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ТЕЗИ 

Історія твориться й сьогодні. Та багато ще залишилося невідомих фактів про 

державотворення України. Важливої ролі набуває всебічне дослідження історії у 

часи Українського визвольного руху 1918-1922 рр. Це один із найважливіших 

періодів нашої Батьківщини. Україна перебувала в війні між «білими» та 

«червоними», які бачили нашу державу у кайданах кріпосного ярма. На території 

нашого краю знайшлися небайдужі патріоти, які підняли місцевих на боротьбу за 

рідну землю, своєю діяльністю впливали на становлення української держави [11]. 

Поставши на руїнах Радянського Союзу, молода Українська держава ось вже 

більше 25-ти рокiв змушена вiдшукувати свою національну iдентичнicть, відділяючи 

«зерна» нaціонального вiд «плевел» радянщини. Революция Гідностi 2014 року та 

агресія путiнської Росiї, анексія українського Криму та розпалення конфлікту на 

укрaїнському Донбасi – всi ці події частково повторюють події 100-piчньої давнини, 

що вже вiдбувалися на землях України. 

Саме тому вивчення, аналіз та здатність вчитися на своїх помилках, аби не 

повторити їх у майбутньому, надає дослідженню селянської боротьби 1918-1922 

років особливої гостроти та актуальності. Вивчення українського повстанства має не 

тільки наукове, але й соціально-політичне, виховне та світоглядне значення. Із 

прикрістю доводиться констатувати, що майже 300 років перебування Лівобережжя 

під владою Російської імперії та 70 років – у складі радянської держави вже 

практично всієї території 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 недержавну, слабку та таку, що може існувати лише в 

спілці з «братською» Росією. Тобто в світогляді українського селянина 



3 

 

викристалізувалося те, що за висновком видатного українського мовознавця-славіста 

Ю. Шевельова: «українським провінціоналізмом» [4]. 

Метою дослідження є створення комплексної картини повстанського руху-

опору економічному, політичному та національному тиску з боку окупаційних 

режимів, які послідовно змінювали один одного в 1918-1922 рр.; висвітлення 

вагомого внеску кіровоградських отаманів у ході боротьби; відстоювання ідеї, що 

саме повстанські дії сприяли лібералізації економічної політики в Україні (введення 

НЕПу) та «українізації» суспільства. 

Основне завдання, яке ставилося в ході дослідження, спрямоване на 

просвітництво широкого загалу щодо непересічності окремих особистостей в історії 

українського державотворення, борців за справедливість, за свій народ, за землю, 

яку топтали окупанти білогвардійської та червоної армій. 

Наукова новизна полягає в постановці та розробці проблеми, яка до сьогодні 

не отримала всебічного висвітлення в історичній науці, зокрема: 

- простежено процес радикалізації повстанського руху і встановлено чинники, 

що сприяли виникненню місцевою повстанства; 

- здійснена спроба комплексною дослідження повстанства на Кіровоградщині у 

1918-1922 р.; 

- доведено, що ігнорування національною питання було одним із значних 

аспектів підживлення повстанських дій в Україні під час окупації. 

Прикладна цінність полягає в тому, що у молодого покоління посередством 

даної роботи виникла прекрасна можливість задовольнити прагнення пізнати 

істинних героїв своєї держави та відновити втрачені сторінки історії українського 

державотворення. Також докладно висвітлені історичні факти того, як звичайні люди 

(без титулів і багатств) прагнули кардинальних змін всього суспільного устрою, 

боролися до останнього проти тоталітарної влади більшовиків, але були забуті нами 

на цілих дев’яносто років. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в тому, що ці 

матеріали можуть бути використані для створення спеціальних й узагальнюючих 

праць з історії Української революції, підготовки навчальних спецкурсів з історії 
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повстанського руху (його підривну дію, краєзнавчі розвідки), а також при складанні 

навчальних посібників з історії України та регіональної історії для учнів старших 

класів, студентів вищих навчальних закладів. 
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ВСТУП 

 

 

«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 поклявся перед 

нашим жовто-блакитним прапором вмерти за нього. 

Вмерти за нашу священну національну ідею збираюсь 

тільки один раз. Такої смерті й шукаю вже три роки, 

і я її колись знайду» [12]. 

Кость Пестушко 

 

Історія твориться й сьогодні. Та багато ще залишилося невідомих фактів про 

державотворення України. Важливої ролі набуває всебічне дослідження історії у 

часи Українського визвольного руху 1918-1922 рр. Це один із найважливіших 

періодів нашої Батьківщини. Україна перебувала в війні між «білими» та 

«червоними», які бачили нашу державу у кайданах кріпосного ярма. На території 

нашого краю знайшлися небайдужі патріоти, які підняли місцевих на боротьбу за 

рідну землю, своєю діяльністю впливали на становлення української держави [11]. 

Поставши на руїнах Радянського Союзу, молода Українська держава ось вже 

більше 25-ти рокiв змушена вiдшукувати свою національну iдентичнicть, відділяючи 

«зерна» нaціонального вiд «плевел» радянщини. Революция Гідностi 2014 року та 

агресія путiнської Росiї, анексія українського Криму та розпалення конфлікту на 

укрaїнському Донбасi – всi ці події частково повторюють події 100-piчньої давнини, 

що вже вiдбувалися на землях України. 

