи народних 
легенд. Така жінка існувала, щоправда  
її справжнє ім’я - Олександра Соколов-
ська.  Одні   кажуть   «отаман   Маруся»  

1885 року народження, дочка штабс-капітана Григорія Никифо-
рова, який прославився в останній Російсько-турецькій війні, і 
саме вона стала найвідомішою (за твердженням більшовиків) 
«бандиткою» громадянської війни. На малюнку Олександра 
(Маруся) Соколовська, їй було 16 років, коли вона без пам'яті 
закохалася в пройдисвіта і, кинувши гімназію і матір-вдову, піш-
ла з дому. Цей любитель пригод, ім'я якого залишилося невідо-
мим, дуже скоро покинув її, і залишилася дівчина у «розбитого 
корита». Марія розчинилася в новій для неї дорослому житті, з 
подивом і обуренням пізнаючи її труднощі, злидні і, принижен-
ня. З «золотої клітки» рідного дому вона добровільно втекла і 
опинилася на самому дні міських нетрів Олександрівська (За-
поріжжя) і Катеринослава (Дніпропетровська). Доводилося пра-
цювати нянькою, торговкою, посудомийка на горілчаному заво-
ді й терпіти приниження. Та чи правда оте все написане? Дава-
йте разом будемо відокремлювати «зерна від полови». 

***** 
Олександра Соколовська (майбутня отаманша Мару-
ся) народилася 14 грудня 1902 р в селі Горбулів Радо-
мисльського повіту Київської губернії, нині Черняхів- 
ського району Житомирської області в сім'ї псало-
мщика Покровсько-Миколаївської церкви Тимофія Ки-
риловича Соколовського. Її мати Євдокія Данилівна, 
вроджена Квасніцька, походила з польської шляхти. 
Родина була  багатодітною, 4 синів і 4 дочки, Олекса- 

ндра була наймолодшою дитиною. Старший брат Степан 
став священиком, а брати Олекса, Василь і Дмитро вчите-
лями. Навчалася  в  Радомисльській  семикласній  жіночій  гім- 

 
назії, заснованій 1913 року, була гімназисткою 4-го класу, але 
через Першу світову війну не змогла закінчити повний курс 
навчання. Працювала вчителькою в українській гімназії, яку 
створила в Горбулеві в 1917 році на основі земського училища 
і утримувала на власні кошти родина Соколовських. 

***** 
Це була одна з сімей української патріотичної сільської 

інтелігенції, які стали головними ідеологами й організаторами 
Національно-визвольної війни українства 1917-1923 років, а 
згодом були нещадно винищені імпер-більшовицькими загар-
бниками. Саме зусиллями родини Соколовських Горбулівське 
земське парафіяльне училище у 1917 році було переформова-
не в україномовну гімназію. Її директором стала дружина стар-
шого брата Дмитра Соколовського - Надія. 

Першим священну війну в повіті проти більшовиків очо-
лив наймолодший син Соколовських - Олекса (1900 р.н.). При-
душуючи більшовицький заколот у Коростишеві, у ніч з 4 на 5 
січня 1919 р. він загинув. Боротьбу продовжив Дмитро (1894 
р.н.), колишній прапорщик царської армії, активіст Радомишль-
ського осередку Української партії соціалістів-революціонерів. 
Згодом штаб селянсько-козацької армії Соколовських очолив 
67-річний батько - Тимофій. А наймолодша дочка Саша стала 
зв'язковою і, кажучи сучасною мовою, агітпропагандистом. 
Вона виступала в селах, підіймаючи людей на праведну війну, 
залучаючи чоловіків у їхні повстанські загони. Повстання наро-
ду проти більшовиків охопило все Придніпров'я. 

Загони Дмитра Соколовського «як вихрі, перекидались від 
м. Бишова на Київщині - до Новгорода-Волинського на заході, і 
з півночі від с. Кухарів - до Корніна на південь. Бойовий район 
їхнього загону розтягнувся на 150 верст в довжину і на 75 верст 
в ширину. Тут Соколовських всі знали, надзвичайно шанували, 
та допомагали - хто чим міг - зазначала газета «Трудова гро-
мада» 21 серпня 1919 р. При необхідності, зброя загону хова-
лася, кулемети, густо наоливлені, переховували у криницях, 
гармати в річці Тетереві у Кам’янім Броді. А селяни займались 
своєю працею і на поклик свого отамана протягом кількох годин 
творили армію - писав хорунжий «27-го кінного Чортомлицького 
полку» Микола Фещенко-Чопівський. 
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Після багатьох поразок більшовики кидають проти Соко-
ловського 21-й і 22-й піші полки, 5-й кінний полк ім. Троцького 
та інші регулярні частини. Загони Соколовського виручає поді-
льський отаман Ананій Волинець (230 піших та 100 кінних коза-
ків з 10 кулеметами), який за наказом керівників «Армії УНР», 
відколовшись від регулярних українських частин, пробився у 
тил більшовиків до Радомишля. Відділи отаманів Соколовсько-
го та Волинця оточують Радомишль і займають його, тут вони 
ледь не впіймали більшовицького наркома держконтролю 
Скрипника. Налякані розмахом народної війни, більшовики 
застосували випробуваний засіб: за обіцяних 7 млн крб. купили 
зрадника, рідного кума, який вночі з 7 на 8 серпня 1919 р. вбив 
отамана Дмитра Соколовського. Святу справу Олекси і Дмитра 
Соколовських - продовжив старший брат Василь. 

Пройде небагато часу і гине отаман Василь Соколовсь-
кий. Знову ті ж агенти-зрадники підступно схопили Василя і 
передали чекістам для страти. Останній брат, священик Сте-
пан, міг воювати словом, а не шаблею. Настав час наймоло-
дшої сестри – Олександри Соколовської. Юна амазонка Саша 
пройшла своєрідний ритуал посвячення у козацьке лицарство 
на вершині «Дівич-гори», давнього горбулівського капища. Ста-
вши там отаманом на псевдо «Маруся» на чолі повстанського 
загону із 300 шабель, 700 багнетів,10 кулеметів та 3-х гармат. 

***** 
Добре, що у повстанських загонах Соколовсь-
ких воював поет і письменник Клим Поліщук 
(1891-1937). Він залишив нам оповідання «Ота-
манша Соколовська», видане 7 вересня 1920  р. 

Маруся (Олександра): «Життя мене змусило стати отаман-
шею. Всі люди, що знаходяться зараз біля мене, дісталися 
мені в спадщину після мого брата… Ви думаєте, що мені по-
трібна війна? Що мені у ній? Я жінка ще молода, я хочу жити, 
але що робити? Все, що тільки було у нас, розбито і розгра-
бовано більшовиками. Спалили навіть ту школу, де ми колись 
учителювали». Далі К. Поліщук: «Я мовчки дивився на її стру-
нкий стан, на коротко підстрижене волосся і сині, з таємни-
ми вогниками - очі, на ногах чоботи з острогами, в короткій 
спідниці, синій чумарці і сірій шапці з червоним шликом на яко-
му надпис «Смерть ворогам України»!  

Загони Марусі продовжують співдіяти з регулярними час-
тинами УНР та УГА, зокрема, з «І-м Галицьким армійським кор-
пусом». Очевидно, що разом з ними отаманша Маруся «здобу-
ла Київ і пару днів їм володіла», як твердив член «Директорії» 
професор Опанас Андрієвський, порівнюючи її на сторінках 
свого оповідання із Жанною д'Арк. Воювала Маруся і на Поділ-
лі, брала участь у окружному з'їзді отаманів у Германівці разом 
з отаманами Лихом, Ангелом, Голубом, Кармалюком та інши-
ми. Будувала особисті плани на майбутнє життя. 

На початку листопада 1919 р. військо отаманки Марусі 
Соколовської било білих під Мотовилівкою, червоних під Фас-
товом. Але з боку Фастова у контрнаступ перейшли червоно-
гвардійці. Маруся наказала збиратися всім у «Велико-Полове-
цькому лісі», а сама ж залишиться на місці, щоб підтримати 
своїх козаків. В цей час, скориставшись метушнею, з-під варти 
втік арештований Марусею її ад'ютант Найда, який виявся зра-
дником. Він підступно вистрелив у вікно хати, де засідав повс-
танський штаб. Куля потрапила отаманші Марусі Соколовській 
в ліве око. Скрикнувши, піднявши догори руки, вона упала на 
підлогу. Так виглядають більшість версій про загибель Марусі 
(Олександри) Соколовської. Є й інші. Існують свідчення і про 
те, що Маруся (Олександра) зі своїм загоном ще довго воюва-
ла і через Румунію емігрувала на Захід. 

Генерал-поручник «Армії УНР» Олександр Вишнівський у 
своїй книзі «Повстанський рух та отаманія» стверджував, що 
Марусю зрадили земляки, внаслідок чого її було «зненацька 
захоплено карним відділом ЧК і розстріляно». Разом із нею 
нібито загинув і її наречений – Оверко Куравський, який очолю-
вав «1-й підрайон 8-го повстанського району Північної групи». 

В «Енциклопедії українознавства» подано інформацію, 
що загін Соколовської ще у вересні 1919 року розбив угорський 
полк «58-ї більшовицької армії», а важко поранену Соколовську 
«замучили до смерті». Загалом славна родина українських пов-
станців Соколовських з с. Горбулів Радомишльського повіту 
Київської губернії віддала на вівтар України життя 4 синів і 1 
доньки, які обрали нелегкий шлях служіння Україні. Зараз ма-
буть неважливо як закінчилися їхні життя, адже герої не вми-
рають. Головне – що вони зробила. Українці можуть чинити 
опір окупантам та йти на жертви заради власної незалежності. 
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ЧОРНА  ГВАРДІЯ  ОТАМАНШІ  МАРУСІ  НИКИФОРОВОЇ 
У роки Громадянської війни 1917-1921 р. на 
землях України жодна з регулярних армій не 
була спокійна за свої тили. Білі, червоні та 
інтервенти могли контролювати міста й за-
лізниці. Але в селі владою повсякчас лиша-
лися повстанці котрогось батька-отамана, які 
з’являлися практично скрізь. Тогочасна тери-
торія сучасної України перетворилася в поле 
битв між самими полярними в політичному 
відношенні силами. Протистояли одна одній  

прихильники української національної державності з петлюрів-
ської «Директорії» і білогвардійці «Добровольчої армії» А.Дені-
кіна. Німецьким військам протистояли українські повсталі 
селяни, а ще діяло біля двохсот різних народних отаманів.  

Окремі дослідники кажуть, що першим українським отама-
ном від 1917 року була жінка. Беззаперечним лідером тамтеш-
ніх анархістів була отаманша Маруся Никифорова. Не більшо-
вики, а саме вона, ця представниця жіночої статі, встановлю-
вала на Півдні України «владу робітників і селян». На початку 
ХХІ ст. «отаманшу Марусю» можуть пам'ятати ті, хто уважно 
дивився кінофільм «Дев'ять життів Нестора Махна» - там її 
роль зіграла актриса Анна Уколова. Із кіно ви зрозуміли, Марія 
Никифорова, (отаманша Марусю), - дуже цікавий історичний 
персонаж. Вже одне те, що жінка стала справжнісіньким отама-
ном українського повстанського загону, є рідкістю навіть за 
мірками Громадянської війни 1917-1921 р. Адже і Олександра 
Коллонтай і Роза Землячка, і інші жінки - учасниці революцій-
них подій 1917-1923 р, не виступали в ролі польових коман-
дирів, та ще й повстанських загонів. 

В період радянської України, про «отаманшу Марусю» 
писали: «Якщо про західних терористів існують сотні дос-
ліджень, романів, кінофільмів, то наш вітчизняний - ще більш 
кривавий і витончений терорист - не потрапив в поле зору 
історичної науки і літератури». В журналі «Життя і творчість 
російської молоді» «Всеросійської молодіжної анархістської 
федерації», зберігся один примірник із колишньої «Ленінської 
бібліотеки» з короткою біографією Марусі до січня 1919 року. 
Московський військовий архів зберігає тільки дані про службу 

Марусі в «Червоній Армії», а документи 1918 року в Запорізь-
кому архіві практично відсутні. Про неї трохи пише Н.Махно, 
його начальник штабу В. Белаш, але вони не були її біографа-
ми. Про отаманку Марусю знають майже всі, і в той же час вона 
залишається міфічної фігурою. 

Мабуть, своєю сміливістю і вдачею дівчина Маруся пішла 
в батька. У шістнадцятирічному віці, не маючи ні професії, ні 
засобів до існування, дочка російського офіцера царської армії 
Г.Никифорова покинула рідну домівку. Так почалася її повна 
небезпек і мандрів доросле життя. Складно сказати, чому вона 
наважилася піти з сім'ї, але факт залишається фактом - Марія 
Никифорова вибрала життя професійної революціонерки. 

У тридцять років вона, попередньо закінчивши військову 
школу під Парижем і ставши єдиною жінкою, що отримала там 
офіцерські погони, відправляється на французький фронт, зві-
дки, забувши про всі присягах, пробирається в Росію. Починає-
ться її нове життя - низка нальотів, перестрілок, погонь, засідок. 
Очевидці описували її як «молоду дівчину, обвішаний зброєю, в 
хвацько одягненою набакир кубанці», слава про неї гриміла по 
степах України. Саме там, на батьківщині, вона стала тією ота-
маншею Марусею, заради якої народ штурмував будівлі місь-
ких Рад, націлював дула бронепоїздів на міста, а відомий лідер 
українських фронтів Антонов-Овсієнко і легендарний «батько» 
анархістів Нестор Махно стукали телеграми в Кремль з прохан-
ням звільнити її з-під арешту (втім, прохання ці були більше 
схожі на вимоги). Ворогами Марії були і білі, і червоні - вона все 
одно несамовито вела війну «всіх - проти всіх».  

Усупереч поширеній нині думці, більшовики, які посунули 
на Україну після повалення гетьмана, були погано забезпечені, 
голодні й обшарпані. Це не відповідає дійсності, а от числом 
вони аж ніяк не переважали штатних частин Лівобережної гру-
пи «Армії УНР», на яку покладався Петлюра. Але український 
фронт посипався. В українських підрозділах почалося масове 
дезертирство. Мобілізоване поповнення доводилося роззбро-
ювати просто на передовій – воно відмовлялося воювати проти 
червоних. Для прикладу, Харків застрайкував: не було електри-
ки, не працювали трамваї і залізниця, телефон і телеграф. Ро-
бітники псували військове майно, шляхи, учиняли диверсії на 
залізниці. Оборонятися в таких умовах було нереально. 
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На відміну від більшовиків, які воліли вести копі-
тку агітаційну роботу на промислових підприє-
мствах і орієнтованих на масові дії заводських 
робітників, анархісти схилялися до актів індиві-
дуального терору. Оскільки переважна більші-
сть  анархістів  становили  в  той  період   дуже  

молоді люди, в середньому 16-20 років, юнацький максималізм 
у них часто переважував здоровий глузд і революційні ідеї на 
практиці оберталися терором проти всіх і вся. Підривали 
магазини, кафе і ресторани, вагони першого класу - тобто, 
місця підвищеної концентрації «людей з грошима». Треба 
відзначити, що не всі анархісти схилялися до такого терору. 

***** 
Хто цей військовий діяч анархістського руху «Дикого 

поля» в жіночій особі, і що це за повстанський отаман Маруся. 
Марія Григорівна Нікіфорова народилася 1883 (або1885) року в 
Олександрівську (нині Запоріжжя), Катеринославської губернії 
в родині штабс-капітана Г. Никифорова, героя російсько-туре-
цької війни 1877-1878 р. Звали дівчинку Марія Григорівна Ники-
форова. Це сумніву не підлягає, а от подальші варіанти її біог-
рафії вельми різняться між собою. То вона дочка офіцера, який 
прославився в російсько-турецькій війні. То - колишня посудо-
мийка горілчаного заводу, то випускниця «Смольного інститу-
ту», то вона генеральська дочка, за щось мстить своєму колу; 
або - незаконнонароджена, яка оголосила війну суспільству 
взагалі, немов «чорна тінь революції». Все це брудні нісеніт-
ниці. Біографія Марусі досить примітна. 

З деяких джерел випливає, що вона за терористичні акти 
1904-1905 років була засуджена до смертної кари, заміненої 
безстрокової каторгою, яку відбувала в «Петропавлівській фор-
теці». Якщо вірити найбільш поширеною версією, в 1910 році її 
перевезли до Сибіру, і звідти вона, як колись Бакунін, через 
Японію втікла до Америки. З інших, більш достовірних, джерел 
випливає, що судима вона була в 1908 році за участь у терори-
стичному акті - вбивство справника - засуджена до 20 років 
каторги і покарання відбувала в «Московській губернській жіно-
чій в'язниці». Нам відомо, що в травні 1909 року Марусю з «Бу-
тиркої в’язниці» перевели в «Новинську в'язницю». У камері, 
куди вона потрапила, містилися в основному юні революціоне-

рки: більшість з них належало до партії есерів, але були і демо-
кратки, і анархістки, і безпартійні. Разом з кількома криміналь-
ниці в камері перебувало чоловік двадцять. До моменту появи 
Никифорової в розпалі була підготовка групою в'язнів - втечі. 

