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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

Вісті ВУЦВК – Вісті всеукраїнського центрального комітету рад робітничих, 

селянських та червоноармійських депутатів 

ВНК – Всеросійська надзвичайна комісія для боротьби з контрреволюцією, 

спекуляцією, саботажем та службовими злочинами 

ВОХР – війська внутрішної охорони республіки 

ВУЧК – Всеукраїнська надзвичайна комісія для боротьби з 

контрреволюцією, спекуляцією, саботажем та службовими злочинами (рос. 

Всеукраинская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, 

спекуляцией, саботажем и преступлениями по должности) 

ВЦПК – Всеукраїнський Центральний Повстанський Комітет 

ДАДО – Державний архів Донецької області 

ДАЛО – Державний архів Луганської області  

ДАСО – Державний архів Сумської області 

ДАХО – Державний архів Харківської області 

ДПУ – Державне Політичне Управління 

ЗСПР – Збройні сили Півдня Росії 

Істпарт – Історія партії (Комісії для збирання і вивчення матеріалів з історії 

Жовтневої революції та Російської комуністичної партії (більшовиків)) 

КНС – Комітет незаможних селян 

Комбід – Комітет бідноти 

КП(б)У – Комуністична партія (більшовиків) України 

Наркомзем – Народний комісаріат землеробства 

ОВ – Особливий відділ 

РКП(б) – Російська комуністична партія (більшовиків) 

РНК (раднарком) – Рада народних комісарів 

РПАУ(м) – Революційна повстанська армія України (махновців) 

РСФРР – Російська Соціалістична Федеративна Радянська Республіка 

РСЧА – Робітничо-селянська Червона армія 
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СРСР – Союз Радянських Соціалістичних Республік 

СУ РСФСР – Собрание узаконений и распоряжений Рабоче–крестьянского 

правительства РСФСР 

ТРСУ – Тимчасовий робітничо-селянський уряд України 

УІЖ – Український історичний журнал 

УКП – Українська комуністична партія 

УНР – Українська народна республіка 

УПСР – Українська партій соціалістів-революціонерів 

УСРР – Українська Соціалістична Радянська Республіка 

УЦР – Українська Центральна Рада 

ЦДАВО України – Центральний державний архів вищих органів влади і 

управління України 

ЦДАГО України – Центральний державний архів громадських об’єднань 

України  

ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України, м. Київ 

ЦК – Центральний комітет 

Цупнадком – Центральне управління надзвичайних комісій УСРР 

ЧОН – Частина особливого призначення (рос. «часть особого назначения») 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Поставши на руїнах Радянського 

Союзу, молода українська держава ось вже 24 роки змушена відшукувати 

свою національну ідентичність, відділяючи «зерна» національного від 

«плевел» радянщини. Революція Гідності 2013 – 2014 рр. та агресія 

путінської Росії, анексія українського Криму та розпалення військового 

конфлікту на українському Донбасі – всі ці моменти практично повторюють 

події 100-річної давнини, що вже відбувалися на землях України загалом та 

Слобожанщини зокрема. 

Саме тому вивчення, аналіз та здатність вчитися на своїх минулих 

помилках аби не повторити їх в майбутньому і надає дослідженню селянської 

боротьби 1918 – 1923 рр. особливої гостроти та актуальності.  

Дослідження українського повстанства має не тільки наукове, але й 

соціально-політичне, виховне та світоглядне значення. Із прикрістю 

доводиться констатувати, що майже 300 років перебування лівобережних 

українських земель під владою Російської імперії та 70 – під радянським 

контролем 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 «тріадою» 

видатного українського мовознавця-славіста Ю. Шевельова є «українським 

провінціоналізмом». Інший вітчизняний літератор, учасник Української 

революції Є. Маланюк ще більш точно вказав на проблему малороса – «це 

тип національно-дефективний, скалічений психічно, духовно (…) проблема 

українського малоросійства є однією з найважливіших, (…) безпосередньо 

пов’язаних з нашою основною проблемою – проблемою Державності. Ця 

проблема постане перед державними мужами вже Державної України. І ще 

довго, в часі тривання й стабілізації державності, ця проблема стоятиме 
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першоплановим завданням, а для самої державності – грізним memento» [271, 

с. 8 – 10]. 

Проте ретельне та неупереджене вивчення селянської боротьби в             

1918 – 1923 рр., зокрема на Слобожанщині, переконливо доводить 

волелюбність, вірність козацьким традиціям демократизму та прагнення до 

волі великої частини місцевого хліборобського населення. В цій боротьбі 

було і достатньо негативних рис, як-то – селянський антиетатизм, що 

межував із анархізмом, нездатність консолідуватися для боротьби зі спільним 

ворогом, отаманщина, яка роз’ їдала, здавалося б, навіть найстійкіші 

українські збройні формації та примат власних економічних інтересів над 

державно-національними. 

Регіональні особливості антиурядових та протиокупаційних виступів 

українського селянства в період Української Революції 1917 – 1921 та 

подальших років вивчені дуже нерівномірно. Якщо боротьба повстанців 

Холодного Яру (Л. Завгороднього, Д. Гупала, Чорного Ворона), Волині       

(Я. Орла–Гальчевського), Київщини (отамана Зеленого (Д. Терпила)), 

Північного Причорномор’я (Н. Григор’єва), не кажучи вже про персону              

Н. Махна, описана в десятках мемуарних, художніх та наукових працях, то 

перелік досліджень з цієї проблематики на слобідських землях їм значно 

поступається. Серед персоналій повстанських ватажків, які боролися із 

окупаційними владами різного штибу на наших теренах, на сьогоднішній 

день знайшла відображення в історичній літературі діяльність лише одного 

отамана Г. Савонова, життя та бойова активність якого пов’язані з Ізюмським 

повітом. 