Саме тому вивчення, аналіз та здатність вчитися на своїх помилках, аби не 

повторити їх у майбутньому, надає дослідженню селянської боротьби 1918-1922 

років особливої гостроти та актуальності. Основними розробниками даного 

історичного періоду є Роман Коваль, Віктор Савченко та інші маловідомі українські 
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науковці й письменники-публіцисти сучасності. Вивчення українського повстанства 

має не тільки наукове, але й соціально-політичне, виховне та світоглядне значення. Із 

прикрістю доводиться констатувати, що майже 300 років перебування Лівобережжя 

під владою Російської імперії та 70 років – у складі радянської держави вже 

практично всієї території 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 недержавну, слабку та таку, що може існувати лише в 

спілці з «братською» Росією. Тобто в світогляді українського селянина 

викристалізувалося те, що за висновком видатного українського мовознавця-славіста 

Ю. Шевельова: «українським провінціоналізмом» [4]. 

Метою дослідження є створення комплексної картини повстанського руху-

опору економічному, політичному та національному тиску з боку окупаційних 

режимів, які послідовно змінювали один одного в 1918-1922 р.; висвітлення 

вагомого внеску кіровоградських отаманів у ході боротьби; відстоювання ідеї, що 

саме повстанські дії сприяли лібералізації економічної політики в Україні (введення 

НЕПу) та «українізації» суспільства. 

Основне завдання, яке ставилося в ході дослідження, і виконання якого 

тривало протягом двох останніх років, спрямоване на просвітництво широкого 

загалу щодо непересічності окремих особистостей в історії українського 

державотворення, борців за справедливість, за свій народ, за землю, яку топтали 

окупанти білогвардійської та червоної армій. 

Наукова новизна полягає в постановці та розробці проблеми, яка до сьогодні 

не отримала всебічного висвітлення в історичній науці, зокрема: 

- простежено процес радикалізації повстанського руху і встановлено чинники, 

що сприяли виникненню місцевою повстанства; 

- здійснена спроба комплексною дослідження повстанства на Кіровоградщині у 

1918-1922 р.; 

- доведено, що ігнорування національною питання було одним із значних 

аспектів підживлення повстанських дій в Україні під час окупації. 
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Прикладна цінність полягає в тому, що у молодого покоління посередством 

даної роботи виникла прекрасна можливість задовольнити прагнення пізнати 

істинних героїв своєї держави та відновити втрачені сторінки історії українського 

державотворення. Також докладно висвітлені історичні факти того, як звичайні люди 

(без титулів і багатств) прагнули кардинальних змін всього суспільного устрою, 

боролися до останнього проти тоталітарної влади більшовиків, але були забуті нами 

на цілих дев’яносто років. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження  полягає в тому, що 

ці матеріали можуть бути використані для створення спеціальних й узагальнюючих 

праць з історії Української революції, підготовки навчальних спецкурсів з історії 

повстанського руху (його підривну дію, краєзнавчі розвідки), а також при складанні 

навчальних посібників з історії України та регіональної історії для учнів старших 

класів, студентів вищих навчальних закладів. 

Обсяг дослідницької роботи становить 33сторінки друкованого тексту. Вона 

складається з двох основних розділів, містить також вступ, висновки, список 

використаних джерел (13 пунктів), 6 додатків з фотоматеріалами та картосхемами. 
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РОЗДІЛ 1 

ПОВСТАНСЬКИЙ РУХ У ЦЕНТАРАЛЬНІЙ УКРАЇНІ В 20-х РОКАХ ХХ ст. 

 

 

Повстанський рух 1918-1922 рр. 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, для 

самовизначення українського суспільства. 

Хоч у більшості випадків причини повстання були однаковими, але одного 

керівного складу не мало. Через менталітет українців, які хотіли лише відстояти та 

зберегти свій клаптик землі, і категорично були проти покидати рідний край. Через 

такий недолік масштабних дій проти тоталітаризму більшовиків майже не було. 

Одним із складних питань в історії повстанського руху того 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 привернути 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 селянами.  

Так, наприклад, до першого типу слід віднести махновщину (Південна 

Україна і частина Лівобережжя), петлюрівщину (Правобережжя і частково 

Лівобережна Україна), а також «зелений» партизанський рух (східне узбережжя 

Чорного моря і Крим, які навесні 1921 р. все ще частково контролювалися 

повсталими селянами) [10]. 

Проте ні література, ні архівні джерела не дають можливості ретельно і 

послідовно простежити історію створення і діяльності окремих повстанських загонів 

під керівництвом отаманів. Але серед них виділяються ті, які стали в основі 

створення Степової дивізії. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0


10 

 

Отже, Степова дивізія – це повстанське військо, яке складалося переважно з 

селян, які потерпали від тоталітарної радянської влади. Існувала ця дивізія в 1920-

1922 роках та своїми масштабними бойовими походами охоплювала Херсонщину, 

Черкащину, Поділля, Катеринославщину (додаток Б). 

 

1.1. Бойовими шляхами Степової дивізії 

 

 Констянтин Юрійович Пестушко народился 26 лютого 1898 року в селі 

Анновка, Верхньодніпровського повіту Катеринославської губернії (нині с. 

Ганнівка, Петрівський район Кіровоградської області). В своєму селі закінчив 

двокласну школу, та в 1915 році був студентом Олександрівського механіко-

технічного училища (зараз Запорізький технічний університет) (додаток А). Але не 

закінчивши училище він пішов у добровольці на фронт [6]. 