Серед керівників цієї групи виділялася аристократична 
красуня Наталія Климова - в майбутньому близька приятелька, 
а точніше, коханка Бориса Савінкова, в минулому - дружина 
знаменитого терориста і грабіжника банків есера-максималіста 
Соколова-Медведя. Будучи сама есеркою-максималістом, вона 
брала участь в організації найкривавішого терористичного акту 
в дореволюційній московській історії - вибуху дачі прем'єр-міні-
стра П.Столипіна на «Аптекарському острові» 12 серпня 1906. 
Інша активістка цієї групи, то ж есерка-максималістка Катерина 
Нікітіна, залишила докладні спогади про підготовку та здійснен-
ня масової втечі з «Новинської в'язниці». (До речі, на волі в під-
готовці втечі брав участь з домочадцями і юний Володимир 
Маяковський. Значна частина одягу для втікачок була пошита 
його сім'єю.) 

На волю був посланий запит - що за така М.Никифорова? 
Незабаром від її захисника на суді прийшла довідка, що Марія 
Никифорова судилася по «Старобільській справі», засуджена 
до страти, але страту замінили на 20 років каторги, на суді три-
малася нерівно - то зухвало, то зі сльозами.  

***** 
Уточнимо, що так звана «Старобільська справа» 
полягала у вбивстві в 1907 році місцевого пристава 
групою революційно налаштованої молоді. В ідейно-
му відношенні група (а з точки зору влади це розбій-
ницька зграя) об'єднувала співчуваючих есерів і анар-
хістів. Крім вбивства пристава в Стародубі, група 
вчинила   напад  на   будинок   місцевого   священика.  

М.Никифорова була одним з ватажків «цієї зграї», діяла пере-
одягненої в чоловічий одяг і під псевдонімом «Володя». А було 
їй тоді 17 років. 

*****  
Тут прийшла записка з «Бутирської в'язниці» відповідно 

Марії Никифорової, що вона не жінка, а чоловік, вірніше герма-
фродит і треба бути дуже обережним, можливі прояви психіч-
них розладів здоров’я.   
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За словами анархіста Чуднова, отаманша Ма-
руся: «Була жінкою років тридцяти двох,  або 
тридцяти п'яти, середнього зросту, з пропи-
тим алкоголем – обличчям, передчасно поста-
рілою особою, волосся на голові зібране в гур- 

ток. в якому було щось від скопця або гермафродита. На ній 
вправно сидів козачий бешмет з газирями та біла папаха». 

***** 
Якщо вірити Никитіній з в’язниці, в аналогічному Марусю 

запідозрили і інші сусідки по камері. Порадившись, в’язні вирі-
шили допитати Марусю, як видно, вона мала непересічні арти-
стичні здібностями і не позбавлена фантазії, визнала чомусь 
вигідним для себе нікого не розчаровувати і підтвердити підо-
зри щодо її статі гермафродита. Коли її допитували в’язні, вона 
вдалася до брехні: «Дійсно я хлопчик, але я і дівчина. Я не про-
вокатор і вона наплила 7 мішків гречаної вовни про несчасну 
долю». А потім розплакалась і почала просити її пожаліти.  

Камера ахнула. Не можна сказати, щоб всі ясно розуміли 
положення Маруськи: більшість захоплювалась романтичністю 
події. Співкамерники приступили до обговорення і вирішили 
наступне: Маруська залишиться за ім’ям Маруся, те що ця осо-
ба напівхлопчик і напівдівчина - їм все одно. Ставимо їй прис-
тавну ліжко біля віконця за столом, забороняємо співати, ска-
кати, кричати, ходити до лікаря, в баню і до вбиральні з жінка-
ми. Маньку покликали, все це їй доповіли і зажадали клятвено 
обіцянки. Вона заплакала, почала сякатися, а згодом дала обі-
цянки. Але на другий день заспівала на все горло сильним хло-
п'ячим альтом: «У Полтаві на ринку я ходила», за що її відлуп-
цювали. Атмосфера в камері загострювалася.  

Довелося Марусю посвятити в можливість втечі, і вона 
зовсім втратила голову: приставала до всіх з питаннями і про-
позиціями, показувала прийоми боротьби, не вважалася ні з 
часом, ні з місцем, ні з чужими очима провокаторів. А очі були, і 
по в'язниці поповзли чутки: у політичній камері жінок сидить 
якась дивовижна особа: дівка - не дівка, мужик - не мужик, але 
її можна використовувати не за призначенням. І тому співкаме-
рники її ховають. Нікітіна пише: «Я особисто вже мало вірила, 
що це був «мужик»: жоден чоловік не витримав би і тижня, не 
проявивши себе, замкненим серед 20-ти жінок, які в більшості 

були молоді, безтурботні, наївні до дурниць і ходили напівго-
ломи в камері. Мабуть Маруська якийсь виродок, істеричка, 
брехливе і хитре створення, їй не можна довіряти». 

Щоб закінчити з дивовижною історією Марії Никифорової 
- розкажемо її подальшу історію. Цей напівхлопчик або напів-
дівчина, виявився рідкісного типу гермафродит, більш грамотні 
із співкамерників скоро прозвали Маруську – «Воно». Маруся 
не була провокатором, але статева потворність позначилося на 
її психіці, вона стала істеричною, збоченою і аморальною осо-
бою. Тож не дивно, що Маруську весь час тягнуло до анархіс-
тів, вона любила переодягатися то в чоловічі штани, то в жіно-
чу сукні, мала відповідні романи, то з жінками, то з чоловіками.  

***** 
Пройде 12 р. від моменту перебування Никифорової в 
«Новинській в'язниці» і 25 вересня 1919 р. анархісти 
підпілля разом з Марусею підірвуть будівлі Московсь-
кого комітету РКП /б/ в Леонтійовському провулку, 
де очікувалася присутність Леніна (Ульянова). Однак 
Володимир Ленін випадково затримався на нараді і не 
прибув  до відкриття пленуму МК РКП /б/.  Під час ви- 

буху було вбито 12 осіб, в тому числі В. Загорський - голова 
московського комітету партії. Поранення отримали Н. Буха-
рін, Є. Ярославський та інші - всього 55 видних партійців. У 
своїй листівці анархісти підпілля проголосили: «Смерть за 
смерть! Початок динамітної боротьби з Раднаркомом і ЧК». 
На початку жовтня 1919 анархісти підпілля спланували вибух 
Кремля в Москві. У систему каналізації Кремля були закладені 
динамітні шашки, однак за кілька днів до вибуху ЧК розкрила 
організацію, і майже всі анархісти були схоплені або загинули 
Сімох їз заарештованих підпільників - розстріляли, а Доната 
Черепанова - керівника московських лівих есерів, активного 
діяча Жовтневого перевороту 1917 р, вбили на засланні. 

***** 
Далі слід абсолютно міфологізований варіант подальшої 

біографії Марусі, який ми опускаємо. За словами відомого 
свого часу літератора-анархіста Андрія Андрєєва, який добре 
знав Никифорову, ліва есерка Бетра Бабина повністю підтвер-
дила факт, що Маруся була гермафродитом. Те ж саме знахо-
димо і в матеріалах слідчої справи ЧК, заведеною на Марусю 
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влітку 1918 року. У ньому містяться свідчення допитаного у 
справі про безчинства Марусиного загону анархіста Артемія 
Гладких. Він стверджує, що знав Марусю в Парижі, коли вона 
носила псевдо ім'я «Володя». Він також зізнавався, що чув від 
людей, які близько знали Марусю по Парижу, нібито їй в ті роки 
була зроблена одна з перших в світі операцій з пересадки гор-
мональних залоз і вона немовби почала перетворюватись на 
жінку. На підтвердження своїх слів приводив аргумент: «Мару-
ся згодом вийшла заміж, (правда не на довго)». 

Після Лютневої революції 1917 р. Маруся повернулася в 
Росію, де відразу ж з головою поринула у вир революційних 
подій. У полум'яності її анархізму вже ніхто не сумнівався. На-
самперед вона вирушила до України, на станцію «Пологи» 
Олександрівського повіту, де проживала її мати, і на руїнах 
анархічної групи створила міцну терористичну організацію на 
півдні Росії. У травні (або у вересні) 1917 р. вона експропрію-
вала у олександрівського заводчика Бадовського мільйон  руб- 
лів. Кажуть, що більшу частину тих грошей вона витратила на 
формування анархічного загону «Вільна бойова дружина» 
(ВБД), яка фактично контролювалася тільки самою Марусею і 
діяла, виходячи з її власних інтересів. 

***** 
На початку листопада 1919 р. 5 сотень Маруси-
ного війська з 3-ма кулеметами «максим» та 2-
ма «люїсами» на чолі із сотником Мухобоєм піш-
ли на  Мотовилівку, а сама Маруся з рештою 
бійців - на Фастів. 11-ту та 12-ту сотні на чолі 
з ад'ютантом  Шабатуркою, отаманша  Маруся  

залишила  в резерві при штабі у селі «Тиха Балка». «Ми йде-
мо не для того, щоб програти, а для того, щоб виграти» - 
гукнула Маруся побратимам. Але біля Мотовилівки, маючи 
десятиразову перевагу, білі перейшли у контрнаступ, завда-
вли повстанцям великих втрат. 

***** 
«Вільна бойова дружина» Марусі представляла собою 

досить примітне з’єднання. По-перше, воно було суцільно 
укомплектовано добровольцями – переважно, анархістами, 
хоча зустрічалися і звичайні «ризикові хлопці», в тому числі – 
«чорноморці» – вчорашні моряки, демобілізувавшись з Чорно-

морського флоту. По-друге, незважаючи на «партизанський» 
характер самого формування, його обмундирування і продо-
вольче постачання було поставлено на хороший рівень. На 
озброєнні загону знаходилася одна броне платформа і дві 
артилерійські гармати. Загін виступав під чорним прапором з 
написом «Анархія – мати порядку!». Кажуть, що більшовики 
підтримували «Вільну бойову дружину» отаманші Марусі. 

У 1918 році приходить кінець співробітництву Марусі з 
більшовиками, вона не змогла примиритися з укладанням 
більшовицькими керівниками «Брестського миру», бо це 
виглядало як зрада ідеалів та інтересів революції. З моменту 
підписання угоди в Брест-Литовську і починається історія 
самостійного шляху «Вільної бойової дружини» Марусі Ники-
форової. Треба відзначити, що він супроводжувався числен-
ними експропріаціями власності як у «буржуїв», в число яких 
записувалися будь-які забезпечені громадяни, так й у політич-
них організацій. Грабіжницькі дії неодноразово ставали причи-
ною конфліктів Марусі з більшовиками і навіть з тією частиною 
анархістських лідерів, які продовжували підтримувати більшо-
виків, зокрема – із загоном Григорія Котовського. 

Соціал-демократи Володимир Винниченко, Симон Петлю-
ра та українські есери Всеволод Голубович і Микита Шаповал 
категорично не сприйняли подібну політику. Майже від перших 
днів почали агітацію проти «маріонеток німецьких окупантів», 
які проводять «грабіжницькі реквізиції харчів у селах». Той 
факт, що «німецьких окупантів» запросила до України саме 
створена обома партіями Центральна Рада і що саме вона 
уклала угоду про постачання в Німеччину харчів, українських 
соціалістів це не хвилювало. 

28 січня 1918 року «Вільна бойова дружина» Никифоро-
вої вступила в Єлисаветград. Першим ділом Маруся розстрі-
ляла начальника місцевого військкомату, обклала магазини і 
підприємства контрибуцією, організувала роздачу населенню 
товарів і продуктів, конфіскованих в магазинах. Втім, радіти 
обивателю цієї нечуваної щедрості було не варто, Марусині 
бійці, як тільки закінчилися запаси продовольства і товарів в 
магазинах, переключилися на рядових обивателів. Діючий в 
Єлисаветграді ревком більшовиків все ж знайшов у собі смі-
ливість заступитися за населення міста і вплинути на Марусю,  
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змусивши її вивести свої формування за межі міста. Однак, че-
рез місяць «Вільна бойова дружина» знову прибула до Єлиса-
ветграда. До цього моменту загін налічував не менше 250 осіб, 
2 гармати і 5 бронеавтомобілів. Ситуація січня 1918 повторила-
ся, знову пішли експропріації власності, причому не тільки у 
справжньої буржуазії, а й у пересічних городян. Терпіння остан-
ніх - закінчувалося. Крапкою стало пограбування касира заводу 
«Ельворті», на якому трудилося п’ять тисяч людей. Обурені 
робітники підняли повстання проти анархістського загону Мару-
сі і відтіснили їх до вокзалу. Сама Маруся, спочатку намагалася 
вгамувати робочих, явившись на їх збори, але була поранена. 
Тоді вона сховалася за спинами своїх вояк, згодом відступила 
в степ, із відтіль почала розстрілювати городян з гармат. 

Під шумок боротьби з Марусею та її загоном політичне 
лідерство в Єлисаветграді захватили меншовики. Вони допо-
могли вибити з міста більшовицький загін Олександра Белен-
кевича. Після чого міські загони єлисаветградського самовря-
дування вирушили на пошуки загону отаманши Марусі. Важ-
ливу роль в «анти анархістському» повстанні Єлисаветграда 
зіграли колишні царські офіцери, які взяли керівництво форму-
ваннями ополчення. В свою чергу, на допомогу загону Марусі 
прибув «Каменський червоногвардійський загін», який також 
вступив в бій з міським ополченням Єлисаветграда. Незважаю-
чи на переважаючі сили єлисаветградців, результат тривалої 
війни між анархістами і примкнулими до них червоногвардій-
цями з однієї сторони, й фронтом городян загону самовряду-
вання, був вирішений бронепоїздом «Свобода або смерть», 
який прибув з боку Одеси під командуванням матроса Полу-
панова. Бронепоїзд підтримав загони отаманши Марусі і Ели-
саветград знову опинився в руках більшовиків і анархістів. 

«Гуляти – так гуляти», вирішили анархісти і в місті поча-
лося справжнє пекло. Втім, загони Марусі через нетривалий  
час все ж покинули місто. Наступним місцем діяльності «Віль-
ної бойової дружини» став Крим, де Марусі також вдалося здій-
снити цілий ряд експропріацій і вступити в конфлікт із загоном 
більшовика Івана Матвєєва. Потім Маруся з’являється в Мелі-
тополі та Олександрівці, прибуває в Таганрог. Хоча більшовики 
покладали на Марусю обов’язки по захисту від німців і австро-
угорців приазовського узбережжя, загін анархістів самовільно 

ретирувався в Таганрог. У відповідь, червоногвардійці в Тага-
нрозі заарештували Марусю. Однак це рішення було з обу-
ренням зустрінуте як її дружинниками, так і іншими ліворадика-
льними формуваннями. По-перше, в Таганрог прибув броне-
поїзд анархіста Гаріна із загоном «Брянського заводу» Катери-
нослава, який підтримав Марусю. По-друге, на захист Марусі 
висловився і давно знаючий її Антонов-Овсієнко. Швидко ство-
рений «Революційний суд» виправдав і звільнив Марусю. З Та-
ганрогу загін Марусі відступив до Ростова-на-Дону і сусіднього 
Новочеркаська, де в цей час були сконцентровані відступаючі 
червоногвардійські і анархістські загони з Східної України. 

***** 
Анархісти називали себе «Марусині орли», а 
ще військове формування періоду громадян-
ської війни 1917-1918 років відоме під назвою 
«Чорна гвардія отаманші Марусі». Ця гвардія 
забезпечила зброєю загони Нестора Махна. У  

квітні 1918 року, Марія Нікіфорова була заарештована біль-
шовиками, загони «Чорної гвардії» роззброєні та розпущені; 
Нікіфорову в Таганрозі судили, звинувачуючи в пограбуванні 
Єлисаветграда, однак відпустили. Другий суд у січні 1919 р, в 
Москві, визнав її винною «в дискредитації радянської влади», 
вирок був таким: «Позбавити М. Нікіфорову права займати 
відповідальні посади протягом шести місяців з дня присуду». 

На початку червня 1919 р. Н. Махна і його військо біль-
шовики оголосили «поза законом». У відповідь на арешт декі-
лькох махновських командирів отаманка Маруся вирішила 
провести терористичні акти проти В. Леніна і Л. Троцького. 
На свої «діяння» вона зажадала у Н. Махна 700 тисяч рублів 
для поїздки в Москву і на підготовку. Отримавши відмову, 
отаманка Маруся пригрозила Н. Махну  забрати гроші у ньо-
го силою. Сварка з Н.Махном і отаманшою Марусею ледь не 
дійшла до перестрілки. Махно врешті  вигнав Марусю зі свого 
вагона, кинувши навздогін їй пачку грошей (біля 100 тис. руб-
лів) зі словами: «Ти мені набридла! Щоб я тебе і твою банду  
тут більше не бачив»! За іншими даними, Н. Махно схвалив 
план терору і дав Марусі гроші в сумі 700 тис. рублів на вбив-
ство В. Леніна. Ми вже писали, як 25 вересня 1919 р. анархіс-
ти підірвали будівлю Московського комітету РКП /б/. 
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Із старих спогадів очевидців про отаманшу Марусю Ники-
форову. Станіслав Щербина із Олександрії, Кіровоградської 
області писав: - Мій прадід Афанасій Іванович Сухий, якого пан 
ще до революції 1917 послав навчатися в Англію на інженера 
парових машин, був  знаною в місті людиною. Повернувшись 
після навчання з Англії  прадід став один із перших інженерів 
парових млинів, що були доставлені з Англії та встановлені 
ним у Олександрійському повіті. Був  у нього син Пантелеймон 
Афанасійович – мій дід, одруженим на Анастасії Гаджюн (Су-
ха). Освічений, мали гарне господарство, жили заможньо по 
тих мірках. 