Ще досі недостатньо опрацьована фактологічна сторона питання. В 

різних працях має місце достатня кількість суперечностей, а іноді, навіть і 

свідомих помилок. І головне, дотепер відсутнє узагальнене, комплексне та 

об’єктивне дослідження збройної активності селянських мас на 

Слобожанщині у 1918 – 1923 рр. Саме тому наше дослідження є актуальним 

та таким, що відповідає потребам регіональної історичної науки та часу. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота пов’язана з науковою темою «Політична та соціально–

економічна історія України XX ст.» і «Історія Слобожанщини» (номер 

державної реєстрації 0112U004753, що розробляється на кафедрі історії 

України Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.   

Об’єктом дослідження дисертаційної роботи є визвольні змагання та 

виступи селянства проти окупаційних режимів (німецько-австрійського, 

білогвардійського, більшовицького) в українському селі у 1918 – 1923 рр. 

Предметом дослідження є боротьба селянства Слобожанщини за свої 

політичні, соціально–економічні і національні права в зазначений період. 

Хронологічні межі дослідження – весна 1918 – весна 1923 рр. Нижня 

межа відповідає початку першого масового селянського антиокупайного 

(проти німецько-австрійської присутності) та антиурядового (гетьмана                

П. Скоропадського) руху. Верхньою межею дослідження автор вважає весну 

1923 р. як час остаточного занепаду організованого політичного селянського 

повстанського руху Слобожанщини. 

Територіальні рамки дослідження охоплюють територію 

Слобожанщини в її історичних межах, без урахування земель, що відійшли 

до Російської Федерації, тобто в межах Харківської губернії. 

У 1917 р. Харківська губернія складалася з 11 повітів: Сумського, 

Лебединського, Охтирського, Богодухівського, Валківського, Харківського, 

Вовчанського, Зміївського, Ізюмського, Куп’янського, Старобільського. На 

початку 1920 р. за рахунок восьми волостей Зміївського повіту було створено 

новий повіт – Чугуївський.  

Метою дослідження є створення комплексної картини селянського 

збройного спротиву економічному, політичному та національному тиску із 

боку урядів та режимів, що послідовно змінювали одне-одного в 1918 – 1923 

рр., а також висвітлення специфічних рис селянського повстанського руху на 

слобідських землях, вказавши, що саме повстанство найширших прошарків 

селянства сприяло лібералізації економічної політики (введення непу) та 

національної («українізація»).  
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Для досягнення вказаної мети автор ставить перед собою наступні 

завдання: 

– вивчити наявну історіографічну базу з теми дисертаційної роботи і 

систематизувати джерела з історії селянського руху Слобожанщини у 1918 –

1923 рр.; 

– проаналізувати передумови, рушійні сили і характер та ідеологічні 

течії селянського повстанського руху 1918 – 1923 рр.; 

– дослідити особливості селянських виступів у краї  в 1918 – 1923 рр.; 

– висвітлити контакти селянства Слобожанщини з повстанським рухом 

інших регіонів; 

– визначити роль національного елементу в посиленні соціальної 

активності селянства Харківщини. 

Наукова новизна дисертації полягає в постановці та розробці 

актуальної проблеми, яка до сьогодні не отримала всебічного та об’єктивного 

висвітлення в історичній науці, зокрема:  

– детально висвітлена історіографія проблеми, введено до наукового 

обігу відомості з документів різних установ Радянської України та УНР, 

розширена історіографічна база, залучені результати досліджень краєзнавців 

Харківщини; 

 – простежено процес радикалізації селянського руху і встановлено 

чинники, що сприяли виникненню місцевого повстанства;  

– вперше у вітчизняній історіографії здійснена спроба комплексного 

дослідження селянського-повстанського руху на Слобожанщині у 1918 – 

1923 рр.; 

– доведено, що ігнорування національного питання було одним із 

значних аспектів підживлення селянського руху на Слобожанщині; 

– висвітлено різноманітні форми боротьби селянства за свої інтереси 

(пасивні та активні, нелегальні і легальні форми боротьби); 

–  простежено наявність двох домінантних течій в повстанському русі 

слобідського селянства, а саме: «махновське» та «уенерівське» 

(самостійницьке, петлюрівське) повстанство; 
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–  встановлено, що між повстанцями обох течій на заключному етапі 

повстанської боротьби (літо 1921 – весна 1923 рр.) відбувалися тимчасові 

стратегічні об’єднання для спільної боротьби із більшовицьким режимом під 

самостійницькими гаслами; 

–  висвітлено ставлення селянства до надзвичайних економічних заходів 

владних структур на селі і відповідну реакцію на них;  

–  наводяться нові дані про існування селянського повстанського руху в 

1921 – 1923 рр.; 

–  підкреслюється вплив повстанства як головного чинника на 

лібералізацію більшовицької економічної та національної політики. 

Практичне значення дисертації полягає в тому, що її матеріали 

можуть бути використані для створення спеціальних і узагальнюючих праць 

з історії Української Революції, підготовці спецкурсів з історії селянства, 

краєзнавчих розвідок, а також при складанні навчальних посібників з історії 

України та регіональної історії для студентів вищих навчальних закладів. 

Апробація результатів дисертації відбулася на засіданнях кафедри 

історії України історичного факультету ХНУ ім. В. Н. Каразіна. 

Окремі положення та висновки доповідалися на всеукраїнських та 

міжнародних конференціях: «Проблеми традиції в українській культурі». 