 До 1917-го року воював на турецькому фронті та отримав два Георгієвські 

хрести (3 та 4 ступеню). Та через поранення потрапив у госпіталь та направлений на 

навчання в офіцерську школу в місті Горі (Грузія). Після закінчення потрапляє на 

Західний фронт та вступає добровольцем до «ударних загонів смерті». Через 

революцію повертається додому, та в 1918 потрапляє під гетьманську мобілізацію 

де потрапляє в Маньківський полк у Білій Церкві, де дослужився до полковника. 

Потім приєднується до Армії УНР під керівництвом Симона Петлюри [5]. 

 У 1919 році приєднується до махновців, та контролює територію Черкас, 

Бобринця, Чигирина, Кременчука, Знам'янки, Олександрії з напрямком дій на Білу 

Церкву, на чолі Середньодніпровської групи, яка налічувала 2500 повстанців. В цей 

момент він бере собі псевдоніми «Степовий» та «Блакитний». Після того як 

кількість повсталих збільшилася до 3000 перейминовує на Республіканське військо. 

Та через розбіжності в ідеології повертається додому, де його в січні 1920 обирають 

комісаром та головою волосного комітету. Так користуючись своїм становищем він 

створює одну з найбільших підпільних організацій в Криворізькому повіті [1]. 

 «Був це чоловік вище середнього зросту, – описував Костя молодший брат, 

Юрій Степовий. – Добре складена статура. Бліде обличчя, але на рідкість 
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привабливе: великі сірі очі, пухнасті чорні вуса, що надавали його 

двадцятидворічному обличчю більшої солідності, і хвиляста зачіска назад. Сіре 

вбрання військового строю, елегантні офіцерські чоботи. На правому боці 

маленький парабеллюм, зліва – пляншетка, а через шию – далекогляд» [13]. 

 На початку травня 1920 року, коли польська армія була вже під Києвом, в 

Ганнівкі була оголошена мобілізація в Червону армію віком від 19 до 25, яка 

викликала повстання в селах Ганнівської волості [12]. 

 День мобілізації припав на 12 травня 1920 року в Кривому Розі. Після того як 

закінчилось оформлення документів і всіх вишикували на площі, воєнком подякував 

і похвалив новобранців, після закінчення Пестушко вистрелив у нього і подав 

сигнал для повстання. За півгодини було взято будинок Всеукраїнської національної 

комісії (ВУНК), в Кривому Розі, і звільнено в’язнів, а через 7 годин було звільнено 

повністю все місто. На будинку воєнкомату було вивішено жовто-блакитний 

прапор. 

 Та через два дні місто було оточено полками Котовського та підрозділами 

ВУНК, які почувши про повстання прибули з Катеринослава, близько двох тисяч 

повстанців рушило на північ, до початку сутички. 

 З цього моменту перед нами постає Степова дивізія або Перша 

Олександрійська повстанська армія [12]. 

 Степова дивізія рухалась до Варварівки, де вони зустріли на своєму шляху 

Яструбенка (командира полку Котовського) та його дружину, які їхали у відпустку 

до Кривого Рогу. Коли він побачив Пестушка, то одразу кинувся обіймати його та 

говорив, що шукав зустрічі з повстанцями. Але отаман дав наказ розстріляти його та 

його дружну. У Варварівці зупинились перепочити і зібратися з силами. 

 До Варварівки наближалося підкріплення Степової дивізії – загін Тишаніна: 

300 шабель, 200 піхотинців і 350 повстанців із косами та вилами. 

 Тепер Степова дивізія була поділена на: Перший кінний полк, яким 

командував отаман Єлисей Лютий, Другий піхотний полк, командир отаман 

Гнибіда, Третій піхотний полк під керівництвом колишнього махновця Тишаніна. 

Четвертий окремий полк під командуванням отамана Клепача, який самостійно діяв 
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на території Криворізького повіту та околиць. П’ятий запасний полк Штиля. В 

Степовій дивізії також був Окремий Розвідувальний полк колишніх махновців під 

командуванням Жовтоводського отамана Чорного Ворона ( до 300 чоловік). Як 

свідчить кандидат історичних наук, Віктор Савченко, у своїй праці станом на 

червень 1920 рік Степова дивізія налічувала близько 10 тисяч повстанців, 150 

кулеметів та чотири гармати, але Роман Коваль, дослідник цього періоду вказує, що 

їхня чисельність сягала 20 тисяч повстанців. Мала достатньо сильну кінноту, піхота 

пересувалась на підводах, але озброєні були лише менше половини [12]. 

 Розвідка доповіла, що війська Катеринославського ВУНК на чолі із 

Донченком прибули в Петрове. Це були новобранці, які вірили в радянську владу: 

500 піхотинців, 30 вершників, 10 кулеметів та 4 польові гармати. Блакитний 

відрядив загін Лютого із 350 вершників. І вже зранку степовики повернулися з 

перемогою, амуніцією та трофейною зброєю [13]. 

Уночі до Верблюжки сунувся загороджувальний загін Єлисаветградського 

ВУНК (близько 2-3 тисяч вершників, 2 тисячі котовців, 15 станкових кулеметів та 3 

гірські гармати). Пестушко на захист села виступив у такій формації: на півночі – 

Гнибіда і Лютий, на сході - Тишанін та Чорний Ворон. Була запекла боротьба, але на 

ранок Чорний Ворон та інші степовики вистояли й отримали 3 гармати, 15 

станкових кулеметів, 500 рушниць та багато амуніції. 