«Якось до нашого села Червона Кам`янка прибув загін 
військових, на чолі якого була жінка на ім`я Маруся. Це була 
вродлива, статна жінка, в шкіряній тужурці, з червоною хусткою 
на голові. Вона в`їхала в село на вороному коні. На чорних пра-
порах було написано «Анархія – мати порядку». Село велике, 
люду багато. Почала агітувати про вступ  до загону, бо в боях 
за Катеринослав (Дніпро) загін поніс великі втрати». Побачив-
ши діда, гарного чоловіка з інтелігентними манерами, який тро-
хи знав англійську мову від свого батька, глянувши на нашу 
тачанку на чотири упряжі, що була пофарбована в зелений 
колір з маками, відразу запропонувала Пантелеймону місце в 
загоні. І він пішов за отаманкою Марусею. 

З Червоної Кам`янки вони рушили на Олександрію, де 
стояли війська М. Григор`єва. Далі  рушили встановлювати 
більшовицьку владу в Єлисаветграді (зараз Кропивницький), 
рухаючись на з`єднання з армією отамана Н.Махна, який дуже 
цінував Марусю за волю, цілеспрямованість, розум і політичну 
грамотність, бачення майбутньої неньки-України самостійною 
від усіх. Маруся була гарним оратором, командиром, добре 
знала військову справу, прицільно стріляла. У її загоні була 
сувора дисципліна і порядок. Як бачимо дід Пантелеймон Су-
хий, негативно ставився до більшовицької влади, із повагою 
відзивається про Марусю Никифорову та Нестора Махна. 

Історія отаманші Марусі Никифорової настільки обросла 
міфами ще за її життя, що навіть найхитріші дослідники не 
можуть розібратися, де правда, а де домисли. Відомо тільки 
одне: Маруся була яскравим зразком тієї деструктивної сили, 
яка рухає темними інстинктами мас в будь-якій революції. 

Окремі дослідники життя «омаманші Марусі» 
стверджують, у неї були любовні інтрижки з 
Нестором Махно, який теж був неординарною 
особистістю. В юності Нестор примкнув до 
терористів, його заарештували і  засудили 
спочатку до страти, а потім  дали 20 р. като- 

рги, від якої звільнився за амністією «Тимчасового уряду». Піз- 
ніше Нестор Махно проявив себе талановитим воєначальни-
ком, анархістом і носієм ідей державного самоврядування. 
Нестор Махно справляв сильне враження на жінок, хоча  зов-
нішність його була «середня»: досить тендітна статура, 
зріст - 164 см, чисті риси обличчя і довге волосся, які він від-
ростив у в'язниці, де в камері смертників 52 дня очікував сме-
рті і відтоді носив довге волосся. Він був красномовний, іроні-
чний і заражав оточуючих своїм внутрішнім вогнем. Зачаро-
вуючи жінок, він не забував користуватися отриманими в 
юності театральними навичками.  

Першим в житті Нестора Махна був ранній шлюб з волі 
матері, яка прагнула відволікти його від політичної діяльно-
сті. За деякими даними, цю жінку Нестора звали Анною, але 
їхні стосунки незабаром розладналися. М. Герасименко в книзі 
«Батько Махно. Мемуари білогвардійця» повідомляє, що після 
Анни, Нестор одружився на інтелігентній і красивій єврейці 
Соні. Він познайомився з нею на вулиці. Виявилося, що дівчині 
ніде переночувати. Нестор запропонував їй нічліг, а вночі 
спробував її зґвалтувати та зустрів рішучий опір. Молодий 
Нестор запалився неабиякою пристрастю до своєї недос-
тупною гості і запропонував їй офіційний шлюб. Вони одру-
жилися, при хрещенні Софія отримала ім'я Ніна. Згодом вони 
розійшлися і в житті Нестора Махно з'явилася Настя Васе-
цька. Вони жили у цивільному шлюбі по анархістським прин-
ципам. Це була справжня романтична історія двох закоханих. 
У них народився син. З джерел відомо, що хлопчик при появі на 
світ мав один зубок, але незабаром помер. Подружжя втра-
тили один одного в 1918 р: Насті сказали, що Махно загинув, 
і вона вийшла заміж вдруге. Померла в 1981 р. у віці 84 років. 

За даними дослідника Світлани Салій, у 1917-1918 р. 
Махно захопився жінкою Никифоровою на прізвисько «отама-
нша Маруся» про яку ми розповідали вище. Маючи особис-
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того чоловіка Вітольда Бжойстека, «отаманша Маруся» 
жила з Н.Махно в статусі бойової подруги. Потім у Нестора 
Махна був недовгий роман з телефоністкою Тіною, після 
якого Нестор знову повернувся до «отаманши Марусі».  

У 1918 році секретарем Нестора у війську стала кра-
суня-козачка на ім’я Агафія, свою юність дівчина провела в 
монастирі. Однак любов до пригод і яскрава краса привели 
молоду черницю до ряду любовних пригод з різними чолові-
ками. Про це дізналася настоятелька і вигнала Агафію з 
монастирської громади. Після зустрічі з Нестором дівчина 
Агафія взяла собі ім'я Галина. Вона відмінно володіла зброєю і 
боролася з чоловіком рука об руку. Їздила верхи, стріляла з 
кулемета, ходила в атаку. Дехто із дослідників пов’язують 
цю дівчину із Галиною Кузьменко на  якій  одружився Н. Махно. 
Ми думаємо, що тут заплутані імена. Галина проявила себе 
як завзята захисниця прав жінок. Далі дослідники пишуть: - 
Тих з махновців, хто грабував і ґвалтував жінок, вона розст-
рілювала власноруч. А після того, як червоноармійці вбили її 
батька - в минулому київського жандарма, Галина зопалу осо-
бисто зарубала сільську вчительку, хоча не факт, що та 
була винна. У серпні 1921 Махно разом з дружиною Галиною 
втік до Румунії, а потім до Варшави, де вони потрапили в 
польський концтабір. Тут у них народилася дочка Олена. 
Після звільнення сім'я опинилася в Венсенні під Парижем, і 
там прожила 10 років. Галина працювала прачкою, Нестор 
Іванович наймався на різні роботи та писав книгу мемуарів.  

Нестор Махно помер в 1934 р. від туберкульозу і був 
похований на паризькому кладовищі Пер-Лашез. На скромному 
пам'ятнику, написано: «Радянський комунар Нестор Махно». 
Галині Кузьменко було всього 37 років, але заміж вона більше 
не вийшла, повністю присвятивши себе дочки. У 1943 р німці 
вивезли дівчину Олену Махно в Берлін на роботи. Мати Гали-
на поїхала за нею. Після закінчення Другої світової війни 1945  
мати і дочка Махно потрапили до в'язниці в Києві, сиділи в 
одній камері з жінками-кримінальниками. Галині дали 10 років 
таборів за участь в махновському русі, дочки Олені 5 років 
заслання. У 1954 р Галину і Олену звільнили за амністією і 
оселили в Казахстані. Померла Галина Махно 1978 року в 
Джезказгані у віці 86 років. 

АНАРХІСТКА  ЧОРНОГО  ХРЕСТА  ОЛЬГА  ТАРАТУТА 
Анархізмом як рухом колись давно захоп-
лювались мільйони людей по всьому світу. 
Тож не дивно, що євреї виявилися в пер-
ших рядах цієї модного течії. У різні епохи 
анархістські ідеї поділяли письменник Фра-
нц Кафка, філософи Мартін Бубер і Ноам 
Хомський, вбивця Петлюри - Шалом Швар-
цбард і вбивця Столипіна - Дмитро Богров, 
два відомих діяча «Баварської Радянської  

Республіки» - Густав Ландауер і Еріх Мюхзам, лідер студентсь-
ких заворушень 1968 року у Франції Даніель Кон -Бендіт, вождь 
американської радикальної молоді Еббі Хоффман та інші. 

Відома українська анархо-комуністка «Чорного хреста» 
Ольга Іллівна Таратута (уроджена Елька Рувинська 1876-1938 
на фото), народилася в селі Новодмитрівка (нині Херсонська 
область). Вона була дочкою єврейського торговця, який воло-
дів невеликим магазином. Дівчина рано почала заробляти на 
власний хліб, після закінчення навчання в учительському учи-
лищі Ольга (Елька) працювала вчителем. 

Елька (Ольга) Таратута була вперше заарештована за 
«політичними підозрами» в 1895 році, а вже 1897 р. Елька 
Рувинська (Таратута) вступає в соціал-демократичний гурток в 
Єлисаветграді (нині Кропивницький), де заправляли брати 
Абрам і Іуда (Єгуда) Гросмани, які долучилися до анархістів. 
Іуда (Єгуда) в 1919 році навіть входив у штаб «Революційної 
повстанської армії» Нестора Махна і допомагає створювати 
підрозділи «Анархічного Чорного хреста». Ольга була членом 
Південно-Російського союзу робітників і Єлисаветградського 
комітету Російської соціал-демократичної робітничої партії в 
1898- 1901 р. Потрапивши під гласний нагляд поліції, в 1901 
році вона поїхала в еміграцію до Німеччини, а потім до Швей-
царії; в цей період вона працювала в партійному органі «Іскра» 
й там познайомилася з Георгієм Плехановим і В. Леніним. 

***** 
«Анархічний Чорний хрест» (АЧХ) був створе-
ний в Російській імперії на початку ХХ ст. для 
допомоги революційним соціалістам і анархіс-
там, які потрапляли в тюрми  і  заслання  внас- 
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лідок своєї діяльності. Додатково, щоб забезпечитись підт-
римкою всіх соціалістів-революціонерів незалежно від їх ідео-
логічної приналежності, був створений «Анархічний Червоний 
Хрест» в Росії. До 1907 року, міжнародний рух «Анархічного 
Червоного Хреста» поширився на території Росії, Європи, 
Штатах тощо. З падінням царської імперії в Росії 1917 р. і 
насталою за цим амністією політв'язнів, зникла необхідність 
в «Анархічному Червоному Хресті» в його колишньому вигля-
ді, і щоб не було плутанини з міжнародним гуманітарним «То-
вариством Червоного Хреста» (ТЧХ) слово «червоний» приб-
рали і залишилась назва «Анархічний Чорний хрест» (АЧХ). 
Практично весь час існування «Чорного  Хреста» його секре-
тарем була Агнія Солонович. Нестор Махно на території 
України організував підрозділи «АЧХ» як доповнення до свого 
війська на «Вільній території Гуляйполя». 

***** 
У 1903 році, перебуваючи в Швейцарії, О.Таратута стала 

анархо-комуністкою. У 1904 р. політемігрантка повертається до 
Одеси, веде пропаганду серед робітників і перетворюється в 
одну з ключових фігур анархістського руху в Російській імперії 
під псевдонімом «Бабуся» (Бабушка). Ольгу заарештували в 
квітні 1904 р, але звільнили за відсутністю доказів її вини. Після 
звільнення в 1905 році вона приєдналася до Одеської робочої 
групи анархо-комуністів. Згодом почала набувати репутацію 
одного з видатних анархістів Російської імперії. Повторно у 
жовтні 1905 року Ольгу Рувинську (Таратуту) знову заарешту-
вали, але звільнили під час політичної амністії, що була ого-
лошена після революції 1905 року. 

Ольга була причетна до вибуху бомби в одеському кафе 
«Лібман» в грудні 1905 р, за що 1 листопада 1906 була засуд-
жена Одеським військово-окружним судом до 17 років позбав-
лення волі на каторзі. Її соратники були повішені. О.Таратута 
втекла з одеської в'язниці в грудні 1906 років через Москву до 
Женеви. Там вона приєдналася до групи «Бунтівник» і редагу-
вала однойменну газету. Увійшла в сформовану в Швейцарії 
першу анархістську бойову групу «Бойовий інтернаціональний 
загін анархістів-комуністів». Наприкінці 1907 р. Ольга поверну-
лася до Одеси, де брала участь у плануванні експропріації та 
грабунках установ в Одесі, Києві та Катеринославі. 

В березні 1908 року О.Таратуту на псевдо «Бабуся» за-
арештували в Катеринославі з валізою, набитою ручними бом-
бами, й засудили до 21 року позбавлення волі в «Лук'янівській 
в'язниці». Пройшло 9 років, і її випустили з в’язниці у березні 
1917 року, після Лютневої революції 1917. У травні 1918 року 
вона вступила в «Анархічний Червоний Хрест», який згодом 
став називатись «Анархічний Чорний Хрест», її підрозділи 
допомагали ув'язненим і засланим революціонерам всіх полі-
тичних течій. Згодом повернулася в Україну у вересні 1920 р, 
після того, як махновські загони уклали перемир'я з радянською 
владою. Махновські командири дали їй 5 мільйонів карбован-
ців, Ольга поїхала до Харкова й на ці гроші почала створювати 
підрозділи «Анархічного Чорного Хреста» в Україні. 

У листопаді 1920 р. О. Таратута була заарештована під 
час радянської чистки України від анархістів і махновців. Біль-
шовики закрили «Анархічний Чорний Хрест». Ольга у січні 1921 
була заарештована і переведена до Москви, у квітні 1921 року 
її етапували в Орлов. Через місяць їй запропонували звільнен-
ня за умови, що вона публічно засудить свої анархічні переко-
нання. Замість цього вона приєдналася до своїх колег анархі-
стів у 11-денному голодуванні. В березні 1922 року вона була 
заслана в табори на два роки до «Великого Устюга». 

У 1928 і 1929 роках Ольга (Елька) написала безліч листів, 
намагаючись організувати підрозділи міжнародної АЧХ для 
підтримки анархістів в радянських тюрмах. Вона переїхала до 
Одеси в 1929 році, де зразу була заарештована за спробу орга-
нізувати анархістську організацію серед залізничників та засуд-
жена до двох років позбавлення волі. Після звільнення Ольга 
повернулася в Москву, треба йти працювати, бо немає на що 
жити, пенсії їй не дають. Вісім членів Всесоюзного товариства  
колишніх політкаторжан АЧХ звернулися до влади з проханням 
надати їй пенсію як дуже хворій старій «революціонерці», яка 
вкрай потребує допомоги. Однак більшовики в 1933 році її зно-
ву заарештували і засудили, про цей арешт мало що відомо. 

Ольга Таратута (або Рувинська Елька Голда Ельева) в 
останнє була заарештована 27 листопада 1937 року по звину-
ваченню в анархістській і антирадянській діяльності. Вона була 
засуджена до смертної кари 8 лютого 1938 року й розстріляна в 
той же день: «Немає людини, немає проблеми». 
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ТЕМНІ  ЛАБІРИНТИ  ВІКТОРА  ТАРАТУТИ 
Таратута Віктор Костянтинович, він же Арон 
Шмуль Аронов (на фото), народився в Єлиса-
ветграді, квітень 1881 – помер 1926 р. Москва, 
політичний діяч - більшовик. Мав брата Олек-
сандра Таратуту, (про нього  пізніше). Тож Вік-
тор Таратута народився 1881 року в місті Єли-
саветграді в сім’ї міщанина. В 14 років закінчив  
чотирикласне  училище і мав  намір  навчатися 

далі. Родина була бідна, тому батько не схвалив бажання 
хлопця навчатися і послав його працювати, але Віктор втік до 
родичів в Одесу і поступив до ремісничого училища. Саме 
там він розпочав революційну діяльність. За участь у  таємно-
му гуртку його виключили з навчального закладу. Влітку 1897 
року він повертається до Єлисаветграда. Працює на заводі 
Шкловського. За сприяння Віктора Таратути, в місті створився 
пропагандистський гурток «Південноросійський союз робітни-
ків», і саме тоді він був прийнятий у більшовицьку РСДРП. 
Віктор Таратута перевозив і розповсюджував нелегальну 
літературу на заводах Ельворті та Шкловського. У березні 
1898 року гурток було викрито, а його учасників заарешто-
вано. В.К.Таратуту відправлено в Одеську в’язницю, а потім 
під нагляд поліції на 2 роки.  

У 1901 р. В.К.Таратута стає членом Катеринославського 
комітету РСДРП. Потім працював у соціал-демократичних орга-
нізаціях в Миколаєві, Херсоні, Одесі. Весною 1902 знову арешт 
і вислання в Єнісейську губернію, звідти втік у Самару, де зна-
ходилося Східне бюро ЦК РСДРП. Його направили на револю-
ційну роботу в Закавказзя. У 1904-1905 роках – він член Батум-
ського, Гурійського і Бакинського комітетів РСДРП. Весною 
1905 року В.К.Таратуту знову арештували й вислали в Арханге-
льську губернію, але незабаром амністували. 