(Харків, 31 жовтня 2013 р.), «Краєзнавство і учитель – 2014 (Харків, 28 

лютого 2014 р.), «Інноваційні технології розвитку у сфері харчових 

виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: 

наукові пошуки молоді». (Харків, 26 березня 2014 р.) VIІІ «Богданівські 

читання» (Черкаси, 10 – 11 грудня 2014 р.), «Україна і світ: гуманітарно-

технічна еліта та соціальний прогрес» (Харків, 7 – 8 квітня 2015 р.), 

«Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-

ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки 

молоді». (Харків, 2 квітня 2015 р.), «Каразінські читання» (Харків, 24 – 26 

квітня 2015 р.), IIІ Міжнародній науково–практичній конференції «Актуальні 

питання сучасної науки» (м. Львів, 16 – 17 жовтня 2015 р.)  



10 
 

 Основні положення та висновки доповідей оцінені позитивно. 

Результати роботи викладені у 7 публікаціях, що надруковані у 5-ти наукових 

фахових виданнях та 2-х – у збірниках внесених до міжнародних 

наукометричних баз. 

Структура й обсяг дисертації. Дисертаційна робота побудована 

за проблемним принципом і складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, 

списку джерел і літератури (370 найменувань). Загальний обсяг дисертації – 237 

сторінки, основний текст – 199 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1. ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛА, МЕТОДОЛОГІЯ  

ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Історіографія проблеми. 

 

Питання селянської визвольної боротьби в 1918 – 1923 рр. пройшло 

шлях від засудження, дискредитації та замовчування в радянській 

історіографії до адекватної, неупередженої, позбавленої комуністичної 

заідеологізованості в історіографії сучасної незалежної України. 

Проте, незважаючи на успіхи, насамперед, вітчизняних дослідників 

Української революції та подій, безпосередньо із нею пов’язаних, у сучасній 

історіографії, не вистачає комплексності та узагальнення при вивченні 

боротьби селянського населення Слобожанщини проти більшовиків в 

зазначений період. 

Всю наявну літературу із питання селянської боротьби умовно можна 

поділити на три групи: радянська історична література, українська 

пострадянська та закордонна історіографія, в тому числі і роботи, 

репрезентовані емігрантськими та діаспорними вченими. Також до 

пострадянської потрібно зарахувати великий пласт краєзнавчих досліджень, 

справжнє піднесення яких сталося після здобуття Україною політичної 

незалежності. 

Беручи до уваги умови, у яких зароджувалася та розвивалася історична 

наука в СРСР, можна визначити наступні періоди: 1) 1920-ті – середина  

1930-х рр.); 2) середина 1930-х – середина 1950-х рр.; 3) середина 1950-х – 

кінець 1980-х рр. Від 1991 р. почався принципово новий етап формування в 

Україні національної історичної наукової думки. 

Хронологічно перші роботи з проблематики дисертаційної роботи 

почали з’являтися ще під час самої Української революції та незабаром після 

остаточного встановлення радянського режиму на слобідських землях, і 

творилися її безпосередніми учасниками або свідками.  

В 1920 р. побачила світ праця Х. Раковського «Боротьба за 



12 
 
освобождение деревни» [154], в якій в стислій формі дається аналіз ситуації, 

що склалася 1919 року в українському селі. В 12 розділах роботи, було 

досліджено територіальну структуру українського повстанства, розглянуто 

політичні гасла, під якими діяла селянські загони, їхній соціальний склад, 

зроблено акцент на такому явищі, як отаманщина, її військово–політичній і 

організаційній структурі та місці на політичній карті України. Цією працею 

Х. Раковським було зроблено спробу встановити та пояснити причини 

потужного опору, який охопив українське село у відповідь на політику 

воєнного комунізму та ліквідувати ці недоліки для подальшого вирішення 

селянського питання. 

Великого значення для розуміння методів диверсійно–підривної 

діяльності більшовиків в період Гетьманату та білогвардійської окупації має 

невелика за обсягом, проте інформативна брошура С. Морозова «Красные 

партизаны», видана 1920 р. В ній ретельно аналізується низка методів та 

засобів, які використовувалися проти «контрреволюціонерів», зокрема, 

диверсії на залізничних шляхах, створення засад, організація повстанського 

руху, дестабілізація тилів противника тощо [125]. Тобто всі ті засоби, що 

були використані більшовиками упродовж 1918 – 1919 рр., коли вони були 

змушені залишити територію України та діяти диверсійно-підривними 

методами, зокрема і на Слобожанщині. 

Р. Ейдеман, виконуючи постанову уряду УСРР від 23 січня 1921 р., 

якою оголошувалася публікація викривальних матеріалів одним із головних 

напрямків боротьби з бандитизмом, написав низку невеликих за об’ємом 

брошур, які стосувалася бойових операцій більшовицьких каральних органів 

проти повстанців [192 – 194]. 

У 1920-х рр., особливо на початку десятиліття з’явилося багато статей 

про анархо-махновське повстанство. Згодом у більшості праць воно 

розглядалося поруч із самостійницькою (петлюрівською) течією у 

повстанстві. 

Так, у 1922 р. було надруковано статтю партійного функціонера         

М. Попова «История бандитизма в Харьковской губернии» [140]. Ця праця, 

що містила окремі дані про діяльність загонів по боротьбі з бандитизмом у 
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краї в 1921 р., являлася за своєю суттю елементом більшовицької нової 

ідеології, в якій повстанські селянські загони однозначно вважалися 

«політичними бандитами», що підпорядковувалися «селянській буржуазії – 

куркулям» [140, с. 112]. Також автор переконував, що найбільшого 

розповсюдження серед повсталого селянства отримала анархо-махновська 

ідеологія. Що ж стосується подолання збройного опору на селі, то, за                 

М. Поповим, упокоренню повстанців сприяло введення нової економічної 

політику (непу). 