 Після наради провідних отаманів було вирішено визволяти Олександрію. 

Поручили складати план Вовгурі. У цей час вони на шляху до цього міста звільнили 

села: Піщані, Шалівці, Глинське, Нова Прага [13]. 

А 27 червня було оголошено план наступу на Олександрію. Опівночі 29 

червня наступ було розпочато. У радіусі 5 км місто оточили та перегородили 

дороги до Єлисаветграду, Знамянки та П’ятихаток. Було перерізано зв’язок з 

Єлисаветградом. У цей час зв’язкова Віра Бабенко та інші повсталі в місті підпалили 

воєнкомат та магазини. Війська ВУНК були в розпачі, тому до ранку Степова 

дивізія звільнила місто Олександрію. 

Після битви Степова дивізія розділилась на 3 полки і різними шляхами вони 

маршем, звільняючи села, дійшли до Братолюбівки, де вони вирішили відпочити 
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перед походом на Херсон. Через тиждень вони дійшли до околиць Херсону, 

уникаючи великі населені пункти: Долинськ, Бобринець, Новий Буг. 

Наступним кроком у планах повстанців був тихий, без використання 

артилерії, напад на пости червоних [13]. 

Усе було готово до третьої години ночі, де вони зайняли вигідне становище 

для наступу і подали сигнал для штурму. Звільнення йшло добре, але прибуло 

підкріплення на човнах і почався обстріл із артилерії позиції Степової дивізії. Через 

це повстанці за годину вирішили відступити, а прикрити відступ допомогла їхня 

артилерія. За 2 км від міста повстанці зробили засідку, яку забезпечив Кінний полк 

Лютого та Чорного Ворона. За 5 км від міста війська ВУНК потрапили у пастку: 

Лютий відкрив вогонь із кулеметів, а з тилу обійшов і атакував Чорний Ворон. 

Блакитний, щоб підняти бойовий дух своїм побратимам, кинувся у бій на тачанці з 

кулеметом. Через 4 години місто було взяте [13]. 

 Вже 28 серпня дісталися П’ятихаток. Це був важливий стратегічний пункт, бо 

через нього проходили залізничні артерії, що зв’язували західний та східний 

фронти. Тож повстанцям потрібно було перешкодити постачання зброї фронтам. 

Перед наступом підірвали мости та обстріляли з кулеметів війська ВУНК. Повстанці 

захопили поїзд та взяли на озвброєння 5 автомобілів, 10 мотоциклів, 3 броньовика та 

паливо [12]. 

 Через кілька днів Степова дивізія зайшла із північного заходу Єлисаветграда. 

Через те, що Пестушко був поранений наступ доручили Тишаніну [13]. 

Є відомості, що Врангель пропонував Пестушкові спільними діями взяти 

Єлисаветград і відтіснити Червону армію, але він відмовлявся від усіх зв’язків в 

білогвардійцями [12]. 

Після звільнення фортечного міста вирушили до Холодного Яру. Через: 

Кам’янку, Іградківку, Ружичів, Чигирин до Медведівки [13]. 

Вже 24 вересня, Степова дивізія, була біля Мотронинського монастиря 

(додаток В). На зустріч їм виїхала сотня холодноярівців. На чолі з Чорнотою і 

Отаманенком. Вони привітали степовиків і провели до Медведівки. Штаб Степової 

дивізії розташовувався в центрі села, у вищій початковій школі [2]. 
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Тож бачимо, як із малого загону повстанців сформувалося ціле військо, яке на 

своєму шляху долало більшовицьку диктатуру. Ця дивізія зробила те, що іншим 

повстанцям не вдавалося зробити. Попри малу кількість зброї та амуніції степовики 

боролися, захищаючи свою землю всим, що траплялося під руку. Але такі успіхи не 

були б можливими без чудових тактиків. Невеликим числом зброї повстанці йшли 

на порівняно більш могутніше військо Червоної армії, перемагали й звільняли 

великі землі на своєму шляху. 

 

2.2. Кость Блакитний - Головний отаман Холодного Яру 

 

Так, після облаштування дивізії в Медведівці, Холодноярські отамани 

негайно скликали нараду. І 24 вересня 1920 року, Костянтина Пестушка обирають 

Головним Отаманом усіх загонів района Холодний Яр-Єлисаветград-Чигирин. На 

голосуванні його підтримують отамани: Сергій Отаманенко (голова 

Холодноярівського повстанського комітету), Петренко (майбутній голова 

Холодноярівського повстанкому), Деркач (командир військ Холодного Яру), Кібець, 

Мамай (командир 2-го куреня Холодного Яру), Голий, Кваша та Гриценко. Також на 

нараді отаманів вирішувались такі питання: чи рухатись назустріч Армії УНР, яка 

під проводом С. Петлюри успішно наступала із Заходу; чи звільняти від більшовиків 

населені пункти й чекати фронту, щоб завдати червоним останній удар [12]. 

Через те, що Всеукраїнська надзвичайна комісія хотіла дискредитувати 

Степову дивізію, та заслані більшовики підбурювали повстанців на мародерство і 

грабунки, був виданий Наказ № 2 Олександрійського повітового Повстанського 

комітету від 26 вересня 1920 року: «За таких обставин армія існувати не може. 