В.Таратута переїздить до Москви, бере участь у грудне-
вому повстанні 1905 р. З початку і до осені 1906 року очолював 
Московський комітет РСДРП, був членом Моcковського обла-
сного бюро, делегатом IV з’їзду партії. В.К.Таратута в Москов-
ському комітеті відповідав за партійну касу та видавництво. Він 
знав як конче для партії потрібні гроші. З однієї сторони Віктор 
Таратута організовує грабежі банків, установ і багатих людей, з 

іншої сторони В.К.Таратута знайомиться з багатими людьми 
для певних цілей. Як приклад, він познайомився з багатим 
студентом М.Шмідтом і залицявся до його сестри Єлизавети. 
Миколу Шмідта, власника меблевої мануфактури і родича Сави 
Морозова, убивають 1907 року в Бутирській в'язниці. Після 
смерті М.Шмідта, за розпорядженням В.Леніна-Ульянова, Вік-
тор Таратута фіктивно одружується на Єлизаветі Шмідт і пере-
дає у партійну касу більшовиків увесь спадок Єлизавети, зали-
шивши жінку «голою і босою». Це були дуже великі гроші, що 
значно зміцнило матеріальну базу партії більшовиків. Ленін, 
прибувши з Фінляндії в Женеву на ці гроші почав збирати нав-
коло себе більшовицьку гвардію та видавати пропагандистку 
газету «Пролетарій». 

Весною 1906 року В.К.Таратута їде на партійний з’їзд у 
Стокгольм, а пізніше - до Фінляндії, викликає туди Єлизавету 
Щмідт і вони починають жити разом, кажуть Віктора Таратуту 
«замучала совість». В 1907 році Віктор Таратута делегат від 
Ярославської партійної організації на V з’їзді в Лондоні, й там 
за розпорядженням В.І.Леніна був обраний кандидатом у члени 
ЦК. Повернувшись в Росію, він помітив, що за ним стежать і 
втік за кордон. З 1909 по 1919 рік В.К.Таратута живе в еміграції. 
Він працював у більшовицьких фракціях РСДРП, з 1917 р. член 
французької соціалістичної партії. За клопотанням В.Леніна 
повертається в Росію. У цей період став головним фігурантом 
однієї з найгучніших фінансових афер більшовиків, після якої 
Ленін почав називати його «незаменимым человеком». Його 
партійні товариші звинувачували Віктора в провокаторстві, але 
знову ж таки завдяки Леніну він був оправданий «за відсутністю 
доказової бази».  

В.К.Таратута був секретарем Комінтерну під час другого 
скликання. Він працював на ниві «відновлення народного гос-
подарства» 1921-1923 р, коли в Україні був голод.  Потім був 
головою правління Банку для зовнішньої торгівлі СРСР, керую-
чим справами ВДНГ. 14 травня 1926 року В.К.Таратута на псе-
вдо «Віктор» помер від інфаркту. Похований в Москві. Його 
дружина прожила ще 11 років і померла в грудні 1937 року. 

В жовтні 1983 р. відбулося вшанування пам’яті Віктора 
Таратути, Кіровоградському ремонтно-механічному заводу, де 
він працював, було присвоєно ім’я В.К.Таратути. 
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ЕКСПРОПРІАТОР  НА  ПРІЗВИЩЕ  ЕРДЕЛЕВСЬКИЙ 
Встановлено, що генетична спадковість люди-
ни на 20% залежить від місця проживання і 
стану довкілля. Наприклад, мешканці сільських 
регіонів дихають чистішим повітрям порівняно 
з міськими жителями, котрі вимушені дихати 
повітрям, забрудненим вихлопними газами ма-
шин і шкідливими відходами підприємств. А у 
батьків, які ведуть здоровий спосіб життя, є всі  

передумови для народження здорових дітей. На 50% здоров'я 
людини (отже, суспільства в цілому) залежить від способу її 
життя. Умови, в яких перебуває індивід, визначаються рядом 
характеристик місця його проживання. Кіровоградський край – 
це зона Землі, яка характеризується геофізичною аномалією 
різного походження. Тож немає чого дивуватись, що місто Єли-
саветград (Кропивницький) являється «колискою неординарних 
людей». Читач знає, що людина – дитя Природи, народжена в 
її лоні, залежить від неї, тісними узами пов'язана з генетичним 
кодом, який передається із покоління – в покоління і оперується 
поняттями спадковості та мінливості.  

Копель Мошков Ерделевський на псевдо «Густав-Олек-
сандр», з родини багатого купця, ще в 1890-ті роки XIX століття 
примкнув до соціал-демократів, але після знайомства з теорією 
«робітничої змови Махайського», де сама теорія використовує-
ться як зброя пропаганди, відійшов від них і організував в Оде-
сі 1903 р, гурток «Непримиримих». Прикладом «теорії змови 
Михайського» на початку ХХІ ст. можуть слугувати московські 
пропагандисти з популярни міфом «Всі проти Росії». Де Росія 
позиціонує себе як «спасителька світу», добра і безневинна 
«країна-миротворець», яка всім допомагає і на яку начебто всі 
постійно нападають. Тому вона змушена захищатися і поводи-
ти себе так, я вона поводить, щоб не загинути у цьому світі. 

Через рік Копель Ерделевський переїхав до Катериносла-
ва. Там  відмітився як творець «Партії боротьби з дрібною вла-
сністю і всілякою владою»  на махаєвсько-анархістских засадах 
що діяли в Україні 1903-1930 роках. У серпні 1904 року Копель 
Ерделевський був арештований і вивезений до Петербурга, та 
за браком доказів звільнений. У 1905 році вже бачимо його 
активним анархістом, членом Єлисаветградської групи анар-

хістов-комуністів (чорнознаменців). Одружений із сестрою 
Ольги Таратути - Хасею, теж терористкою як і Ольга Таратута. 

***** 
Прикладом діяльності чорнознаменців на те-
ренах Єлисаветградщини можуть слугувати 
єврей Іуда  Гроссман із Новоукраїнки. Навесні 
1906 р. Гроссман їздить Російською імперією, 
організовуючи вибухи і відстріл буржуазії та 
крупних царських чиновників. Ольга, Віктор, 
Олександр та інші особи на прізвище Тарату-
ти які  запроваджували  анархію. Єврей  Лейба  

Ярін який застрелив єлисаветградського купця Абрама Бар-
ського у 1907 році. Діяльність жінок Міллі Віткопської (відома 
як Міллі Віткоп), яка народилася в 1877 році в м. Златопіль в 
годині їзди від Єлисаветграда та відома анархістка - Фаня 
Барон (уродженка Вільно), яка у 1919 році разом із своїм чоло-
віком Ароном керувала «Революційною військовою радою» 
армії Нестора Махна (була розстріляна більшовиками у вере-
сні 1921 року) та багато інших прикладів. 

***** 
Щоб нам не казали, але повітовий Єлисаветград 1905-

1907 та 1917-1921 років кілька разів накривався хвилями 
політичного тероризму. Раніше в 1905-1907 роках в місті була 
анархія і експропріація, але з меншим розмахом ніж 1917-1921 
роки. Найбільш гостроти вони набули  в1918-1920 роках, та все 
ж не так гостро, як в Одесі чи Катеринославі. Розміщений на 
півдорозі між великими містами, Єлисаветград був кадровою, 
ресурсною та ідейною базою тероризму і анархії. Тут у відно-
сній тиші, де вибухи лунали не так часто, а  постріли трапля-
лися вкрай рідко, в місті планувались численні експропріації 
банків, установ та заможних людей, без коштів яких немислимі 
були теракти і анархія, збори і мітинги, друк партійної преси й 
листівок, а ще революційні заходи і різні перевороти.  

До 1905 року в Україні склалося кілька революційних груп 
радикального штибу, де вихідці з нашого Єлисаветградського 
краю стали помітними бойовиками і організаторами. Вони не-
мов набиралися сил в Єлисаветграді перед черговою експро-
пріацією в інших містах. За порівняння візьмемо Одесу 1905 р, 
яка в одну мить перетворилася на полігон: 14 січня 1905 вибух 
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у магазині «Флоринова», 21 січня 1905 напад на дім купця Ли-
монова, 28 січня напад на касу фірми «Гвоздь», 6 лютого 1905 
метання бомб в магазин «Бомзе», 21 лютого напад на магазин 
«Корніка», 25 лютого грабіж на взуттєвій фабриці, 28 лютого 
вибух на Одеській біржі, 17 березня 1905 р. метання бомб в 
магазин «Вейдера», 20 квітня 1905 напад на поліційний пост, 
10 травня 1905 напад на магазин і дачу купця Філоматецького, 
30 травня 1905 низка грабежів складів і механічної майстерні  і 
так далі. Заключний акорд 1905 р. пролунав 17 грудня в кофе 
«Лібмана».  

Того вечора група бойовиків, якими керували Копель 
Ерделевський та Ольга Таратута, кинули 6 бомб (шоста - не 
вибухнула). Актив терористичної акції, як заявляли виконавці, 
склав близько 50 загиблих і поранених. За іншими джерелами 
вибухи призвели до руйнацій кафе на суму 6 тис. рублів, але 
поранено всього 5 чоловік серед відвідувачів і обслуги кафе. 
Однак, галаслива листівка «До всіх робітників і робітниць» 
патетично закликала до масового терору: «Ми, робочі анархіс-
ти-комуністи, не знаємо пощади до кровопивців. 17 грудня 1905 
грянув грім! То наші бомби увірвались до буржуйського верте-
пу і місце, де вони обжирались за награбовані у робітників гро-
ші, місце де вони віддавались розкоші і жируванню, коли сотні 
тисяч голодних і бездомних людей, тому їхнє місце бенкету 
перетворилося для них в місце смерті…». 

Головний учасник тих подій, уродженець Єлисаветграда 
Копель Мошков Ерделевський на псевдо «Густав-Олександр», 
після «лібмановського» акту (при затриманні) - відстрілювався, 
поранивши кількох поліціянтів та двірника. Коли його арештува-
ли, почав симулював душевне захворювання і під час лікування 
втік за кордон, уникнувши покарання. У грудні 1907 р. Копель 
Ерделевський повернувся у Росію. Організовував «Бойові гру-
пи» анархістів-комуністів у Катеринославі, Бердичеві, Єлиса-
ветграді. Настав березень 1908 рік, місто Одеса, знову арешт, і 
знову недостача доказів. Втік до Швейцарії. В Женеві очолив 
групу анархістів-комуністів «Бунтар» і редагував однойменну 
газету. В середині 1908 року знову повернувся до Російської 
імперії. 1908 року у Вінниці разом з двома іншими анархістами 
тринадцять годин відстрілювався від поліції, що вислідила їх. 
Копель Арделевський застрелився, коли скінчилися патрони.    

ЗАГАДКОВИЙ  ЧУГАЙСТЕР 
З розвитком генетики почали з’явля-
тися нові цікаві слова: психогенетика, 
де генотип - сума генів людини, які 
вона одержує від своїх батьків, євге-
ніка - вченням про селекцію людини 
без терміну давності, існують й інші 
значні морально-етичні фактори, які 
пов’язані з генетикою. І коли в нашо-
му світі з’являється якась загадкова  

людиноподібна істота, у дослідників зразу проявляється до неї 
інтерес. Проблема спадкової обумовленості здібностей має в 
психогенетиці найдовшу історію. Перші подібні дослідження 
являли собою детальне вивчення родоводу людей з видатними 
здібностями в якій-небудь області, наприклад євгеніка. Або 
навпаки, якоїсь тупикової гілки.  

Біля входу в інститут тваринництва «Асканія-Нова» Укра-
їна висить меморіальна дошка. На ній написано, що в цьому 
інституті до 1917 року працював відомий учений, професор 
Ілля Іванов. У довідковій літературі бібліотеки закладу наголо-
шується: цьому фізіологу належить світовий пріоритет із низки 
питань штучного запліднення тварин і людей. А про те, що в 
радянський період життя Ілля Іванов займався схрещуванням 
людини й мавпи, нинішнім фахівцям або зовсім нічого не відо-
мо або відомо з чужих вуст. У ті часи там можна було побачити 
багато незвичайного: на одній галявині паслися оленобики й 
сарнобики, зеброїди, якісь надзвичайні бізони. Ці напівказкові 
живі істоти - витвори Іллі Іванова: у живій природі з низки при-
чин такі міжвидові схрещування неможливі. Уявляєте собі плід 
«шлюбу» пацюка й миші, або створення чергового кентавра? 

Попередній власник заповідника «Асканія-Нова» барон 
Ф.Фальц-Фейн хоча й цікавився працями професора Іванова, 
проте фінансувати сміливий експеримент схрещування людини 
й мавпи відмовився. На початку ХХ ст. не заведено було сумні-
ватися в божественному походженні людини, а наважитися на 
такі досліди - означало наразитися на конфлікт із Святішим 
Синодом. Певне, задум Іванова так і не вдалося б реалізувати, 
не станься в Росії «Лютнева революція» 1917 р. та «Жовтневий 
більшовицький переворот» 1917 року. 
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Згадок про волохатого лісового велетня Чугайстра, як 
карпатську снігову людину, (або Діда, Гая, Ночника) в наукових 
публікацій майже немає, якщо не рахувати двох-трьох записів 
фольклористів, котрі побачили світ у різних «Етнографічних 
збірниках» XIX ст. та в «Гуцульщині»  В.Шухевича. Звідси назва 
Чугайстр - як «лісова людина» перекочував до повісті Михайла 
Коцюбинського «Тіні забутих предків» й набула чималої попу-
лярності серед народу. Щоправда, письменники й поети впро-
довж XX ст. так «познущалися» над цим, оповитим таємницями 
- персонажем, що нині майже неможливо уявити собі, ким нас-
правді є Чугайстр. Хтось ототожнює його з «Лісовиком», хтось 
називає «Лісовим паном», який танцює і співає, а хтось вважає 
самим «Арідником», ім'я котрого гуцули вимовляють пошепки.  

Згідно з легендою, Чугайстер був дуже давно звичайною 
людиною. Він чимось сильно нашкодив нашим пращурам і ті 
прокляли весь рід Чугайстрів, щоб вони жили в лісі до кінця віку 
і не здатні були померти. Під силою прокляття головний Чугай-
стер покинув рідний дім і побрів геть. З тих пір він так і блукає 
на самоті по темним густим лісам і диким вершинам гір і влітку, 
і взимку, і ніхто не може йому нашкодити - ні людина, ні звір. 

***** 
Вставка. Гуцули кажуть: - «лісовики», або «ди-
кі люди» пасуть звірів і охороняють їх від мис-
ливців. З людьми не спілкуються, хоча дуже 
схожі на них. Їх народжують олениці, ведме-
диці та вовчиці, тому їх ще називають «са-
мосіями». Щоб налякати ворога, народні ота-
мани 1917-1923 та пізніших років брали собі 
псевдо «Чугайстер», наприклад, в період Дру- 

гої світової війни (1944 р) такий псевдо був у командира Тер-
нопільського куреня УПА, ВО-3 «Лисоня» Ілярія Лютого (1912-
1945 роки життя). З часом псевдо «Чугайстер» закріпилося 
за ВІА «Тайстра», діючим музичним колективом з м. Яремча у 
1972-1975 який носив назву ВІА «Чугайстер». Згодом за подіб-
ною назвою проводився фестиваль етнічної музики «Тайстра 
Чугайстра» у Львові та інші культурні заходи.  
 *****  

Тож хто він «Чугайстр»? За гуцульськими переказами, 
«Чугайстр» - білошерстий або чорний велетень, може мати 

більше двох метрів зросту, або ж «такий високий, як смерека і 
схожий на ведмедя», однак не впадає у зимову сплячку, не бої-
ться холоду, має довгу бороду, сині очі, спить, звившись у клу-
бок десь в хащах, або в сухому листі чи хмизі.  

Походження назви «чугайстр» дослідники пов'язують з 
архаїзмом «чуга» - так називають верхній одяг народу лемків і 
гуцулів, який має вигляд великої косматої шкури з довгою вов-
ною. Образ «Чугайстра» може цілком збігаєтись з легендарни-
ми мітами про «снігову людину», яка зустрічається у високо гір-
них та лісових регіонах світу. При цьому назва буває різною, в 
Гімалаях його називають – «йоті», в районі Північного Кавказу 
– «алмасти», в Сибірі – «мічений», в Індії – «ракшасі», в Греції 
– «фавн» тощо.  

Вперше у 1921 році про існування «косматого велетня» 
повідомив Говард-Бері, відомий альпініст, який очолював екс-
педицію на Еверест. За його даними розміри стопи «снігової 
істоти» становили біля 37 см. у довжину й 16 см. у ширину. До 
речі, приблизно такі ж «сліди» є на Писаному Камені та інших 
мегалітах у Карпатах, це відповідає зросту - приблизно 220 см.  
За оповідями, «Чугайстр» як і «йоті» надзвичайно швидкий, 
може в бігу випередити кобилу, причому біжить на двох ногах. 
Не дивно, що деякі етнографи пов'язували його з покровителем 
вітрів у слов'ян - Стрибогом, про що свідчить й сам індоєвропе-
йський корінь «стр» (stru), котрий позначає рух. 