В 1923 р. С. Дукельським було завершено першу частину роботи «ЧК –

ГПУ». Вона була набрана в Державному видавництві України в Харкові в 

цьому ж р., однак до продажу не потрапила. Наклад її було затримано та 

знищено. Лише незначну кількість екземплярів розповсюдили серед 

партійного керівництва. Саме завдяки одному із таких, досить випадкових, 

примірників, що зберігся в архіві Гуверівського інституту (Стенфордський 

університет) в колекції Б. І. Нікольського, але не в оригіналі, а в 

передрукованому на друкарській машинці вигляді, історик                            

Ю. Фельштинський зміг відкрити цю, безперечно цікаву роботу, для 

широкого загалу [89]. В ній автор, який в період 1919 – 1923 рр. займав 

високі посади в системі Надзвичайних Комісій, викладає свої думки стосовно 

причин антибільшовицької боротьби після відновлення радянської влади на 

українських землях в кінці 1919 року. По-перше, до таких причин було 

зараховано антирадянську пропаганду під час панування гетьманського 

уряду, Директорії та денікінського режиму, по-друге, короткочасне 

перебування більшовиків в 1919 р. не дозволило їм реалізувати свою 

програму з розшарування села, в якому владу захопив «куркуль» під ідейним 

впливом української інтелігенції та духовенства [89, с. 9 – 10]. Також автор 

проводить географічну та соціальну диференціацію «політичних 

бандитизмів». Так, на думку С. Дукельського, верховне керівництво і 

організація повстанських комітетів та загонів в українських селах 

Правобережної України та Полтавщини підпорядковувалося С. Петлюрі та, 

відповідно, мало «самостійницьке» політичне забарвлення, в той час, як роль 
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керівників міського «бандитизму» взяли на себе анархісти [89, с. 26], 

головним центром якого було Лівобережжя, зокрема Слобожанщина.  

Ведучи мову про постать Н. Махна, автор відокремлює його від 

міських центрів анархістського руху і описує як самостійного військово–

політичного діяча, «батька» повсталого селянства. Незважаючи на негативне 

ставлення до «політичного бандитизму» С. Дукельський віддає належну 

шану військовому таланту Н. Махна, акцентуючи увагу на «грандіознійшому 

рейді» отамана, що охоплював Катеринославську, Донецьку, Харківську та 

Полтавську губернії [89, с. 17 – 18]. 

В 1925 р. А. Аніщев опублікував роботу, в якій зробив спробу 

узагальнення подій 1917 – 1920 рр. [198]. Декілька розділів цієї роботи 

стосувалися безпосередньо подій на українських землях. Проте, написана без 

серьозного аналізу, дана робота являє собою стандартне кліше з радянських 

штампів та цитат із виступів В. Леніна, К. Маркса та Ф. Енгельса. «Куркуль», 

за думкою автора, був причиною антибільшовицької боротьби, а неп став 

тією контрмірою, що змусила найширші прошарки селянства перейти на бік 

більшовиків та відмовитися від збройної боротьби. 

До 10-річчя Жовтневого перевороту за матеріалами Істпарту було 

надруковано низку робіт про події 1917 – 1923 рр. практично по кожному із 

повітів Харківщини, особливу вагу з яких для нас має розвідка «Революційне 

минуле Старобільщини» [158]. В ній, на матеріалах Окрістпарту дається 

досить чіткий фактаж подій, які відбувалася впродовж зазначеного періоду, 

описуються наявні в регіоні «банди», робиться спроба аналізу їхньої 

політичної спрямованності та бойові дії червоного режиму проти них. 

Причину ж зародження «бандитизму» укладачі роботи покладають на 

«куркуля», а грунтом для цього стали «розшарування села, продрозверстка та 

дезертирство». Головним політичним гаслом повстанців Старобільського 

повіту протягом всього періоду боротьби з більшовизмом, залишалось 

анархо-махновське, хоча існували і поодинокі винятки – «від такої банди, як 

Колеснікова і Варави пахло білогвардійським духом» [158, с. 45].  

Також в цей час з’явилася праця Р. Ейдемана та М. Какуріна [90]. 

Зазначена робота є офіційним викладом подій Української революцій 1917 –
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1921 рр. більшовицькою владою в Україні 1920-х рр. і направлена на 

утвердження в свідомості громадян новоствореного СРСР «невідворотності 

перемоги Жовтня». Повстанського руху на теренах Слобожанщини 

дослідження торкається побіжно, говорячи про всю територію Лівобережжя, 

як про територію, де домінує повстанство анархо-махновської спрямованості 

та описуючи рейди Н. Махна через південь Харківщини та Старобільський 

повіт [90, с. 55, 60 – 62]. Н. Махна автори називають «ідеологом 

куркульського села» та «горластим провідником сільської дрібної буржуазії 

та мішочників» [90, с. 55, 63]. Причиною поразки повстанського руху, як 

петлюрівського, так і махновського, Р. Ейдеман та М. Какурін вважають 

«правильну» національну політику, розшарування села – створення 

комнезамів та введення непу [90, с. 63]. 

Між тим, автори вказали і на недоліки більшовицької політики 

стосовно повсталих селян в 1920 р., завдяки якій не вдавалося досягнути 

упокорення села: «Перш за все, ми неправильно підійшли до боротьби з 

повстанством (…) боролися з бунтівниками чисто каральними заходами, 

проводячи політику кругової поруки і відповідальності всього населення за 

антирадянські виступи частини села. Це зміцнювало вплив отаманів і 

керівників повстанства, озлоблюючи проти червоних всю масу населення» 

[90, с. 64]. 