Вона або буде розбита, або розійдеться, як юрба. Селянство чекає від нас чесної 

святої праці, а не бандитизму. Тому будь-які вияви бандитизму слід розглядати як 

провокаційну роботу комуністів».  

Таким чином створюється Повстанська комісія по боротьбі з бандитизмом, 

яка мала право розстрілювати всіх винних у підривній діяльності дивізії. 

 З цього наказу помітно, що Степова дивізія мала чітку структуру: Головний 
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отаман, Штаб, контррозвідка, політична прибудова – Повстанський комітет, полки, 

батальйони, курені, сотні, комендантська сотня, підривна команда, кінний відділ, 

канцелярія, інспекторсьий відділ, комісія інженерного майна, збройний відділ, 

комендатура руху, Дивізійний Суд, дивізійний госпіталь, господарчі частини [3]. 

 У Медведівці отамани розробили план походу об’єднаних загонів, на Черкаси 

та Київ. Але за іншою інформацією, зокрема у працях Романа Коваля, Київ за 

рішенням наради у Медведівці, мали захопити польсько-українські війська. 

 Після двох днів облоги 10 жовтня 1920 року повстанцям, Степової дивизії, 

Златопільскому, Холодноярівському та Придніпровському повстанським куреням, 

вдалось захопити більшу частину міста Черкас, але їм довелося відступити тому, що 

Блакитний і Деркач постановили, що Черкаси треба обминути та накопичувати сили 

[12]. 

Звільнивши село Руська Поляна військо Холодного Яру поповнилося на 5000 

повстанців, які прийшли із навколишніх сіл. Наступного дня, звільнивши село 

Мошни, зібралася нарада отаманів. Від холодноярців прибули Деркач, Кваша, 

Мамай, Грицаєнко, Отаманенко, Петренко, Чорнота і Залізняк. Найперше 

оцінювалися кількість війська (підрахували - до 30 тисяч, але за працями В.Савченка 

їх було менше 20 тисяч) та одним із головних, розглядалось питання про з’єднання з 

військами УНР. Але було вирішено залишитись та чекати доки фронт дійде до 

об’єднаних повстанських сил, оскільки більшість повстанців не мали зброї, та й від 

них більше користі буде в тилу ворога. Під час наради прибув розвідник і доповів, 

що червоні стягують сили для оборони Києва від повстанців. Всі більшовицькі 

частини на Черкащині отримали наказ негайно вирушити до Києва. В Черкасах 

залишилася невелика кількість військових, яка була потрібна для оборони міста [13]. 

Також, Чорний Ворон вимагав негайно захопити Черкаси та рухатись на Київ. 

Лютий застеріг про те, що степовики і так вже далеко зайшли і рішення йти на Київ, 

степовики, більш за все не схвалять. 

В цей момент війська отамана Нагірного штурмували Золотоношу, а отаман 

Хмара захопив Чигирин. Уже вночі повстанці одержали інформацію, що ворожі 

загони, які йшли услід за Степовою дивізією, перейшли у Чигирині річку Тясмин і 
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йдуть у напрямку Черкас. За всіма ознаками готувався наступ на Медведівку. 

 Наступного дня, 11-го жовтня, з'явилися перші ворожі групи, зав'язалась 

перестрілка через річку. Частина степовиків і другий курінь холодноярівців 

переправлялися через Тясмин біля Мотронинського монастиря. Блакитний наказав 

обстріляли ворога. У результаті цього кілька гарнізонів більшовиків були знищені, а 

решта відступала. Через міст вихором пронісся загін Чорного Ворона по слідах 

більшовиків. На підмогу Воронові пішли Чорнота, Кобчик і кіннота Блакитного. 

Через десять кілометрів більшовики зробили спробу зупинити повстанців, але 

налякані героїзмом повстанців утікли далі [12]. 

 З 12 жовтня Червона армія почала втілювати план «ліквідації повстанської 

занози» та захоплення Черкас. Червоноармійців було поділено на три групи. Перша 

група атакувала село Кам’янку та Онуфрієвський монастир. Частина Степової 

дивізії, яка налічувала близько тисячі повстанців, цілу добу захищала село, але 

червоноармійців було удвічі більше і це було вирішальним. Друга група червоних 

вдарила із Чигирина та зайняла Медведівку, розбивши при цьому півтори тисячі 

повстанців. Третя группа червоних разгромила до трьох тисяч повстанців, які в той 

момент брали в облогу Черкассы. Про запеклість боїв свідчать записи ВУНК [12]. 

У цей період на польсько-радянському фронті восени 1920 року завдяки 

спільним зусиллям УНР та Польщі було зупинено й відтіснено Червону армію. Усі 

чотири радянські армії були цілком розтрощені. Поляки захопили 70 тис. 

полонених. На півдні польсько-українська армія прямувала на Волинь і Поділля. 

Радянська армія під їх ударами відступає. Війська УНР захоплюють в полон 11 

тисяч червоноармійців [3]. 

 У Таврії Врангель завдає поразки 13-ій армії, захопивши 21 тисячу 

червоноармійців. 

Та таких перемог не було, якби Степова дивізія не розпочала свою діяльність. 

Зокрема припинився зв’язок, який координував західний і південний фронти. 