Цей корінь часто трапляється в назвах гідронімів України: 
Дністер, Істр, Стрий, Стривігор. Також дане буквосполучення 
вживається в назвах річок Стрижень, Стрипа, Струга, Струмок, 
Остер, Бистриця, Простир, Стривники, Стронавка, Стриня то-
що.  В народній демонології: «Чугайстр» - охоронець людини, 
захисник пастухів і лісорубів. Чатує на лісових Дів, бісиць, опи-
риць, різних нявок, блудниць, які заманюють людей у свої нетрі 
і там гублять. Коли таку нечисть вгледить «Чугайстр», то вхо-
пить, розірве надвоє і з'їсть.  Пастухи на полонині, коли варять 
їжу, то обов'язково трохи залишають «Чугайстрові» і раділи 
коли їжі не заставали, можна було спокійно спати, приходив 
«Чугайстр», а отже, в тому місці нявок або бісиць уже не буде. 
Влада «Чугайстра» над тваринами була така велика, що вони 
виконували для нього найдрібніші справи. На Бойківщині «Чу-
гайстра часто називають «Дідо». 
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В Україні видали «Атлас монстрів та приви-
дів» і поділили на розділи, кожен із яких пов’яза-
ний із певною частиною світу і містить карту 
всіх істот, щоб читачі бачили, де саме води-
ться те чи те створіння. Є спеціальний відділ 
для українського читача з відповідними україн-
ськими монстрами, там читач знайде  Чугайс- 

тра, Мавку, Песиголовеця, Вія тощо та навіщо людині брати 
у свою подорож ладан. З першого погляду здається, що це 
розважальна книга, а не освітня. Проте, книга ненав’язливо 
розповідає про географію особливостей різних культур та 
можливі генетичні зв’язки. Сон розуму - породжує чудовиськ. 

***** 
Доповнюючи вище сказане - ми наголошуємо, у кожному 

куточку світу снігову людину називають по-різному. Про фавна, 
сатира і сілена в Древній Греції та єті (йоті) на Тибеті, у Непалі і 
Бутані – ми говорили. В Азербайджані снігових людей назива-
ють гулей-бані; в Якутії - чучунни; в Монголії - алмаси; в Китаї - 
єжень, множень, женьсюн; кикадами і албасти в Казахстані; у 
Росії – лєший і шишига; сасквоч у Канаді; бігфут у США; терик, 
арись, джулію на Чукотці; в Африці - агогве, какундакарі тощо. 
В Україні снігових людей називають по-різному: лєшими, лісо-
виками, чугайстрами, гуками, песиголовцями та інше. Зустріча-
ються вони в Карпатах та в Криму. Бізнесмени пропонують 
величезні нагороди тим, хто знайде і доставить вченим тіло 
снігової людини, почали з’являтися цікаві знахідки. 

У 1997 р. заморожений труп снігової людини демонстру-
вали у Франції, у місті Бурганеф, на провінційній ярмарці. Його 
привезли з Китаю, а викопаний він був з-під снігової лавини в 
Тибеті. Але згодом тіло вкрали невідомі особи. Дослідники, на 
жаль, так і не встигли провести експертизу тіла і залишилися 
тільки фотографії. А люди, що знайшли снігову людину раптом 
безслідно зникли після того, як фотографії снігової людини про-
сочилися у пресу. Останнім часом тема снігової людини в Укра-
їні стала популярною. Українські Карпати займають площу по-
над 24 тисячі квадратних кілометрів. Простягаються на 280 км. 
в довжину та на 110 км. завширшки. Звичайно це не Гімалаї, 
але і тут достатньо місць, куди людина заходить дуже рідко, тут 
снігова людина може сховатися від цивілізації. 

Москва 1926 р. Нічну тишу квартири письмен-
ника Михайла Булгакова порушує гучний сту-
кіт у двері. Працівники НКВС шукають рукопис 
нової книги «Собаче серце». Булгаков як ніхто 
наблизився до розгадки державної таємниці. 
Його книжний герой професор Преображенсь-
кий пересаджує собаці гіпофіз  людини, у СРСР  

ведуться схожі експерименти. Там хочуть сексуально схрес-
тити людину і мавпу, від людини взяти розум, а від мавпи – 
фізичну силу. Їм терміново потрібно винайти: «еліксир моло-
дості», щоб держава не залишилась без керманича; гібрид 
«універсального солдата» для армії; нового Франкенштейна. 

***** 
Нерідко в Українських Карпатах люди наштовхувалися на 

величезні сліди, які набагато більші за ведмежі. Лісові «Чугайс-
три» – це людиноподібні істоти, яких за переказами було бага-
то у лісах Гуцульщини в 1728-1918 роках. Їх зникнення спосте-
рігається в період закінчення Першої світової війни. З поколін-
ня в покоління у гуцулів передавались розповіді старожителів 
про цих загадкових істот. Одну з цих історій розповідала ста-
ренька жителька села Довгополе Верховинського району Івано-
Франківської області Анна Михайлюк. Її батько – Юрій, в юна-
цькі роки працював кальманом (помічник лісорубів). У той час 
Гуцульщина була густо вкрита непрохідними лісами, але влада 
проводила вирубки лісу на невеликих площах. Керували вируб-
кою деревини євреї, які володіли значними капіталами і вкла-
дали їх у лісорозробки. Одного дня батько Юрій перебував на 
лісорозробках під полониною Луковиці. Там він став очевидцем 
пригоди, про яку пізніше часто розповідав своїй дочці Анні. Лі-
соруби натрапили на щось, що було схоже на хатинку. В ній не 
було ні дверей, ні вікон. Однак, із хатинки виднівся дим, а з 
середини житла чулися якісь звуки. Лісоруби не наближались 
до житла через дивний страх, який їх окутав. Через деякий час 
почався сильний дощ, почало гриміти. Один із лісорубів все-
таки запропонував зайти до хатини, аби не мокнути та не сиді-
ти під небезпечними блискавками. Вони спробували наблизи-
тись до хатини, але їм назустріч вийшла величезна волохата 
людина, яка усім своїм виглядом нагадувала істоту «снігової 
людини», або «Чугайстра». Лісоруби кинулись тікати. 
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Додаток. Уявлення про «Чуга-
йстра» часто зустрічаються 
в Українських Карпатах. Най-
більш поширені вони були на 
Гуцульщині. В історичних 
пам'ятках слово «чугайстер» 
не зустрічається. Б.Кобилян-
ський припускав, що цей пер-
сонаж і його назва виникли 
безпосередньо в українських 
діалектах Карпат у зв'язку з 
появою лісових  пустельників  

з молдавсько-буковинських монастирів в XVII-XVIII ст. Записів 
фольклору і наукових публікацій про «чугайстра» не багато. 
На початку XX ст.. з'явилися записи В.Шухевича в його «Гуцу-
льщині» (Львів, 1899-1908);  А.Онищука в роботі «Матеріали 
до гуцульської демонології» (Львів, 1909); замітка В.Гнатюка 
в роботі «Останки перед християнського релігійного світог-
ляду наших предків» (Львів, 1912); потім пара повідомлень 
була опублікована І.Панкевич в книзі «Українські говори Підка-
рпатської Русі и суміжних областей» (Прага, 1938). Ще кілька 
записів було опубліковано починаючи з другої половини 1980-х 
років, в тому числі С.Пушиком в статті «Чугайстер: міфічній 
персонаж народної поезії Карпат» (Київ, 1994).  
 ***** 

Снігових людей шукають в Карпатах і у наш час. У 2010 
році сюди приїжджали науковці з Німеччини під керівництвом 
Мартіна Ікрістова, які шукали снігову людину у селі Космач на 
Івано-франківщині. Організовувалися пошукові експедиції і на 
курорті «Буковель». Тут донині живуть легенди про гігантського 
лісового чоловіка, який начебто любить «свистіти лісом», гріти-
ся біля ватри, яку розкладають вівчарі та лісоруби. Збирачі 
етнографічного матеріалу запевняють, що є навіть старий офі-
ційний документ, у якому йдеться про зустріч двох братів із 
песиголовцем. Парубки відтяли страховиську голову і принесли 
її в село. Про що й склала протокол місцева влада. Проте було 
це дуже давно і де зараз ці документи – невідомо. А у сусідніх 
із Карпатами – Татрах, одному полякові вдалося навіть відзня-
ти снігову людину на відеоплівку. 

Лісовик – істота добра, рідко відповідає на 
зло людини злом, та все ж може погубити 
людину, приміром, коли чоловік ночує з кінь-
ми біля лісу, або спить на узліссі. Тоді тихе-
нько краде ту людину, затягує в ліс. Рідко 
буває, але може підійти до вогню, біля якого 
заночували  чоловіки,  погріється  трішки,  а  

то і пожартує. Не хочуть люди вірити в нього, тоді скажіть: 
«що за дивна істота й досі живе в Українських Карпатах»? У 
лісовика є помічник з власними намірами: «блудити людей». З 
«блудом» лісовик любить перегукуватися в лісі. Якщо лісовик 
став вовком чи лисицею, то «блуд» стає совою або іншим 
птахом і коли людина відгукнеться до них, заманюють її все 
далі і далі за собою в ліс, аж поки треті півні не заспівають. А 
ще «блуд» може перекидатися котом, собакою, козою, копи-
цею сіна, а то і світлом. Зникав «блуд» після того, як проспі-
ває «третій» півень. 

***** 
Відповіді на головне питання криптозоології – існує сніго-

ва людина чи ні, або чи має генетичне відношення ця людино-
подібна істота до наших пращурів, можливо ми так ніколи і не 
знайдемо. Але й надалі будуть тривати суперечки між вченими, 
а прості люди й надалі віритимуть у легенди, бо легенди не 
вмирають, а світ наповнений таємницями. Щоразу, коли люди-
на натрапить у лісі на гігантські сліди - у пресі з’являтиметься 
нова інформація про «Чугайстра». Ця тема цікавить людей, як і 
можливість існування позаземних цивілізацій, оскільки кожен 
хоче розгадати загадку походження людства, задовольнити 
власну цікавість відповідно своїх предків тощо. Є багато людей 
з іншими намірами: прославитися, розбагатіти а можливо увій-
ти в історію. Питання чи насправді снігова людина живе в Кар-
патах чи в Гімалаях горах та хто вона така: мавпа, тупикова 
гілка дикої людини, чи неандерталець, а може штучно створена 
особа із секретної лабораторії - це питання віри кожного, а віра, 
як відомо, не потребує абсолютно ніяких доказів. Віра в те, що 
світ, який оточує нас не вписується в рамки шкільних хрестома-
тій і він й досі переповнений загадками, яких так багато, як і сто 
років тому, загадками, які поки не здатне розгадати людство на 
початку ХХІ ст. Але все тече і все міняється. 
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Іванов Ілля Іванович (1870-1932), радянський 
біолог зі спеціалізацією в області штучного 
запліднення та внутрішньовидової гібридизації 
тварин. Брав участь у спробах вивести гібрид 
людини з іншими приматами. Іванов закінчив 
Харківський університет у 1896 р. і став про-
фесором у 1907 р. Проводив дослідницьку робо-
ту в заповіднику «Асканія-Нова», у Державному  

інституті експериментальної ветеринарії (1917-1921, 1924-
1930), на Центральній дослідній станції з питань розмножен-
ня домашніх тварин (1921-1924) і у Московському вищому 
зоотехнічному інституті (1928-1930). У 1924 році професор 
Ілля Іванов надсилає народному комісару освіти А.Луначарсь-
кому й наркомпроду О.Цюрупі доповідну записку про проведен-
ня дослідів із схрещування людиноподібних мавп і людини «в 
інтересах російської науки та пропаганди природничо-істори-
чного світогляду в масах». Доповідною запискою зацікавились 
і почалася робота по створенню більшовицьких Франкенште-
йнів. Ілля Іванов вважав, що досліди зі схрещування людей із 
мавпами потрібно вести у двох напрямах: запліднювати са-
мицю горили спермою людини, а жінку - спермою самця гори-
ли. Ці експерименти дали відповідні результати.  

***** 
Перше, що захотів уряд СРСР від І.Іванова, створити гіб-

риди універсальних солдатів, таких собі Франкенштейнів. Для 
схрещування людини з мавпою, Іванов відправився в африкан-
ські джунглі. У Гвінеї він штучно запліднював самок шимпанзе 
людською спермою, але вагітності не було. ДНК шимпанзе від-
різняється від людської лише на 1,5%, що свідчить про близьку 
кревність, але гібридизація можлива тільки при майже повній 
відповідності геномів обох батьків. Та невдача Іванова аж ніяк 
не зупинила. Навпаки, в його голові визрів куди більш божеві-
льний план – штучно запліднити місцевих африканських жінок 
спермою шимпанзе. Коли ж чоловіки цих жінок дізнались, що 
витворяє радянський Іванов, йому довелось поспіхом залишити 
Африку і тікати, свої досліди він продовжив в СРСР.  

Одного дня газета «Радянська Абхазія» в Сухумі відкрито 
закликала жінок-добровольців брати участь у дослідах на благо 
науки. Тому в Іванова не було проблем з пошуком сурогатних 

матерів, готових виносити гібридного малюка мавпи і людини. 
Радянські комсомолки були готові і на більші подвиги. Вже в 
1926 році, деякі радянські газети повідомили читачів про експе-
дицію професора Іванова в африканські джунглі. І про те, що в 
Африці професор Іванов чув чимало історій про викрадення 
жінок людиноподібними мавпами та появу у них нащадків з 
надзвичайними здібностями. Ось чому професор Іванов хоче 
сексуально схрестити (запліднити) радянських жінок для ство-
рення нової «радянської раси». Іванов був правий в тому, що 
жінок, охочих узяти участь у досліді, незрівнянно легше знайти 
в Радянському Союзі, ніж в Африці. Радянські комсомолки 
записувались в чергу на запліднення. 

Постанова комісії від 14 квітня 1929 року при Науковому 
відділі Раднаркому СРСР, проголошувала: «Приєднуючись до 
постанови фізико-математичного відділення Всесоюзної ака-
демії наук від 30 вересня 1925 р. щодо великого наукового 
значення проведених професором І.Івановим дослідів міжвидо-
вої гібридизації на антропоїдах, комісія вважає, що: 

1. Досліди повинні бути продовжені проф. Івановим у 
Сухумському розпліднику мавп та в заповіднику «Асканія-
Нова», Державному інституті експериментальної ветери-
нарії, як між окремими видами мавп, так і між мавпою та 
людиною. 

2. Досліди гібридизації шляхом штучного запліднення 
жінок спермою антропоїда можуть бути поставлені тільки 
при письмовій згоді жінки піти на запліднення спермою антре-
поїда, узяти на себе ризик досліду й підкоритися режиму ізо-
ляції заради науки 

3. Досліди повинні бути поставлені на максимально 
великій кількості жінок». 

Станом на початок ХХІ ст. знайти протоколи сухумських 
та українських дослідів «Асканія-Нова» - не вдалося. Проте є 
багато прямих і непрямих живих свідчень людей, що їх прово-
дили не тільки в Сухумському заповіднику та в «Асканія-Нова» 
Україна, але й у таборах ГУЛАГу. Маємо надію, що результати 
цих над таємних дослідів згодом стануть відомі СМІ. 

Цікавий момент: відомий бельгійський біолог доктор Бер-
нар Ейвельсон багато років присвятив пошукам невідомих нау-
ці тварин. Його книжка «Загадка замороженої людини» відкри-
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ває таємниці злочинних експериментів із схрещування людей і 
тварин в СРСР. Автор посилається на матеріали, що заслуго-
вують довіри, розповідь радянського лікаря із сибірських конц-
таборів: «Цей добродій розповів, що його заарештували за не-
виконання розпорядження керівництва ГУЛАГу: було потрібно 
провести запліднення радянських жінок без їхньої згоди спер-
мою горили. Досліди проводилися в лікарняному управлінні 
ГУЛАГу», куди примусово доставляли жінок. Далі за свідченням 
доктора Бернара Ейвельсона: «Росіяни одержали нову расу 
мавполюдей: вони мали зріст 1,8-2,0 метра, вкриті шерстю, 
надзвичайну силу і виносливість. Росли швидше, ніж звичайні 
люди, тому швидко ставали придатними до роботи. Єдиний 
їхній недолік, погано піддаються дресируванню та нездатні до 
власного відтворення між собою. Але радянські дослідники 
продовжили працювати у цьому напрямі». Людська ДНК так 
влаштована: якщо їй чогось бракує, вона копіює це із сусідньої 
клітини, а у сусідню клітину - можна «підкласти» те, що необхі-
дно для експерименту. Як знати, можливо українська «снігова 
людина» кінця ХХ ст. це результат експериментів у клініках 
ОГПУ/НКВС, або радянських ГУЛАГів? 

Подальша доля піддослідних гібридів універсальних 
радянських солдатів  залишилась невідомою. За офіційною 
версією, усі вони загинули. Проте у 1950-х роках, після смерті 
І.Сталіна, радянські газети рясніли повідомленнями, мовляв 
багато дивних людиноподібних істот, як нові загадкові снігові 
люди, блукають Уральськими та іншими горами СРСР. Ці супер 
гібриди людської подоби «Чугайстри», часто викрадають для 
своїх сексуальних потреб нормальних жінок, вступають з ними 
в сексуальні зв’язки від яких народжуються «дивні» діти. Мож-
ливо у такий спосіб, на початку ХХІ ст. ми маємо окремі резу-
льтати  моторошних  експериментів доктора І. Іванова. Правда, 
в середині 1933 року в часописі «Природа» було опубліковано 
некролог «помер видатний радянський біолог Ілля Іванов в 62-
річному віці. Проте декотрі дослідники цієї теми стверджують, 
що І. Іванова «ліквідували» пізніше, у 1934 р. як важливого сві-
дка злочинних дослідів зі створення «радянської раси» людей.  