На початку 1930-х рр., внаслідок широкомасштабних репресій щодо 

академічних установ і представників української культури та науки, серйозні 

історичні дослідження практично припинилися. Значна кількість творів 

минулих рр. було вилучено та знищено, серед них і більшість праць, що 

містили відомості про українське селянське повстанство, особливо 

самостійницького напрямку. Вочевидь, варто погодитися із думкою 

дослідника петлюрівського повстанського руху на Правобережжі П. Стегнія, 

стосовно можливих причин подібних дій більшовицької влади: «По-перше, 

незважаючи на негативне відношення до повстанства та перекручування 

фактів, вони нагадували українцям про їх визвольну боротьбу. По-друге – в 

процесі утвердження сталінізму більшовицькі «герої» громадянської війни – 
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автори багатьох згаданих праць – були затавровані як «вороги народу»» [354, 

с. 26] і самі зазнали репресій.  

Тому, тільки в 1950-х рр. дослідження проблеми було поновлено. 

Протягом 1952 – 1953 рр. з’явилися дисертаційні роботи Ю. Кондуфора,                  

В. Шила [340, 361], присвячених даній тематиці. Головну увагу було 

приділено висвітленню історії проведення радянською владою політики 

«воєнного комунізму» в Україні у 1919 – 1920 рр. та, зокрема, роботі 

продзагонів. 

У 1954 р. побачила світ велика за об’ємом, проте надзвичайно бідна за 

фактажем монографія А. Лихолата «Разгром националистической 

контрреволюции на Украине (1917 – 1922)» [267]. Опис боротьби із 

повстанцями подається в цій роботі відверто однобоко і має вигляд 

більшовицьких прокламацій, до того ж має неточності або ж свідому 

дезінформацію. Так, автор повідомляє про смерть від самогубства відомого 

повстанського отамана А. Гулого-Гуленка (в самій роботі – «Гуляй-

Гуленка») після поразки його повстанського загону на Уманщині [267, с. 592] 

в кінці 1920 р., хоча достеменно відомо про активні дії цього отамана до літа 

1922 р., коли він був заарештований ЧК та перебував в харківській в’язниці, 

щонайменше, до зими 1926 р. 

Наприкінці 1950-х, на початку 1960-х рр. ХХ століття радянська 

історіографія поповнилася низкою робіт, присвячених дослідженню періоду 

окупації України німецькими й австрійськими військами. Спільними рисами 

цих робіт були їхня яскраво виражена ідеологічна спрямованість і 

насадження міфологеми, що в майбутньому стане домінуючою навіть у 

післярадянський період, а саме, про керівну роль КП(б)У та РКП(б) в 

організації антиокупаційного руху.  

Наприклад, монографія Г. Заставенка «Крах німецької інтервенції на 

Україні в 1918 р.» містить повідомлення про протистояння на майновому 

грунті, що виникали між селянством слобідських теренів і німецько-

австрійськими військами [225]. Проте, як і в абсолютній більшості 

узагальнюючих робіт, подібні факти використовувалися для створення 

загальної картини в межах всієї України. Такою ж побіжною для нашого 
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дослідження є праця Є. Скляренка «Боротьба трудящих України проти 

німецько-австрійських окупантів і гетьманщини в 1918 р.» [306].  

В 1960 р. вийшла монографія Ю. Бєлана, який ставив собі за мету 

довести, що селянський повстанський рух проти П. Скоропадського та 

німецько-австрійської окупації проходив під більшовицькими гаслами, та 

очолювався КП(б)У та РКП(б), що були організуючою та мотивуючою силою 

повстанства [202].  

1961 р. побачила світ робота К. Агурєєва, присвячена завершальному 

періоду боротьби проти А. Денікіна в жовтні 1919 – березні 1920 рр. Автор – 

полковник запасу, ретельно аналізує перебіг протистояння із білою армією на 

окупованих нею територіях, в тому числі і Слобожанщині, приділяє увагу 

партизанському руху, створенню Зафронтбюро, а також оцінює кількість 

повстанців, що боролися проти денікінців станом на осінь 1919 р. в межах 

всієї окупованої ними території в 100 тисяч чоловік [197, с. 56 – 58]. Однак, 

важливим недоліком цієї, без сумніву, інформативної монографії є її 

заідеологізованість, що проявилася в акцентуванні на «величезній ролі ЦК 

Комуністичної партії, Радянського уряду та особисто В. І. Леніна в 

організації та реалізації розгрома Денікіна» [197, с. 2]. 

У 1960-х рр. намітилася певна тенденція на перегляд найбільш 

одіозних стереотипів щодо селянського повстанського руху на Харківщині. 

Хоча, звичайно, повністю позбутися їх не вдалося. Так, в монографії            

М. Супруненка «Очерки истории Гражданской войны и иностранной 

интервенции на Украине (1918 – 1920 гг.)», виданої 1966 р., викладався 

погляд минулих поколінь радянських істориків на проблему [308]. Зокрема, 

головною рушійною силою повстанських рухів називалася РКП(б) на чолі із                           

В. Леніним, а збройні антиурядові формування на території Харківщини, як в 

квітні – грудні 1918 так і в червні – січні 1919 рр., на думку автора, 

вважалися виключно більшовицькими. Проте, почали здійснювалися спроби 

дослідження економічних передумов виникнення та розв’язання соціальних 

конфліктів на селі. Зокрема, В. Тичина у своїй праці «Боротьба проти 

німецьких окупантів і внутрішньої контрреволюції на Україні у 1918 р.», 

використав стенограми другого з’ їзду КП(б)У та вперше в радянській 
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історіографії вказав на насправді незначні успіхи Харківського губернського 

більшовицького підпілля в організації антигетьманського руху опору [309], 

що, звичайно, йшло у розріз із тогочасною укоріненою думкою.  