Незабаром Степову дивізію наздогнали зв'язкові з Херсонщини, і доповіли. що 

загони ВУНК нищать та грабують села, які були колискою степовиків. А родини у 

яких був відсутній чоловік розстрілюють на місці. Степова дивізія замітингувала і 
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вимагала повернутися до своїх домівок, боронити сім’ю. Пестушко не погоджувався 

з цим, але він побачив, що він втратить більшість своїх повстанців і погодився. Але 

все ж таки деякі степовики залишилися в Холодному Яру. 

З праці Віктора Савченка відомо, що після об’єднаних бойових дій Степової 

дивізії та холодноярівських військ від перших з 10 тисяч повстанців, залишилось 

лише 3 тисячі [3].  

Біля с. Розумівка Степова дивізія перетнулася з Першою Кінною армією 

Будьонного. Командир ударно-розвідувального загону Чорний Ворон, першим 

зустрів ворога. Чорний Ворон повів їх у протилежний від Степової дивізії бік 

відволікши при цьому близько двох тисяч будьоновців. У нерівному бою отаман 

Чорний Ворон та всі три сотні його побратимів загинули, але завдяки ньому він дав 

Степовій дивізії час для маршу. Але сутички між Червоною армією тривали. Крім 

цього сутички між Кінною армією були на станції П’ятихатки та в Ганнівці, де 

вони змогли знешкодити майже три тисячі червоноармійців [12]. 

Повстанці ж після великих втрат, з трьох тисяч залишилось півтори, 

повертаються на свої позиції Верблюжка-Варварівка-Гурівка-Водяне. Та було 

поділено повстанців по територіальній ознаці на полки. 

У листопаді відбулася нарада отаманів та старшин. На ній, через нестачу 

зимого одягу, всі погодились з демобілізацією Степової дивізії, на зимовий період, а 

частина повстанців повернулась в Холодний Яр. Штаб Степової дивізії перейшов у 

підпілля, підтримуючи зв’язок з Симоном Петлюрою та Юрком Тютюнником. 

 Навесні 1921 року, планувалось всеукраїнське повстання. Координатором 

цього повстання на Криворіжжі був доктор Гелей, а на Катеринославщині – 

Блакитний. Очолити повстання мав генерал-хорунжий Андрій Гулий-Гуленко. 

 Планувалось почати повстання першого травня в Єлисаветграді. Але коли 

відділ ВУНК вийшов на отамана Андрія-Рибалко-Зірка, він розповів усі плани і 

згодом, місцезнаходження багатьох отаманів. Згодом були заарештовані доктор 

Гелей, Юхим Ільченко та 52 повстанців. Пестушко в цей момент переховувався в 

німецьких хуторах біля Єлисаветграду, потів – в селі Очаково, у сестри. У травні, 

він та отаман Лютий прибули до Ганнівки для того, щоб Блакитний міг 
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попрощатися з рідними, бо він мав емігрувати на Захід. Але через зраду отамана 

Андрія-Рибалко-Зірки село, в якому був Пестушко оточили. Побачивши це, отамани 

відкрили вогонь і хотіли вирватися з оточення. Розділившись, отаману Лютому 

вдалося зникнути, але коли Блакитний майже втік один красноармієць вистрілив 

йому в спину, через велику втрату крові Блакитний помер [12]. 

 Сталося це 9 травня 1921 року, за іншими твердженями – 29 квітня. Тільки на 

четвертий день батькові дозволили поховати сина, але наступного дня його 

відкопали і повезли в Кривий Ріг. Там вони сфотографували труп Пестушка, і 

віддали його назад батькові [13] (додаток Г). 

 10 липня 1921 року Тишанін загинув у бою біля села Христофорівка. Загін 

очолив його брат Григорій. Повстанці знищували, або підпалювали воєнкомати, 

списки призовників, свідчення про сдачу продроскладки. Знищували коммуністів, 

активістів-комнезамників. Такі акції масово підтримувало населення. Для знищення 

«тишанівців» були об’єднані сили Катеринославської губернії. Григорій розділив 

свій загін на три невеликі, одним із яких командував отаман Лютий, другим 

командував отаман Свищ. Григорій Тишанін загинув 23 грудня 1921 році у бою біля 

села Широке. Ще більше року продовжував боротьбу отаман Свищ, об’єднавши при 

цьому залишки загону Тишаніна. До 1923 року продовжував боротьбу отаман Федір 

Довженко, який очолив загін після отамана Свища. Отаман Лютий був 

заарештований в 1930 році. З кінця 1920 до 1923 рік на Криворіжжі діяло близько 3 

тисячі повстанців, а до весни 1923 року було зарєєстровано, в документах ВУНК, до 

450 чоловік. Радянська влада ще довго не могла повністю знищити повстанців в 

Центральній Україні, аргументуючи тим, що тут «розсадник політичного 

бандитизму» [3].  
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РОЗДІЛ 2 

РОЗВИТОК ПОДІЙ З ПОЗИЦІЇ БІЛЬШОВИЦЬКОЇ ВЛАДИ 
 

 

Відповідно до звіту Катеринославського НК на території Криворізького повіту 

діяли дві підпільні організації. Перша під керівництвом Клепача та Скляра, але вона 

була пасивною у підривних діях, щодо радянської влади. Друга – (рос.) 

«организация, под руководством Пестушки-Степового, (он же Блакитный), с 

самого начала привлекала к себе известных повстанцев: Тишанина, Гниненка, 

Нестеренка и других, и сразу проявила себя активной, имея в своём распоряжении 

крупную реальную силу». 