Україна – одна із найпопулярніших країн у світі по екозап-
лідненню і де не забороняють редагувати генетичний код, але 
код можна редагувати у різні сторони, (навіть негативні). 

НАЗУСТРІЧ  ВЛАСНОЇ  ДОЛІ 
Історію творять не тільки отамани і командири, 
по великому рахунку її творять прості  люди – 
селяни, повстанці, козаки, гайдамаки тощо. Ми 
хочемо назвати вам декілька прізвищ людей, 
які творили власну історію у 1917-1923 роках. 
Опираючись на підказки Юрія Ляшка і Романа 
Коваля, ми  надаємо неповний  список  селян  

- повстанців, козаків, старшин та гайдамаків із Єлисаветградсь-
кого краю; м. Кам’янки та холодноярських сіл Лубенців, Матві-
ївки, Коханівки та інших, які загинули в буремні 1917-1923 роки.  

АПІЛАТ Григорій Ананійович, псевдо «Загинайко»  (1893 
с. Грушківка, тепер Кам’янського р-ну Черкаської області – 1920 
с. Грушківка). Козак «3-ї пішої сотні полку гайдамаків Холодного 
Яру» (командир Сидір Темний). Парубок. Убитий червоноармій-
цями «105-го полку». Зимового дня Григорій Апілат пробирався 
по заметах до батьківського дому, від «Мотриного монастиря» 
їхали москалі. Захотіли його зупинити, спочатку поранили Гри-
горія в стегно, потім, наздогнавши порубали шаблями. Цього 
червоним було мало, тоді вони підклавши колодку, відрубали 
Григорію голову і, поклавши її в мішок «для отчьота», поїхали 
далі до Кам’янки. Під час похорону батьки поклали у труну за-
мість голови Апілата Г.А. - квітку. Похований у с. Грушківці, але 
могила не зберіглася.  

Додатково ми надаємо інформацію ще на 5 чоловік на 
прізвище Апілат. Це АПІЛАТ Іван Гараськович, козак полку 
гайдамаків Холодного Яру. Пройшов горнила визвольної боро-
тьби, залишився живий – працював, а у 1970-х роках поверну-
вся у с. Грушківку. 

АПІЛАТ Іван Костьович (бл. 1900, с. Грушківка -?). Козак 
«3-ї пішої сотні полку гайдамаків Холодного Яру» (командир 
Сидір Темний). Парубок, загинув у бою з більшовиками за ме-
жами Холодного Яру. Хата, де він народився і жив, зберіглася. 

АПІЛАТ Кирило Костьович на псевдо «Квочка» (1896, с. 
Грушківка - 1920, с. Грушківка). Козак «3-ї пішої сотні полку гай-
дамаків Холодного Яру» (командир Сидір Темний). Парубок, 
мав чудовий голос, навчався у Київській консерваторії. Убитий 
більшовиками, йому відрубали голову. Поховали у с. Грушківці. 
Могила не зберіглася. Мешканці Грушківки казали, що саме 
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голову Кирила та його брата Максима більшовики наштрикнули 
на списи у с. Косарі біля залізниці для залякування селян.  

АПІЛАТ Максим Костьович (1898, с. Грушківка – 1920 там-
же Грушківка). Козак «3-ї пішої сотні полку гайдамаків Холод-
ного Яру» (командир Сидір Темний). Парубок, убитий більшо-
виками (було відтято голову і разом із братом Кирилом нашт-
рикнули на списи, дивись вищезазначену інформацію). Похо-
ваний у с. Грушківці. Могила не зберіглася. 

АПІЛАТ Трохим Ананійович псевдо «Загинайко»,  (1896 с. 
Грушківка - 1921, с. Грушківка). Козак «3-ї пішої сотні полку гай-
дамаків Холодного Яру» (командир Сидір Темний). Парубок. 
Полонив його у лісі більшовик Лопата з своїми червоними кара-
телями. Привели у «Заїчиний яр» до двоповерхового будинку, 
нещодавно купленого його батьком у лісника Гречаного. У ма-
тері запитали, чи її то син, вона злякалася, сказала, що ні. Апі-
лат Трохим докорив їй, що від нього відмовилася. Далі повезли 
його в Кам’янку, а потім у Черкаську ЧК. А хату батьків Апілата 
спалили. У Черкасах його піддали тортурам, а тоді напівживого 
відпустили, за 2-3 дні помер. Похований у с. Грушківці.  

БЕЗРУКАВИЙ Порфир Антонович (рік народження ? с. 
Грушківка – помер у 1950-ті роки, с. Грушківка). Козак полку 
гайдамаків Холодного Яру. Двічі одружений, від першого 
шлюбу з Наталею Копійкою мав дочку Ліду 1926 р. У другому 
шлюбі з Гапкою з хутору «Лопата» - мав дочку Галю і сина Ми-
колу. В 1944–1952 рр. працював лісником у «Грушківському 
лісництві». Похований у с. Грушківці. Могила зберіглася. 

БІДА Іван Федотович, народився приблизно 1900 - помер 
1924 р. Не амністований повстанець Холодного Яру. 1923 року 
був позбавлений виборчого права (іншої інформації немає). 

Далі маємо три особи з однаковим прізвищем: БЕСПА-
ЛИЙ Григорій Євтухович (народження ? с. Матвіївка Чигиринсь-
кого повіту Київської губ, тепер Черкаської обл. – загинув 1919). 
Козак полку гайдамаків Холодного Яру. Арештований червони-
ми у 1919 році, додому не повернувся. Як помер – не знаємо. 

БЕСПАЛИЙ Ларіон Онихватович (1900 с. Матвіївка – по-
мер 1973). Козак полку гайдамаків Холодного Яру. В лісі пере-
бував короткий час, перейшов на бік червоних. Пізніше став 
членом комуністичної партії. Учасник Другої світової війни на 
боці «Червоної армії». Мав брата повстанця Порфирія. 

БЕСПАЛИЙ Порфир Онихватович (приблизно 1900 року 
с. Матвіївка - ? року). Був козаком полку гайдамаків Холодного 
Яру. Із-за натягнутих відносин з братом Ларіоном – інформація 
про Порфира обмежена. 

БИК Іван Мелетійович (1900 с. Завадівка Черкаського по-
віту Київської губернії, тепер с. Жаботин Кам’янського району 
Черкаської обл. - помер 1980 с. Завадівка). Козак полку гайда-
маків Холодного Яру. Брав участь у боях (1919–1923). Довго 
переховувався в околицях рідного села. У 1927 р. був заареш-
тований органами ҐПУ. Понад три роки провів у Кременчуцькій 
в’язниці. Під час німецької окупації 1918 р. був заарештований 
жандармерією як учасник повстання 1918 р проти німців. Був 
підданий екзекуції шомполами. Учасник Другої світової війни, 
по закінчення війни повернувся до рідного села. Працював у 
сільському господарстві. Похований у рідному селі. 

БІГАН Іван Максимович (1894 с. Куликівка Кам’янського р-
ну Черкаської обл. - помер 1964, с. Куликівка). Козак полку гай-
дамаків Холодного Яру від 1919 р. Служив у сотні Прокопа По-
номаренка. За неперевіреними даними, був «амністований» 
1921 чи 1922 року. Згодом повернувся у рідне село. Працював 
на різних роботах у сільському господарстві до 1960-х років. 

БОБОШКО Іван Микитович (1881 с. Жаботин Черкаського 
повіту Київської губ., тепер Кам’янського р-ну Черкаської обла-
сті  - вбитий 1937). Козак полку гайдамаків Холодного Яру. Аре-
штований 1937 року і розстріляний. Похований в с. Жаботин. 

БОБОШКО Петро Микитович (1878 с. Жаботин — 1960, с. 
Жаботин). Допомагав гайдамакам Холодного Яру, був розвід-
ником повстанців. 

БОЧКА Іван (народився ? с. Красносілка – дати смерті 
невідома). Козак полку гайдамаків Холодного Яру. 

ВАСЮРА Сергій – повстанець, (інших даних немає). 
ВДОВЕНКО Адам (народження ? с. Трушівці - помер після 

1943 року). Козак полку гайдамаків Холодного Яру. В період 
окупації німцями України у Другій світовій війні був староста с. 
Трушівці (1941–1944 р). 

ВІЩАНСЬКИЙ Олександр Павлович (1888, с. Тимошівка - 
коли помер невідомо). Козак 2-го куреня Холодноярської бри-
гади. Відчайдушна і смілива людина. 

ГРЕЧАНИЙ Гарасько Несторович псевдо «Бацац» (1890  
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с. Грушківка – помер 1937). Мав неврівноважений «скажений» 
характер з дитинства, був козаком полку гайдамаків Холодного 
Яру. З лісу повернувся 1921 року. Став власником одного  віт-
ряка, і цим заробляв на хліб. Від дружини Горпини мав сина 
Михайла (1921 р). Під час колективізації млин конфіскували, а 
самого Гараська заарештували навесні 1936 року. У тюрмі Га-
раська заморили голодом: «Нехай буде ситий борошном від 
свого вітряка». Де похований – невідомо. 

ГЕРАСИМЕНКО Іван (народження ? с. Матвіївка – помер 
?). Козак полку гайдамаків Холодного Яру, (дані збираються). 

ГОНЧАРЕНКО Семен Карпович (? с. Матвіївка – помер ?). 
Козак полку гайдамаків Холодного Яру, (дані збираються). 

ГОРБЕНКО Гнат Минович (народження ? с. Пруси Черка-
ського повіту Київської губ, тепер с. Михайлівка Кам’янського 
району Черкаської області - помер ?). Козак полку гайдамаків 
Холодного Яру. Відгуки по повстанській роботі – позитивні. 

ГОЛОВКО Олександр Кіндратович, (невідомі дати народ-
ження і смерті), після 1921 р – середняк, у 1923 р (коли йому 
був 31 рік) позбавлений виборчого права як повстанець 1919 р. 

ГРУШЕНКО Кіндрат Софонович (народився ? с. Матвіївка 
– помер ?). Козак полку гайдамаків Холодного Яру.  

ДРИЖЕНКО Марія Пилипівна (1878, с. Олянине Кам’янсь-
кого р-ну – померла 1937). Козачка полку гайдамаків Холодного 
Яру у 1919. Переховувала партизанів загонів Василя Кваші та 
Ларіона Загороднього (1920-1921). 1930 року виселена разом з 
дітьми і чоловіком Трохимом Матвійовичем Дриженком, якого 
обвинуватили, що він «шпигун Петлюри» в Архангельськ, звід-
ки втекли додому в с. Олянине. Заарештували у 1937 році. 

ДРОБОТ Онуфрій Мефодійович (народився ? с. Головків-
ка Чигиринського повіту Київської губернії, тепер Чигиринсько-
го р-ну Черкаської обл. - помер ?). Козак полку гайдамаків Хо-
лодного Яру. 

ДРОБОТ Антон, хлібороб хутора Кресельці (тепер с. Ме-
льники), повстанський зв’язківець, (дані збираються).  

ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Олексій Трохимович (17.3.1899, с. 
Єлисаветградка Єлисаветградського пов. Херсонської губернії -
9.2.1923, м. Київ). Козак Чорноліського полку Пилипа Хмари і 
загону Мефодія Голика-Залізняка. Мама - робітниця, про бать-
ка немає інформації, мав брата і сестру 16 років. Безпартійний. 

Хлібороб. Учасник повстання 1920 року: «Брав участь в бага-
тьох сутичках з червоними». Партизанив три роки, зокрема в 
«Нерубай лісі». Арештований в Звенигородці 29 вересня 1922 
року. При арешті відібрано наган № 2610, російський карабін, 
бомбу-«лимонку», козацьку шашку, годинник, шкіряний гама-
нець. 2 лютого 1923 р. надзвичайною сесією Київського губер-
нського трибуналу засуджений до розстрілу. Загинув під час 
повстання в Лук’янівській в’язниці. У списку загиблих значиться 
під № 26. 

ЗАВІРЮХА Спиридон Степанович, 27 р., бідняк. 1923 року 
позбавлений виборчого права зв зв’язок з повстанцями, (дані 
збираються). 

ЗАЇЧЕНКО Параска Родіонівна. Козачка полку гайдамаків 
Холодного Яру. Дружина холодноярського сотника Семена 
Галайди, (дані збираються). 

ЗАЇЧЕНКО Семен Ксенофонтович прізвисько «Галайда» 
(1898 м. Кам’янка Чигиринського повіту Київської губ., тепер 
Черкаської обл. - помер ?). Сотник полку гайдамаків Холодного 
Яру. Прозвали «Галайдою» ще в дитинстві, через те що не три-
мався дому. Мати Федора лаяла його, що уникає домашньої 
роботи, десь тиняється. На кутку, де вони жили, був бродячий 
пес на кличку Галайда. Мати Федора спересердя казала сино-
ві: «Доки ти бродитимеш, як отой Галайда?» Сусідські діти 
підхопили і прізвисько прилипло до Семена Заїчнка. А ще він 
мав шість братів і сестру. Чекісти хотіли розстріляти всю роди-
ну, але врятував брат Омелян - червоноармієць, що якраз по-
вернувся поранений із «польського» фронту. Семен «Галайда» 
учасник багатьох бойових акцій Української революції 1917-
1918 р, розгрому «китайського полку» під Кам’янкою 1919, боїв 
в Холодному Яру, Івангороді та інших. Як помер ми не знаємо. 

Маємо двох  повстанців на  прізвище  Засядько, перший - 
ЗАСЯДЬКО Василь (Вільям) Іванович псевдо «Кисіль» та «Зає-
вич» (1902, с. Грушківка – помер 1977, провінція Британська 
Колумбія, Канада). Козак «3-ї пішої сотні Холодного Яру». Мав 
сестру на ім’я Хтодоря. Дружина Вустя Платонівна Шишка з 
Нової Осоти (Олександрівський район Кіровоградської обл.) 
народила йому четверо дітей: Миколу, Галю, Андрія і Марусю. 
Після 1925 року переїхали до передмістя Орла. Наприкінці 
1930-х р. за ним декілька разів приїжджав «більшовицький 
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воронок» і заарештовував, але за відсутністю доказів – відпу-
скали. Під час Другої світової війни співпрацював із німцями, 
брав участь у боротьбі проти червоних партизанів. Після війни 
емігрував до Норвегії, пізніше, до Канади, де змінив прізвище 
на Вільям Заєвич. Володів польською, норвезькою та англій-
ською мовами. У СРСР числився у списках військових злочи-
нців. Автор книг спогадів. Похований на кладовищі Семетарі. 

ЗАСЯДЬКО Юхим Трохимович псевдо «Стасюк» (1895, с. 
Грушківка – 1942 Кавказ). Козак кінної сотні Андрія Чорноти 
полку гайдамаків Холодного Яру. Родина: мати Домаха, брат 
Марко і старша сестра (ім’я не зберіглося). Учасник Першої 
світової війни. Потрапив у полон до німців, з якого повернувся 
1918 року. Воював у лавах «Армії УНР». 1924 року піддався на 
«більшовицьку амністію» і вийшов із лісу, одружився з Оксаною 
Рожман, яка народила йому двох синів - Івана (1925 р) і Миколу 
(1930). Вкладав сили у свій земельний наділ, але 1932 р. його 
«розкуркулили» і вислали до Сибіру. Невдовзі повернувся до 
України у рідні місця. Вдруге репресували 1937 р. і присудили 
10 років таборів. Відбував покарання в м. Ворошилов Уссурій-
ськ, пізніше - на Кавказі. 1942 року, під час відступу «Червоної 
армії», тюрму, в якій перебував Юхим, було підірвано більшо-
виками разом із арештованими людьми. Син Микола Засядько 
продовжував жити на Далекому Сході у Приморському краї.  

ЗІНКЕВИЧ Гнат Іванович (1880-1920) народився у родині 
лісника. Згодом батько Іван Зінкевич переїхав до с. Грушківки. 
Коли мати Гната померла, батько одружився на іншій жінці, з 
якою нажив другого сина Бориса (1901–1938). Гнат військовий 
діяч, грушківський сотник. У час Визвольної боротьби від 1917  
родина батька Івана Зінкевича «не підтримувала з сином Гна-
том ніяких стосунків, навпаки, відсторонилися, викресливши 
його з числа рідні». Гнат Зінкевич у червні 1919 року як отаман 
Ради старшин «Табору гайдамаків-повстанців Холодного Яру» 
на Чигиринщині затвердив «Проекту Державного закону для 
Української Трудової Республіки» з цікавими викладками. Був 
захоплений у полон біля «Копинчаківського лісу», коли повер-
тався з холодноярцями після бойової операції у Новомиргоро-
ді. Перебував у тюрмі Єлисаветградської ЧК, де й був страче-
ний у 1920 році, місце поховання - невідоме. 