М. Куліченко у монографії «Большевики Харьковщины в борьбе за 

власть Советов (1918 – 1920)» доводив, що спроба КП(б)У очолити в 1919 р. 

антиденікінський селянський повстанський рух на Харківщині зазнала 

цілковитої поразки [261]. 

Із другою половини 1960-х рр. до 1973 р. вийшли томи 

фундаментального дослідження «Історія міст та сіл УРСР». Для нашого 

дослідження актуальність мають чотири із них, в яких описані події на 

територіях, що історично відносяться до Слобожанщини – Харківська [243], 

Сумська [240], Луганська [242], Донецька [241]. Проте, дані роботи, 

перебуваючи під пресом тогочасної комуністичної ідеології, повні штампів, 

стереотипів та свідомих підмін фактів, оскільки вони не вписувалися в 

тогочасну історичну картину. Так, наприклад, говорячи про «звільнення 

Ізюму від військ націоналістичної Директорії 2 січня 1919 р.» загонами 

повстанців на чолі з О. Кравцовим та Я. Іщенком [243, с. 536], які начебто 

«розгромили петлюрівців і захопили станцію Ізюм, а 5 січня вступили в 

місто», автори не вказують, що Ізюм був залишеним невеликим гарнізоном 

Директорії 2 – 3 січня 1919 р. ще до безпосередніх зіткнень зі 

збільшовиченими загонами і місто ніхто не обороняв. Також незрозумілим 

залишається місце перебування цих загонів впродовж трьох днів – із 2 по 5 

січня, якщо Ізюм був вільний від військ Директорії. Більш того, 

найпотужніша повстанська організація, що оперувала в Ізюмському повіті і 

першою увійшла в Ізюм, очолювалася українським есером Г. Савоновим, 

який, в свою чергу, буде оголошений ворогом радянського режиму. Тому про 

цього «червоного отамана», незважаючи на його заслуги перед 

більшовицькою владою, згадуватимуть тільки як про політичного бандита – 

«Восени 1920 р. в Червонооскільській волості орудувала, ховаючись у лісах, 

контрреволюційна банда Савонова, яка завдавала великих збитків населенню. 

Бандити налітали на села, грабували людей, крамниці, склади. Протягом 

вересня і жовтня 1920 р.банда Савонова кілька раз нападала на Червоний 



19 
 
Оскіл, громила приміщення волосного ревкому, грабувала крамниці 

кооперації» [243, с. 558]. 

На початку 1970-х рр. виходять в світ наукові розвідки, об’єктом яких 

ставали «куркулі» та очолювана ними «контрреволюція» в українському селі. 

Зокрема, окремі аспекти діяльності антибільшовицького підпілля і боротьби 

спеціальних більшовицьких каральних органів (відділів ЧК, частин 

особливого призначення (ЧОП), відділів охорони (ВОХР) та комітетів 

незаможних селян (КНС)) проти селянського повстанського руху Харківської 

губернії було висвітлено в монографії О. Кучера «Розгром збройної 

внутрішньої контрреволюції на Україні у 1921 – 1923 роках» [266]. На 

Харківщині, на думку дослідника, головною антирадянською силою на 

початку 1920-х рр. виступали місцеві селянські повстанські загони, що 

визнавали зверхність Н. Махна та, у випадках рейдів РПАУ(м) територією 

Слобожанщини, поповнювали лави повстанського «батька». Одночасно із 

анархістським, автор виокремлював із всього протестного руху Харківщини і 

повстанство самостійницької орієнтації. Важливим висновком дослідження 

стало подовження селянської повстанської боротьби на Слобожанщині до 

1923 р., а не обмеження її 1921 р. 

В 1973 р. виходить монографія Ю. Стрижкова, присвячена діяльності 

продовольчих загонів [307]. Для нашого дослідження актуальність цієї 

роботи полягає в означенні точної кількості продовольчих загонів із Росії, які 

були направлені для «роботи на селі та боротьби з бандитизмом» в 

Харківську губернію. Причиною антибільшовицького селянського руху 

загалом в межах всієї території, підпорядкованої більшовикам, в праці 

назване особисте небажання куркулів здавати збіжжя. Слобожанщина 

згадується в роботі як регіон через який рейдує Н. Махно, «залишаючи 

важкий слід та виводячи з ладу заготівельні роботи» [307, с. 274]. 

В 1975 р. побачила світ робота колишнього співробітника ЧК                           

Л. Голінкова «Крушение антисоветского подполья в СССР», яка витримала 

низку перевидань [218]. Так, в 1986 р. вийшло 4-те видання цієї роботи [217], 

а в 2006 − в серії «Оклеветанная Русь» відбулося її чергове перевидання 

[219]. Для нашого дослідження ця праця важлива з огляду на те, що в ній 
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автор вказує на об’єднання повстанських організацій самостійницького та 

махновського ідеологічних спрямувань перед обличчям спільного ворога – 

більшовицької влади. Таке об’єднання на Слобожанщині, а саме в 

Куп’янському повіті відбулося влітку 1921 р. у вигляді повстанської 

організації Кияшка-Журби [218, с. 599 – 600]. Причиною ж занепаду 

повстанського руху в Україні, як врешті-решт, і в інших регіонах країни, 

автор вважає поєднання політики «батога» та «пряника». Так ліквідація 

зовнішніх фронтів дала змогу зосередитися на ворогах внутрішніх, в якості 

яких виступили «куркулі» та інші контрреволюційні елементи. Політика ж 

непу вибила економічні важілі із рук «контрреволюції» та відвернули від них 

маси селянства. 