За досить короткий період, чисельність Степовій дивізії стала до 20 000 

чоловік, при 2-х гарматах і кулеметах; при загоні були також автомобілі, мотоцикли 

та велосипеди, які Степовий добув. Захопивши в Криворізькому повіті дві 

автоколони. Штаб загону складалася з людей різного політичного забарвлення, 

незважаючи на те, що гаслом Степового було «Самостійна Україна». У штаб 

входили представники російських монархічних груп, на зразок полковника 

Кропиви, Терещенко, який прилетів на аероплані від Врангеля, інженера Мокриці та 

інших. У той час, коли дрібні партизанські загони не могли розраховувати на власні 

сили і зверталися за допомогою до Врангеля, Степовий, який від Врангеля допомоги 

не хотів отримувати, але діяти одному йому вже було важко, переносить свою 

діяльність на Київщині. Де він будучи розбитий, і переслідуваний червоними 

частинами, змушений повернутися на Катеринославщину. Степовий по шляху до 

Катеринославщини, віддає наказ про розпуск своєї армії. Перед розпуском Степовий 

розбиває свою армію по полкам, суворо дотримуючись територіальної ознаки. Тут 

він не входить з білогвардійцями у військові сутички, так як взаємовідносини 

Петлюри з Врангелем ще не визначилися. (додаток Д, с.138). 

5 травня 1920 року виданий наказ повітового комісаріату: (рос.) «Военный 

комисар Криворожського уезда т. Полевой приказал всем гражданам, родившимся 

в 1898-1900 годах, прибыть на призывной пункт в город Кривой Рог, ул. Глинки, 33 – 
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10 мая настоящего 1920 г. к 8 часам утра, имея при себе удостоверения и военный 

билет. Все уклонившиеся от заявки будут рассматриваться как дезертиры, за что 

понесут самое суровое наказание по законам военного времени, вплоть до 

расстрела. (Зав. делопроизвоством комисара Контранкевич)» [13]. 

 Ось такі документи писали чекісти про повстанський рух, який розпочався під 

проводом Блакитного [6]: (рос.) «банды с каждым днем увеличиваются, количество 

бандитов доходит до 8000 чел. вместе со стариками й подростками. Вооружена 

банда частью куцаками, частью штыками и вилами. Имеет до 800 винтовок, три 

пулемета, бандой вырыты также окопы». 

 «…Александрийский уезд. В ночь на 12 октября в местечко Мироновку 

ворвалась банда до 500 человек, находящийся там продотряд разбежался… В 

Глинске убиты начальник милиции й его помощник, численность бандитов — 600–

700 человек». 

 «…Александрийский уезд… В Новопражском районе, в деревне Верблюжка, 

по направленню станции Долинской появилась банда Штыля, 600–700 чел., 

вооруженная куцепалами, винтовками… В село Мироновку в ночь на 12 октября 

вступила банда в 5000 человек». 

 «…В районе Павлыш-Лекаревка оперируют банды около 1000 человек. По 

сводке штаба тыла от 28 августа 1920 года – по дополнительным сведениям 

повстанческое движение и бандитизм охватывает весь уезд». 

 «Александрийский уезд. 4-го сентября бандой до 2000 человек под 

предводительством Степового был произведен налет на Александрию…. Бандитами 

разграблен вещевой склад 1-го запасного батальона, уведена идейная музыкальная 

команда, выпущены из тюрьмы 29 бандитов. В нашем отряде есть жертвы… Для 

дальнейшего обеспечения города требуется в срочном порядке вооруженный 

отряд». 

 «Потери батальона не свыше 60 человек убитыми, ранеными й пропавшими 

без вести. Из карманов убитого командира повстанческого полка извлечен 

оперативный приказ о занятии города Александрии й знамя желто-блакитное… Есть 

полное основание ожидать вторичного наступления на город Александрию. Банды 
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организованы в дивизию, имеющую четыре полка. Разбросаны по-батальонно по 

всему уезду. Определенно известно, что заняты села Звенигородка, Куколовка, 

Красная Каменка, Новостародуб. На подкрепление к Александрии прибыл из 

Кременчуга отряд в составе 32 вагонов».  

 «…Александрийский район. Сводно-объединенный отряд под командой 

командира отряда особого назначения 6-й армии т. Юдицкого… вступил в бой с 

организованной бандой большой численности до 5000 человек в составе пехоты, 

кавалери и артиллерии с орудием, пулеметами, большим запасом снарядов и 

патронов, в результате боя отряд тов. Юдицкого был разбит».  

Чекіст Козельський у своїй книзі «Шлях зрадництва і авантюр» писав: (рос.) 

«Александрийская дивизия интересна главным образом потому, что она явила 

собой, возможно, единственный пример, когда атаманам повезло объединиться и 

создать на длительное время серьезную боевую силу. Силы дивизии доходили до 15–

20 тысяч человек... они превратили некоторые уезды в кипящий котел» [9]. 