ЗДОБУДЬ-ВОЛЯ  Кость Якович (псевдо Блоха) 10.1.1875,  

ст. Кримська Таманського відділу Кубанського козацького вій-
ська - 9.2.1923, м. Київ. Військовий діяч, вчитель; командир 
батальйону піхоти «25-го стрілецького полку російської армії», 
організатор і командир «2-го полку 1-ї Синьої дивізії» (1918), 
командир бригади УГА (1920), організатор антиросійського під-
пілля на Півдні України (1921–1922), начальник штабу отамана 
Платона Черненка на псевдо «Чорний Ворон» 1922. Військове 
звання - полковник «Армії Української Держави». Народився в 
козацькій родині. Закінчив Ярославську гімназію та Чугуївське 
юнкерське училище. Учасник Першої світової війни. В 1914–
1918 р. перебував у німецькому полоні у таборі Зальцведель. 
Організатор українського руху в таборах для військовополоне-
них. За переконаннями - гетьманець. Арештований 17 серпня 
1922 р. у м. Києві. Обвинувачувався «в бандитизмі і організації 
збройного повстання проти радянської влади». 2 лютого 1923 
р. Київським губернським трибуналом засуджений до розстрілу. 
Загинув під час повстання в Лук’янівській в’язниці. У списку 
загиблих значиться під № 27. 

ІЩЕНКО Лука Якович (народження ? – помер 1933). Козак 
полку гайдамаків Холодного Яру. В час Визвольної боротьби 
мав 20–25 років. Помер під час Голодомору 1933 р, невідомо 
де похований. 

ІВАЩЕНКО Терентій (1892, с. Жаботин – помер ?). Козак 
полку гайдамаків Холодного Яру, (дані збираються). 

ІЛЬЧЕНКО Юхим Охтономович (народження ? с. Рублівка 
Чигиринського повіту Київської губернії - помер 1921 м. Катери-
нослав, тепер Дніпропетровськ). Член Чигиринського повстан-
ського комітету Свирида Коцури, курінний Чигиринського полку, 
член Організаційного суду Холодного Яру (1920), член штабу 
Холодноярської бригади, заступник голови Холодноярського 
окружного повстанкому від серпня 1920), повстанський отаман 
Чигиринського, Верхньодніпровського і Криворізького повітів у 
1921 році. 

КАСІЯН Тиміш (народження ? с. Матвіївка – помер ?). Ко-
зак полку гайдамаків Холодного Яру, (дані збираються). 

КАСЯНЕНКО Созон (народження? с. Лубенці  - помер ?). 
Козак полку гайдамаків Холодного Яру, (дані збираються). 

КАНЮКА Василь, одні дослідники вважають його козаком 
холодноярцем, інші повстанським зв’яківцем (дані збираються). 
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КИРИЧЕНКО Дмитро Єфремович (1881 с. Лубенці - помер 
1923 р). Козак полку гайдамаків Холодного Яру. Розстріляний 
надзвичайною «трійкою» ЧК. Похований у Лубенцях. Мав дру-
жину Кириченко Ганну Сергіївну. 

КОБЗАР Іван Ількович (народження ? с. Матвіївка – помер 
?). Козак полку гайдамаків Холодного Яру, (дані збираються). 

КОМПАНІЄЦЬ Іван Маркурович (1890 с. Суботів Чигирин-
ського повіту Київської губ. - помер 1920). Учитель, сотник кін-
ної сотні полку гайдамаків Холодного Яру. Убитий у 1920 році 
коцурівцями в с. Адамівка. Похований у Мотриному монастирі. 

КОСЬМИН  Іван Андрійович (1896 с. Вергуни Черкаського 
повіту Київської губ. - помер ?). Зв’язковий отамана полку гай-
дамаків Холодного Яру. Заарештували у 1921 році і пропав. 

КРИВДА Володимир Іванович (1902 с. Жаботин - помер 
1919 р). Козак загону отамана Федора Уварова.  

КУЗУБ Григорій (народження ? с. Михайлівка – помер ?). 
Козак полку гайдамаків Холодного Яру, (дані збираються). 

КУРКА Дмитро Володимирович псевдо «Орел» (народ-
ження ? с. Матвіївка – помер ?). Матвіївський отаман, який під-
порядковувався Холодноярській організації. 

ЛЮБОМИРСЬКИЙ ім’я та по-батькові – немає інформації 
(народження ? с. Матвіївка – помер ?). Козак полку гайдамаків 
Холодного Яру, (дані збираються). 

ЛЕВЧЕНКО Мефодій Гордійович, 45 р., псаломщик, під 
час визвольних подій 1917-1921 років переховував партизанів. 
У 1923 році позбавлений виборчого права. 

ЛЯШЕНКО Іван Якович (1893 р. с. Піщаний Брід, Кірово-
градської обл. - 9.2.1923, м. Київ). Підпільник мережі отамана 
Платона Черненка на псевдо «Чорний Ворон», агроном. Наро-
дився в селянській родині. Безпартійний, освіта середня. Ареш-
тований за звинуваченням у контрреволюційній діяльності і 
бандитизмі: «Громадянин Ляшенко, будучи агрономом, свою 
діяльність проводив в селі. Це йому, як українському шовіністу-
петлюрівцю, давало можливість вести на селі серед селян кон-
трреволюційну роботу» із «висновка по справі №446-7971. Далі 
читаємо: - В червні 1922 р. він познайомився з отаманом Чор-
ним Вороном (Платоном Черненком). Отаман використовував 
його хату як штаб-квартиру. Співпрацював Ляшенко і з отама-
нами Лютим і Ґонтою, а також із полковником Здобудь-Волею. 

2 лютого 1923 р. надзвичайною сесією Київського губернського 
трибуналу засуджений до розстрілу. Загинув під час повстання 
в Лук’янівській в’язниці. У списку загиблих значиться під № 33. 

ЛЕВЧЕНКО Іван Мефодійович, 1901 р. н., зв’язковий ота-
мана полку гайдамаків Холодного Яру. Арештований 1921 року 
пропав безвісті, (шукаємо інформацію). 

МАКАРЮК Андрій Данилович, повстанський зв’язківець, 
станом на 1919 рік йому було 23 р., за це у 1923 році позбав-
лений виборчого права. 

МАКАРЮК Михайло Олексійович, теж саме, як повстансь-
кий зв’язківець у 1923 році позбавлений виборчого права, (дані 
збираються). 

МАМАЙ Яків Опанасович псевдо «Щириця» (1887 с. Бо-
ровиця Чигиринського повіту Київської губернії, тепер Чигирин-
ського р-ну Черкаської обл. - помер 1929 м. Черкаси). Вчитель, 
отаман сотні самооборони с. Тіньки (жовтень 1919), отаман 
«Білоярського полку Холодноярської організації, 2-го куреня 
Холодноярської бригади» (1920), У 1921 році отаман «Першої 
гайдамацької кінної сотні», (дані у стадії обробки) 

МУШКЕТ Леонід Павлович (1895 р. м. Золотоноша Пол-
тавської губернії, тепер Черкаської обл. -  ?). Підпільник, за спе-
ціальністю – інженер, за походженням дворянин. Походив із 
потомственних почесних громадян міста Золотоноші. Навчався 
в Імператорському технічному училищі. Чекісти називали його 
«хитрим і розумним чоловіком» і запевняли: «Мушкет Л.П., 
український шовініст за духом, весь час відчував потяг до пет-
люрівських підпільних кіл. Ще з моменту зародження петлюрів-
щини в Україні він пішов на службу в петлюрівську армію, слу-
жив в галицьких частинах, якими командував полковник Здо-
будь-Воля. Згодом Мушкет переходить на совєтську службу і 
активної участі в петлюрівській роботі до 1922 року не бере. Як 
спеціаліст-інженер він винайшов турбіну внутрішнього згорання 
і застосовує її до аероплана, що дає можливість зменшити вагу 
аероплана в 5–6 разів; потім він винайшов нову вибухову речо-
вину, яка за силою перевищує всі існуючі вибухові речовини 
майже в 10 разів; також винайшов спосіб введення повітря в 
звичайні гранати-лимонки, що збільшує силу розриву (вибуху) в 
5–6 разів. Всі ці винаходи, здавалось, мали би бути передані 
совєтській владі як нові досягнення в галузі військової техніки, 
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але Л.Мушкет, не будучи прибічником останньої, через деяких 
своїх знайомих знайомиться з капітаном американського міно-
носця № 242, через якого веде переговори про можливий про-
даж своїх винаходів американцям чи англійцям». А ще Леонід 
Мушкет прагнув свої винаходи передати «у розпорядження 
істинної української влади». Арештований та обвинувачений у 
«бандитизмі і збройному повстанні проти радянської влади». 
Засуджений до 10 років позбавлення волі. 

ОСАДЧИЙ Зінько Кіндратович (народження ? с. Тимошів-
ка Кам’янської волості Чигиринського повіту Київської губернії, 
тепер Кам’янського р-ну Черкаської обл. - помер ?). Козак «2-го 
куреня Холодноярської бригади». 

ОТАМАНЕНКО Євлампій Свиридович (1880 с. Бовтишка 
Чигиринського повіту Київської губернії, тепер Олександрівсь-
кого р-ну Кіровоградської обл. - помер ?). Козак полку гайда-
маків Холодного Яру. 

ПАЗЕНКО Архип Михайлович (1900 с. Лубенці - помер 
1921). Козак полку гайдамаків Холодного Яру. «Амністований» 
червоними та вбитий 1921 року невідомими особами. 

ПІВТОРАК Прокіп Артемович (1899 с. Михайлівка – помер 
?). Козак полку гайдамаків Холодного Яру, (дані збираються). 

ПОЛІЩУК Василь Мелетійович (народився ? с. Матвіївка 
– помер ? с. Любомирка Чигиринського повіту Київської губер-
нії, тепер Олександрівського р-ну Кіровоградської обл.). Козак 
полку гайдамаків Холодного Яру. Загинув у бою. Похований у 
рідному с. Матвіївці. 

ПОЛІЩУК Василь Романович (народився ? с. Матвіївка – 
помер ?). Козак полку гайдамаків Холодного Яру, (дані збираю-
ться), родич вищезазначеного Василя Поліщука. 

ПОНОМАРЕНКО Прокіп на псевдо «Квочка» (народився ? 
с. Лубенці - помер 1990 р. с. Лубенці). Колишній отаман села 
Лубенці та полку гайдамаків Холодного Яру у 1919 р, член Хо-
лодноярського повстанського комітету. Піддався на більшови-
цьку «амністію» і після 1919 року відійшов від повстансько-
визвольної боротьби. 

ПРИЙМАК Сидір Іванович, псевдо «Цуц»  (1902 с. Матві-
ївка – помер в кінці 1922 р). Старшина полку гайдамаків Холо-
дного Яру, повстанський отаман 1922 року, мав більше 30 пар-
тизанів. У липні 1922 р. козаки Приймака розгромили Триліській 

виконком і вбили старшого міліціонера, через декілька днів во-
ни розгромили Головківський волосний виконком, вбивши мілі-
ціонера і двох членів «комуністичної групи». Базою партизанів 
був ліс біля Матвіївки, співпрацював з отаманом Шеремей. 

Три чоловіка (дані на яких збираються): це ПРОЦЕНКО 
Іван Петрович, на момент визвольної боротьби йому було 29-
30 р., хлібороб із бідняків. 1923 року позбавлений виборчого 
права за зв’язок з повстанцями. 

ПРОЦЕНКО Кость Трохимович, 31 р., хлібороб із бідняків. 
1923 р позбавлений виборчого права за зв’язок з повстанцями. 

ПРОЦЕНКО Олександр (народився ? м. Медведівка (мож-
ливо Мельники) Чигиринського повіту Київської губернії, тепер 
Чигиринського р-ну Черкаської області - помер 1921 р). Можли-
во був старшиною полку гайдамаків Холодного Яру. Москалі 
замість прізвища, називали його «известным бандитом». 

ПУДЕНКО (рік народження ? с. Коханівка Чигиринського 
повіту Київської губернії, тепер Кам’янського р-ну Черкаської 
області - помер 1922). Козак полку гайдамаків Холодного Яру. 
Його розстріляли чекісти 1922 року, могила невідома. 

РЕЗНІЧЕНКО Володимир Пилипович (рік народження ? м. 
Кам’янка – помер ?). Козак полку гайдамаків Холодного Яру, 
(дані збираються). 

РЕПАВКА (ім’я та по-батькові відсутні, рік народження ? с. 
Коханівка - вбитий 1922 р). Козак полку гайдамаків Холодного 
Яру. Розстріляний чекістами у 1922 р. Шукаємо інформацію, 

СИНЬОЩОКИЙ Яків по-батькові – немає, (народження ? 
с. Медведівка – помер ?). Москалі, так само як Олександра 
Проценка називали його, «известным бандитом», (шукаємо 
інформацію). 

СІРИЙ Лавро Матвійович (1900, с. Пруси - помер?). Козак 
полку гайдамаків Холодного Яру, (шукаємо інформацію). 

Чотири чоловіка на яких збираємо інформацію: ОВДІЙ Ва-
силь Семенович. Мав братів: Степана, Павла, Михайло, Тимо-
ша, Пилипа; сестер - Ганну і Наталку. Його дід був старостою 
села. Загинув парубком. 

ОВДІЙ Михайло Семенович, 33 р., із середняків. У 1923 
році позбавлений виборчого права за зв’язок з повстанцями. 

ОВДІЙ Павло Семенович, 39 р., із середняків. У 1923 році 
позбавлений виборчого права за зв’язок з повстанцями. 
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ОВДІЙ Степан Семенович. Репресований більшовиками. 
Додому не повернувся, де похований нам невідомо. 

РАК Семен Васильович, 38 р., хлібороб із бідняків. У 1923 
році позбавлений виборчого права за зв’язок з повстанцями. 

РАК Семен Лукич, 25 р., хлібороб, середняк. Не амністо-
ваний. 1923 року позбавлений виборчого права за зв’язки з 
повстанцями. 

РОМАНЧА Оникій Пилипович, 24 р., до 1917 р. служив у 
волосному управлінні, середняк. Не амністований. 1923 року 
позбавлений виборчого права за зв’язки з повстанцями. 

РОЖМАН Мефодій (додаткових даних немає). Козак пол-
ку гайдамаків Холодного Яру. Репресований на початку 1920 р. 

САМОХВАЛ Петро Карпович, 23 р., хлібороб, бідняк. Не 
амністований. 1923 року позбавлений виборчого права за зв’я-
зки з повстанцями, (дані збираються). 

САМОХВАЛ Федір Карпович, 27 р., хлібороб, бідняк. Не 
амністований. 1923 року позбавлений виборчого права за зв’я-
зки з повстанцями, (дані збираються). 

ТЕМНА Євдокія Костівна псевдо «Дуся» (1900 с. Груш-
ківка - 1970-ті роки, с. Грушківка). Козачка кінної сотні Холо-
дного Яру (командир Андрій Чорнота). В дівоцтві мала пріз-
вище Апілат. Дружина повстанця Платона Темного. Була від-
чайдушною і сміливою козачкою. Брала участь у багатьох боях, 
її побоювалися навіть чоловіки. Після поразки Визвольних зма-
гань 1917-1923 р. виїхала з чоловіком на Далекий Схід. Повер-
нулася в с. Грушківка в середині 1930-х р. розповідала як в мо-
лоді літа воювала та рубалася на шаблях з червоними. Дожи- 
вала свого віку одна у хаті, разом з маленькими козенятами. 

ТЕМНИЙ Іван Вікторович псевдо «Задепа молодший» 
(1902 с. Грушківка – вбитий 1937). Козак «3-ї пішої сотні Холо-
дного Яру». Мав синів: Миколу (1925–1992), Василя (1923), 
Грицька (1928), Петра (1931) і дочку Галю (1934). Репресова-
ний 1937 року. Реабілітований наприкінці 1980-х років. 

ТЕМНИЙ Платон Вікторович  псевдо «Задепа старший» 
(1899 с. Грушківка - помер початок 1980-х р. с. Грушківка). Ко-
зак «3-ї пішої сотні Холодного Яру». Двічі одружений, перша 
дружина - Софія Степанівна Темна (племінниця Сидора Тем-
ного); друга – вищезазначена Євдокія Апілат. Після поразки 
Визвольної боротьби 1917-1923 виїхав із другою дружиною 

(Євдокією) на Далекий Схід. Повернувся у село в середині 
1930-х років, помер у 1960-х роках с. Грушківка. 

Чотири чоловіка на прізвище Токовенко на яких збираємо 
дані: ТОКОВЕНКО Микита Оверкович, хлібороб, «помічник Ва-
силя Чучупаки». Москалі також називали Микиту «известным 
бандитом». Діяв принаймні до літа 1921 року. 

ТОКОВЕНКО Петро Оверкович, хлібороб із бідняків. За-
катований червоними 1920 року у рідному селі. Похований на 
цвинтарі у Мельниках біля могили Василя Чучупака. 

ТОКОВЕНКО Пилип Оверкович, молодий хлопець 20 р., 
хлібороб із бідняків. Не амністований. 1923 року позбавлений 
виборчого права за допомогу повстанцям. 

ТОКОВЕНКО Трохим Євтропович, 27 р., хлібороб, бідняк. 
1923 р позбавлений виборчого права за допомогу повстанцям. 