В 1976 р. з’явилося дослідження М. Олійника, в якому надавалися 

статистичні матеріали щодо діяльності комітетів незаможних селян у 1920 р. 

на Харківщині [351]. В 1980 р. світ побачила невелика за об’ємом, проте 

інформативна стаття Т. Вовк присвячена антиденікінській боротьбі на 

Слобожанщині. Наукова цінність зазначеної роботи полягає, перш за все, в 

переліку селянських повстанських загонів і їхніх керівників на Харківщині 

протягом червня – грудня 1919 року [214]. Загальним недоліком цих робіт, як 

і вже відміченої монографії К. Агурєєва, було акцентування на керівній і 

вирішальній ролі більшовицького командування в організації селянського 

руху для опору Добровольчій армії. 

В 1981 р. В. В. Калініченком було захищено дисертаційну роботу 

«Аграрные преобразования на Левобережной Украине (конец 1919 – 1923 

гг.):», яка не втрачає наукової актуальності й до сьогодні. В ній було 

здійснено всебічний економічний аналіз тих аграрних перетворень, які 

відбувалися на Лівобережжі більшовицьким режимом, проведено розрахунок 

соціальної структури землеволодіння, досліджено процес остаточної 

ліквідації поміщицьких володінь, розглянуто питання про норми розверстки 

та порядок розподілу земельного фонду між повітами, волостями, 

поселеннями та дворами. Також В. В. Калініченко відзначав велику роль у 

економічному, політичному житті регіону заможного селянства, що 
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очолювало антибільшовицькі збройні загони. Межею активної повстанської 

діяльності на Лівобережжі, на думку автора, став 1922 р. [336, с. 126]. 

Протягом останнього десятиріччя існування СРСР, радянська 

історіографія продовжувала активно досліджувати історію боротьби 

українських і російських більшовиків з українським «куркульством». 

«Куркуль» залишався головним ворогом більшовицької влади на селі та 

натхненником повстанства як махновського, так і самостійницького 

спрямування. 

Якісно новий етап в розвитку історичних досліджень, пов’язаних із 

селянською боротьбою на слобідських землях відбувся після проголошення 

Незалежності України в 1991 р. Зник ідеологічний прес, який тиснув на 

істориків впродовж більш ніж 70 років. Частково були розкриті до того 

заборонені для стороннього ока архіви, що дозволило не просто розширити 

сферу знань про повстанський рух 1917 – 1920-х рр. на Слобожанщині, а 

навіть його радикально переглянути. 

Чи не найпопулярнішою темою для вивчення в сучасній історіографії, 

насамперед, завдяки яскравій постаті її ватажка, стала тема махновщини. 

Залучення до наукового обігу документальних свідчень з фондів КДБ, 

партійних, військових архівів визначило трактування махновщини як 

широкого масового селянського руху. Першим серед українських істориків, 

хто взявся висвітлювати цю тему, став В. Верстюк у роботі «Махновщина. 

Селянський повстанський рух на Україні (1918 – 1921)» [213]. Автор 

розглянув питання створення махновцями таємних опорних баз в селах 

Слобожанщини і діяльності рейдових груп Революційної повстанської армії 

України (махновців) в регіоні. Також, в роботі наводяться висновки стосовно 

ідеології Н. Махна, яка знайшла велику кількість прихильників серед 

сільського населення Слобожанщини.  

Іншим дослідником махновського руху, який безпосередньо торкався 

анархо-махновського впливу на території Харківської губернії, запорізьким 

істориком В. Чопом зроблено висновок, що ідея «вільного радянського ладу» 

мала великий попит серед хліборобів Харківщини. Насамперед, такий 

висновок ґрунтувався на факті намагань сільського населення створити 
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місцеві органи самоврядування за зразком махновських «вільних рад» [319,  

с. 44 – 45]. До того ж, на думку автора, розвиток повстанського руху в 1918 –

1921 рр. обумовлювався не лише соціальними протиріччями в українському 

суспільстві, а також і прагненнями українського селянства зберегти і 

примножити свої історичні традиції часів Запорозької Січі та гайдамаччини. 

Більш того, масове повстання очолене Н. Махном, за висновками В. Чопа, 

було продовженням нехай малореальної, але для українського селянства 

історично традиційної боротьби, ще з часів Запорозької Січі проти 

державних визисків, з далекою утопічною метою відміни усілякої державної 

влади взагалі [320, С. 70]. 

Чи не чільним з питань, що особливо ретельно вивчала українська 

пострадянська історіографія, стала політика «воєнного комунізму», її роль в 

аграрній історії України ХХ століття, економічний, військовий та юридичний 

аспекти впливу на громадське життя селянства. В зв’язку з цим, ключове 

поняття вітчизняної історіографії Громадянської війни – «куркуль» набуло 

нового значення. Від початку 1990-х рр. дослідники поступово 

відмовляються від однобічно-негативної оцінки ролі «куркульства» в 

аграрному житті країни, що було властиве радянській історіографії. Так,                

В. Верстюк у своїй монографії намагається доводить, що термін «куркуль» 

був ні чим іншим, як «політичним жупелом», що активно використовувався 

більшовиками для пояснення незадоволення селянства політикою «воєнного 

комунізму» [213, с. 350]. Цю ж думку можна зустріти у більш пізньому 

дослідженні автора, вже в 2011 р., що свідчить про усталеність та 

переконаність В. Верстюка в поглядах на роль та місце «куркуля» в політиці 

комуністів на селі [211].  