У 1921 році після розгрому Врангеля всі сили було кинуто на боротьбу з 

повстанцями. Андрій-Рибалко-Зірка розповів НК місце перебування 50 повстанців, 

які були у підпільній організації під проводом Блакитного. Розповів і про 

перебування самого Блакитного. Ось звіт складений Катеринославським НК: 

Криворізький повіт, у якому знаходилося 33-х заарештованих. Під час одного з 

арештів був оточений будинок, в якому знаходилися Степовий і Лютий, які 

відкривши стрілянину, кинулися тікати. Кравченко, наздоганяючи Степового, 

пробував було зупинити його, кричачи йому, що повстанці не праві, що вони 

помиляються, що НК - не такий страшний орган, яким його малювали, що НК не 

прагне зовсім винищувати, як можна більше людей, як вони раніше думали і 

вказуючи на себе говорив: «дивись, адже я працюю, і ти будеш працювати, разом зі 

мною». Але Степовий не зупинявся і продовжував відстрілюватися разом з Лютим. 

Але один з червоноармійців, будучи збудженим стріляниною і перебуваючи в деякій 

небезпеці від стрільби, вистрілив з гвинтівки і поранив Степового, який тікав, у 

спину. Степовому була надано першу медичну допомогу, але зусилля врятувати 

його життя виявилися марними, і він помер, вимовляючи слова: «вмираю за рідну 
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Україну». Лютий, тим часом, втік у гори. А так як дорога в горах йому була добре 

знайома, то він і зник. 

У числі затриманих були і сестри Бабенко, одна з яких щойно повернулася від 

Петлюри. Віра Бабенко з-за кордону привезла наказ про тимчасове призначення, до 

появи Степового, Ільченка отаманом Верхньодніпровського і Криворізького повітів 

(додаток Д, с.148). 

У списку арештованих у справі «Заповіт» (додаток Д, с.149) ми можемо 

побачити, що серед них є й отамани Кіровоградщини (додаток Е): Гулий-Гуленко, 

Денис Гупало, Юрій Дроботковський, Іларіон Загородній, Микола Бондаренко 

(Кібець).  

У жовтні 2016 року за заявою прокурора Київської області, яка внесена на 

підставі доручення Генерального прокурора України, рішенням апеляційного суду 

Київської області реабілітовано отаманів Холодного Яру і Чорного Лісу – Іларіона 

Загороднього, Мефодія Голика-Залізняка, Юрія Дроботковського та деяких інших. 

Але все ще залишилося поза увагою багато отаманів, які проливали свою кров за 

незалежну Україну, хоча й досі їхні вчинки окремими представниками діючої влади 

розцінюються як злочин. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

Період з 1918 по 1922 роки можна схарактеризувати як масовий збройний рух 

українського селянства, що спрямований на право вільного володіння землею та 

засобами виробництва, проти реставраторів старого ладу й окупаційних режимів в 

Україні, за народну владу та національне і соціальне самовизначення українського 

народу. 

Спершу, обмежений своїм соціальним спрямуванням та анархістським 

характером, повстанський рух в Україні набирав поступово все більше 

національного змісту й оформився у виразну політичну визвольну боротьбу 

українського народу. 

Повстанський рух в Україні, стихійний за своєю основою, не був об'єднаний 

за ініціативою й проявами, не мав одного керівного центру й одностайного плану 

дій. Неусталені були також його ідеологічні й програмові засади та спрямування. 

Лише в окремі періоди боротьби виявилася перевага певних ідеологічних настроїв, 

базованих на принципах самовизначення і незалежності нації. Ідеологія та мета 

повстанського руху в Україні проявлялися епізодично в заявах отаманів, у їхніх 

наказах, маніфестах, зверненнях чи листах до населення України, окремих повітів 

чи округів, до уряду УНР, окупаційної влади й інших повстанських груп чи з'єднань. 

Керівник Степової дивізії Кость Пестушко є для нас прикладом самовідданої 

боротьби за свої ідеї захисту рідної землі. У дослідженні ми бачимо, як із малого 

загону повстанців сформувалося ціле військо, яке на своєму шляху долало 

більшовицьку диктатуру. Ця дивізія зробила те, що іншим повстанцям не вдавалося 

зробити. Попри малу кількість зброї та амуніції степовики боролися, захищаючи 

свою землю всим, що траплялося під руку. Але такі успіхи не були б можливими без 

чудових тактиків. Невеликим числом зброї повстанці йшли на порівняно більш 

могутніше військо Червоної армії, перемагали й звільняли великі землі на своєму 

шляху. 

Завойовницький шлях видатного отамана Степового-Блакитного, який попри 
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свій молодий вік (22 роки) сформував Степову дивізію, ознаменувався тим, що він 

був обраний Головним отаманом повстанських сил і спромігся об’єднати при цьому 

холодноярівців із степовиками.  

Сфальшована більшовиками історія повстанського руху, приховувала правду 

про те, ким були українці – «бандитами», а не героями. Історія ще скаже своє слово, 

хто винен у людських смертях, хто дає обіцянки і не виконує їх. Але ми маємо 

пам’ятати тих людей, які реально змогли повести за собою маси всупереч політичній 

ідеології, нав’язаній тодішньому суспільству. 

Ми повинні пам’ятати свою історію, адже народ, який не знає своєї історії (за 

словами Миколи Скляра) «не зможе бути щасливим, заможним і знаменитим. Тому 

знання історії своєї Батьківщини та її героїв – необхідна умова для кожного народу, 

який хоче бути величним». 

У сучасного українського покоління є свої нові герої, які своєю жертовністю 

стають прикладом любові до Батьківщини. Ми повині знати й пам’ятати всіх. 
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