ТЕРЕЩЕНКО Максим (народився ? с. Суботів - помер 
1921 році у лісі Чута). Командир батареї «Степової дивізії», 
помічник отамана Пилипа Хмари, начальник штабу та кулемет-
ної команди об’єднаного повстанського загону (1920 р), нача-
льник Холодноярського повстанського штабу (з січня 1921); 
військове царське звання — штабс-капітан російської армії. 

ТИМЧЕНКО Марко Іванович (1894, с. Куликівка - помер 
1944 р). Старшина полку гайдамаків Холодного Яру. Під час 
Першої світової війни у званні унтер-офіцера проходив службу 
у «22-й Ізмаїльській бригаді» прикордонної охорони. Після Лют-
невої революції 1917 повернувся в рідне село. Брав безпосе-
редню участь у збройній боротьбі. Після поразки, приховавши 
своє минуле, знову повернувся у рідне село. Переслідувався 
більшовицькими органами ҐПУ. Наприкінці 1920-х років родина 
була розкуркулена і вислана до Сибіру. Повернувшись у 1930 
р, влаштувався на цукровий завод у м. Смілі. Через п’ять років 
(1935) був заарештований органами НКВД і направлений на 
«виправні роботи» на Волго-Донський канал. У період німецької 
окупації під час Другої світової війни, коли повертався до села 
із лісу був убитий поліцаєм (1944 р). 

ТКАЧЕНКО Микола Іванович (рік народження ? село Жа-
ботин – помер ?). Учасник Холодноярщини, (дані збираються). 

ТКАЧЕНКО Василь Федорович (1900, с. Єлисаветградка 
Єлисаветградського повіту Херсонської губернії - помер1923, 
Київ). Козак отамана Герасима Нестеренка-Орла (1920-1921 р) 
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та Ларіона Загороднього (1921-1922 років). Безпартійний хлібо-
роб, неграмотний, нерухомістю не володів. У 1920 році служив 
у «Червоній армії», але того ж року втік до загону отамана Нес-
теренка-Орла. Будучи незадоволеним отаманом (бо той часто 
призначав його в караул), перейшов до загону Ларіона Загоро-
днього. Учасник боїв у с. Володимирівка літом 1921 р, разом з 
отаманом Нестеренком, а у складі загону Загороднього брав 
участь у нальоті на «Червону кавалерію» в с. Шпакова Єлиса-
ветградського повіту (відбили 30 коней). Разом з іншими зупи-
нив та пограбував потяг Ростов - Київ, брав участь в інших 
нальотах та експропріаціях. При арешті відібрана кавалерійсь-
ка шашка, гвинтівка, наган. Видав на слідстві селянина Дубину 
з хутора Білявка Єлисаветградського повіту, який був інфор-
матором партизанів. Назвав прізвища повстанців Дибенка і Ко-
ханенка із загону Нестеренка-Орла, які кепкували над ним за 
те, що служив у «Червоній армії». 2 лютого 1923 року надзви-
чайною сесією Київського губернського трибуналу засуджений 
до розстрілу. Сам помер за дві години перед розстрілом. 

ФІЛОНЕНКО Архип Терентійович (рік народження ? село 
Матвіївка - помер 1922). Старшина полку гайдамаків Холодного 
Яру, повстанський отаман. Співпрацював з отаманами Шере-
мей на псевдо «Сранда» та Приймак на псевдо «Цуц».  (Збира-
ємо інформацію). 

ХОЛОД Митрофан Степанович, 31 р., хлібороб, бідняк. Не 
амністований. 1923 року позбавлений виборчого права за зв’я-
зок з повстанцями. 

ХОЛОД Харитон Максимович, 25 р., хлібороб, бідняк. Не 
амністований. 1923 року позбавлений виборчого права за зв’я-
зок з повстанцями. 

ХОМЕНКО Євдоким (додаткових даних немає). Шукаємо 
інформацію. 

ХОМЕНКО Андрій псевдо «Качур», Івангородський сіль-
ський отаман. Із роду Йосипа Хоменка, сотника надвірної геть-
манської компанійської корогви 1762 року. Батько Андрія був 
військовим, напевно прапорщиком. Андрій мав землю біля 
Івангорода. Під час Української революції 1917 разом з іншими 
брав участь у захисті села, воював проти всіх, хто приходив. 
Точні відомості про його долю відсутні. Є непідтверджена інфо-
рмація, що його розстріляли у Єлисаветградській тюрмі 1919 р  

або 1920 році, де поховали нам невідомо. 
ЦИКАЛО Пилип Опанасович, 26 р., хлібороб, бідняк. 1923 

року позбавлений виборчого права за зв’язок з повстанцями. 
ЧІЛІ Андрій Касянович, 24 р., до 1917 р. служив у волос-

ному управлінні, хлібороб, бідняк. Не амністований. 1923 року 
позбавлений виборчого права за зв’язок з повстанцями. 

ЧІЛІ Мусій Петрович, 43 р., середняк. 1923 року позбавле-
ний виборчого права за зв’язок з повстанцями.  

СОЛОНЬКО Павло (1887 с. Боровиця Чигиринського пові-
ту Київської губернії - помер1920 м. Черкаси?). Військовий діяч; 
отаман села Боровиця, отаман «Білоярського куреня полку 
гайдамаків Холодного Яру». 

ШЕРЕМЕЙ (ім’я не знаємо) отаман на псевдо «Сранда» 
(народився ? с. Матвіївка - загинув 1922). Старшина полку 
гайдамаків Холодного Яру, згодом повстанський отаман. Спів-
працював з отаманами Сидором Приймаком на псевдо «Цуц» 
та Архипом Філоненко. (Шукаємо інформацію) 

СУПРУН (рік народження ? с. Тимошівка - помер?). Козак 
«2-го куреня Холодноярської бригади», (дані збираються). 

ШАТЕНКО (рік народження ? с. Коханівка - помер 1922). 
Козак полку гайдамаків Холодного Яру. Розстріляний чекіста-
ми у 1922 році. Де поховали нам невідомо. 

ШВЕЦЬ Мефодій (рік народження ? с. Матвіївка – помер  
1937). Старшина полку гайдамаків Холодного Яру. Військове 
звання - прапорщик російської (царської) армії. Репресований 
більшовиками 1937 року. Додому не повернувся. 

ШИНКАРЕНКО Микола Андронович (рік народження ? с. 
Тимошівка - помер 1920 р). Козак «2-го куреня Холодноярської 
бригади». Убитий більшовиками у 1920 році. 

Четверо чоловік на яких збираються дані: ЩЕГЕЛЬСЬ-
КИЙ Опанас Євтухович (1873, с. Куликівка - розстріляний 1937). 
Член Холодноярського повстанського комітету; військове зван-
ня - прапорщик (царської) російської армії. Нижче йдуть можли-
ві брати: Андрій Євтухович (рік народження ? с. Куликівка - 
помер 1937). Козак полку гайдамаків Холодного Яру. Теж роз-
стріляний НКВД у 1937 році. Далі Микола Євтухович та Оксент 
Євтухович (рік народження та смерті невідомо). Це козаки пол-
ку гайдамаків Холодного Яру. Після поразки виїхали із села у 
невідомому напрямку, можливо змінили прізвище.  
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ЛЮДИ  ЯКІ  ТВОРИЛИ  РЕВОЛЮЦІЮ  1917-1921 
Ще в ХІХ ст. великий британський письменник, 
історик, філософ і публіцист Томас Карлейль на-
писав: «Революцію задумують романтики, втілю-
ють в життя фанатики, а її плодами користуються 
негідники», на практиці так і відбувається. Слова 
Томаса виявились пророчими для багатьох рево-
люцій Європи, Росії та й зокрема України. Все, що 
нас не  вбиває – робить  нас  сильнішими. До  речі,  

Томас Карлейль (1795-1881), разом із Хьюстоном Стюартом 
Чемберленом та Фрідріхом Ніцше небезпідставно вважається 
одним із духовних батьків нацизму. Чи не тому гітлерівці в Ні-
меччині прийшли до влади не в якийсь там революційний спо-
сіб, а цілком демократичним та легітимним, можна навіть ска-
зати еволюційно-тупиковим шляхом і закарбувалися в історії, 
як вбивці і негідники. І саме вони затулили дитяче сонце – 
хмарами війни. Пам’ятайте люди, що 1 червня кожного року 
«Міжнародний день захисту дітей». Захисту від наслідків доро-
слих дурощів, від безправ'я, від війни та негативізму.  

У лихі періоди революцій, війн та безправ’я діти постійно 
живуть у нашому дорослому сьогоденні. Однак мине час, і ми 
постаріємо й житимемо в їхньому завтра. Як на цих дітей впли-
нуть наші негаразди? Чи зійдуть «зуби дракона», посіяні наши-
ми негативами в дитячих серцях? Що це будуть за сходи? 
Ворожнечі й ненависті, що дозволять легко відтворити в майбу-
тньому чергову революцію, або війну, які нинішні дорослі рано 
чи пізно закінчать? Чи це будуть страх, біль і обачність, які пос-
лужать щепленням та бар'єром перед поверненням до пережи-
того? І продовжиться конфлікт у поколіннях через передану 
батьками різницю в поглядах, підкріплену пережитими цими 
хлоп'ятами й дівчатками небезпекою, страхом, втратами? Чи 
все-таки є надія, що ми виправимо ситуацію? 

Придивіться уважно до дитячих малюнків про революції і 
війни з різних регіонів нашої країни, за різним періодом часу і 
простору. Малюнки дітей, які бачили руйнування на власні очі. 
Малюнки дітей, які відчували їхній зловонний дух, остерігаю-
чись за життя своїх близьких, які пішли на захист держави. Ви 
там знайдете відповіді на всі питання. Ми надаємо фотографії 
окремих українських отаманів та повстанців періоду 1917-1923.  

     
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На фото: №1 Нестор Махно – цивільна людина; №2 Махно в 
період громадянської війни; №3 Махно на службі в радянській 
армії; №4 Махно разом із штабом «Революційної повстанської 
армії» в Україні. 
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Фото №1 Артеменко Федір Петрович або отаман «Орлик» у 
війську і  №2 у лікарні після поранення;    №3 отаман Міляс.  
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Народний секретаріат: відповідальний за фінанси – Ауссен В.Х; 
освіта – Затонський В.П; внутрішні справи – Бош Ї.Б;  торгівля – 
Артем (Сергєєв) Ф.А; праця – Скрипник М.А; керівник прав на-
родного секретаріату – Лапчинський Г; юстиція – Люксембург В; 
хліборобства – Терлецький Е; національних справ – Бакінсь-
кий С; харчування – Лугановський Е; військової справи – Шах-
рай В. Популізм став головним трендом Першого радянського 
уряду України під назвою «Народний секретаріат» 1917-1918 р.    
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Повертаючись до початку розділу - «дитячі малюнки про 
війну», ми бачимо як діти від пережитих травматичних подій -  
регресують. Їхні малюнки завжди сюжетні – те що вони бачать 
на власні очі: підвали, солдатів, військову техніку, зброю, зруй-
новані будівлі й у вогні кров, поранених і вбитих людей. Можли-
во, комусь вони покажуться просто каракулями. Але згадайте: 
війна стала частиною життя цих дітей - страшною, повсякден-
ною і вбивчою. Діти, які пережили таке страхіття, зображають 
свій страх, і стараються назавжди його позбутися. Багато цих 
малюнків вони подеруть на дрібні клаптики, закопають у землю, 
або спалять - щоб все зло, зображене на них, ніколи більше не 
вирвалося назовні й не повернулося в їхнє життя. Автори книги 
просять вас не ділити дітей на «наших» і «не наших» за прин-
ципом політичних переконань батьків. 

Можливо ви не отримаєте однозначних відповідей на всі 
свої запитання. Але треба пам’ятати, всі оті революції і війни 
впливали на світовідчуття, на шкалу цінностей дітей - на те, що 
важливо, а що ні. Діти періоду різних воєн, революцій і перево-
ротів ставлять запитання, на які інколи дорослим дуже важко 
відповісти. Бо самотужки позбутися свого страху, як кажуть: 
«Закопати малюнок із страховиськом в землю», вони не в змо-
зі. З роками, «наші» і «не наші» діти виростуть і застосують свій 
набутий страх проти нас. Яблуко від яблуні далеко не котиться, 
ми будемо пожинати плоди своїх вчорашніх-сьогоднішніх діянь.  

Саме тому, ми відносимо вищезазначену «карлейлівську 
тріада слів: романтики-фанатики-негідники» до різних так зва-
них пролетарських та соціалістичних революцій, наприклад, 
ліберально-демократична революція 1905-1907 р; Лютнева 
революцією 1917 р; Жовтнева більшовицька революція як 
переворот 1917 р; Китайська 1949 р; Кубинська 1959 р; або 
низка революцій у Східній Європі минулого століття. До речі, 
самі більшовики на чолі із Ульяновим-Леніним у 1917-1920-х 
роках свій «Жовтневий переворот 1917 року» йменували 
«заколотом». І лише згодом, з подачі І.Сталіна, більшовики-
комуністи возвеличили «Жовтневий заколот 1917 р» до рево-
люційного рівня. 

Наслідками майже всіх революцій скористались найбіль-
ші негідники всіх часів і народів – більшовики, котрі в заколот-
ний терористичний спосіб майже на сторіччя придушили будь-

які ліберальні, демократичні та національно-визвольні порухи 
не лише в своїй метрополії, але й в державі Україні. Хто із уча-
сників тих подій відігравав роль романтиків-фанатиків-негідни-
ків, ми пропонуємо з’ясувати самим читачам. 

А ще просимо пригадати, чим закінчилась національно-
визвольна за формою і козацько-селянська по суті революція 
1648-1654 років в Україні? Підписанням під тиском значної час-
тини козацької старшини «Переяславської ради» і подальшою 
«Руїною» – у підсумку. Від тих подій в першу чергу виграла 
Москва, і їй сприяла вищезгадана українська старшина. Та ж 
сама історія і з національно-визвольним повстанням Івана 
Мазепи, коли козацька старшина в своїй більшості із суто шкур-
них міркувань, в останній момент не підтримала Мазепу, пере-
кинулась на бік царя Петра-І, чим фактично зрадила українські 
інтереси. 

У нашій черговій книзі, яку зараз тримає в руках читач, ми 
часто згадували про письменника В.Винниченко і історика 
М.Грушевського, яких в Україні прославляють як національних 
героїв не за їхні літературні та наукові здобутки, а за їхні полі-
тичні дії. Відповідно їхніх політичних поглядів, які вплинули на 
подальшу долю України, ми тримаємось діаметральної думки і 
віддаємо перевагу генерал-хорунжому Юрку Тютюннику та 
Миколі Міхновському, яких недалекоглядні історики представи-
ли у непривабливому вигляді. 

Візьмемо період недоведеної до кінця національно-визво-
льної революції в Україні 1991 року. Якщо Л.Кравчук і Л.Кучма 
щиро прагнули і намагались, кожен по-своєму, реформувати 
колишній Радянський Союз, бо там було багато напрацювань, 
то їхні нинішні наступники щиро добиваються лише влади -  
заради влади, навіть особливо і не намагаючись надати тому 
прагненню хоча би якогось реформаторського вигляду. Їхня 
ціль, паразитувати на тимчасових наслідках недовершених 
революційних змін заради особистого збагачення. Чергові гене- 
тичні мутації змінили внутрішнє налаштування мозку, люди зро-
зуміли, що революція - це не благо, а найбільша в історії черго-
ва афера. Принципи ієрархії та рівності не є об’єктивною істи-
ною, вони знаходяться тільки в уяві людини, а в реальній пло- 
щині всіх об’єднують гроші. Тому можливо народи ХХІ ст. обе-
руть три напрямки руху: економічний, політичний і релігійний. 
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Передмова 3 

 
1 глава. Обтяжливі думки 1917-1923 років 0 

Українська брама часу 00 
Маловідомі документи Сісона 00 
Реальна ціна вбивства 00 
Вимір через призму етнічності 00 
Коли таємниця стає доступною 100 

 
2 глава. Золота доба визвольних змагань 100 

Поле битви - Україна 100 
Боротьба за виживання 100 
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Директорія Української Народної Республіки 100 
Західноукраїнська Народна Республіка 100 

 
3 глава. Масовий спротив українського селянства 100 
Життя в іншому вимірі 100 
Початок повстанського руху 100 
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4 глава. Єлисаветградська карусель отаманів 100 

 
Війни народних отаманів 100 
Отамани: не видумані історії 100 
Старе відлуння кола братства 100 
Григор’єв: старі спомини 100 
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«Тихі» погроми Григор’єва 100 
За законами спадковості 100 
Народний отаман Свирид Коцур 100 
 

5 глава. Ратні дороги українських отаманів 100 
 
Анотація отаманів Холодного Яру 1917-1923 років 100 
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Темні лабіринти Віктора Таратути 100 
Експропріатор на прізвище Ердельський 100 
Загадковий Чугайстер 100 
Назустріч власної долі 100 
Люди які творили революцію 1917-1921 років 100 

 
Закінчення книги 100 

 
Зміст книги 100 
Архівні джерела 100 
Інтернет 100 
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Використана література 100 
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