У 1997 р. побачило світ фундаментальне дослідження                            

В. В. Калініченка «Селянське господарство України в період непу. Історико-

економічне дослідження», яким автор підвів символічну риску в дослідженні 

аграрних перетворень України в зазначений період. У монографії 

проаналізовано позитивний вплив нової економічної політики на економіку 

села, розглянуто демографічну ситуацію в середовищі хліборобів, їхню 

забазпеченність реманентом, худобою тощо. І хоча дослідження 
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безпосередньо не пов’язане із розглядом селянських протестних рухів 

Слобожанщини, воно є актуальни для нашої роботи, оскільки в ньому 

аналізується ситуація на селі напередодні введення непу, його основні 

положення для зменшення протестних рухів на селі та дається ретельна 

всебічна характеристика селянства як соціальної верстви впродовж 1920 –

1927 рр. [249]. 

До розгляду «куркульського питання» долучилися відомі автори, 

зокрема С. Кульчицький, який справедливо вважає, що «куркульський 

бандитизм» був насправді антибільшовицьким селянським повстанським 

рухом [263, с. 145]. У 2000 р. побачила світ монографія О. Ганжі, в якій 

авторка стверджує, що термін «куркуль» використовувався більшовиками як 

політичний ярлик для маскування їхнього збройного протистояння з 

селянством [215, с. 129]. Проте варто наголосити, що робота має низку 

фактичних неточностей – як географічних «(…) в селі Бобрик Лебединського 

повіту (Полтавська губ.) [215, с. 138]», так і деяких контроверсійних 

економічних даних. Загалом же авторка солідарна із С. Кульчицьким у 

причинах згасання повстанського руху, що саме голод виявився фактором, 

який ефективніше, ніж каральні експедиції втихомирював повстанців. 

Межею ж повстанської активності О. Ганжа вважає кінець 1923 р., коли 

збройна активність селянства як форма боротьби з радянською владою, були 

остаточно розгромлені [215, с. 152]. 

Із середини 1990-х рр. і до сучасності триває період справжнього 

розквіту історико-краєзнавчих досліджень практично в кожному з районів 

Харківщини. І, звичайно, жодне узагальнююче дослідження не може 

обійтися без розгляду такого надзвичайно важливого періоду в житті 

Слобожанщини, як період Української революції 1917 – 1921 рр. та 

супроводжуючий його селянський повстанський рух. Першою значною 

розвідкою, спрямованою на висвітлення антибільшовицького характеру 

селянської боротьби Харківщини, стала невелика, але змістовна стаття                       

Є. Сіваченка «Спалахи гніву народного: з історії селянського повстанського 

руху на Харківщині (1920 р.)» [305]. Дане повстання, на думку Є. Сіваченка, 

було одним із найвизначніших спроб слобідського селянства захистити не 
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лише власні політичні і економічні, а й національні права. Звичайно, це 

твердження є значно гіперболізованим, але сам факт виступу, що носив 

яскраво виражений національний, народний та антиурядовий характер, являє 

собою, безперечно, непересічну подію в історії протистояння український 

хлібороб – більшовицький режим на землях Слобожанщини. 

У 1995 р. побачила світ монографія В. Семененка «Історія Східної 

України. Поновлення кайданів (1917 – 1922 роки)» [301]. Певним 

доповненням до вищерозглянутої монографії, стала наукова розвідка                     

В. Семененка і О. Радченко «Антибільшовицький рух на Харківщині в 1919р. 

– на початку 1920-х рр.» [294]. Вивчення проблеми протистояння держави і 

українського селянина на теренах Харківської губернії у 1917 – 1921 р. було 

продовжено В. Семененком у 1999 р. публікацією статті «Над Харківщиною 

– революційний тайфун» [302].  

В 1998 р. вийшло краєзнавче дослідження «Україна, Слобожанщина, 

Куп’янщина» [312] куп’янських істориків І. Удовика та М. Кукси, в якій 

певне місце присвячено подіям 1917 – 1921 рр. та побіжно розглянута 

повстанська боротьба куп’янського селянства із червоним режимом. Однак, 

дослідники все ще перебували під впливом укорінених радянських 

стереотипів та поглядів відносно антибільшовицької боротьби повсталого 

народу, а тому селянські загони, що боролися проти політики «воєнного 

комунізму», як-то – Винника, Донченка, Загоруйка, Балаби зараховувалися 

до відверто «бандитських». Також автори ставили їм в провину вбивства 

комуністів, більшовицьких активістів, зрив продрозкладки та постачання 

продовольством міст і Червоної армії [312, с. 121], що, з огляду на 

окупаційну природу більшовицької влади на Слобожанщині та всій Україні, 

виглядає дивним. 

В 2009 р. відбувся перегляд М. Куксою своїх минулих поглядів на 

проблему повстанства Слобожанщини [260]. По-перше, змінилася риторика – 

замість слова «бандит» до хліборобів, що боронили своє майно стало 

вживатися слово «повстанець». По-друге, М. Кукса в якості причини, що 

спонукала селян до повстання називає не природну контрреволюційність 

селянина та несприйняття більшовицької влади на фізіологічному рівні, а 
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позаекономічні методи, які використовував більшовицький режим для 

виконання продрозкладки на селі [260, с. 108]. По-третє, причиною занепаду 

повстанського руху називалося впровадження нової економічної політики 

[260, с. 113]. Проте, названа робота має низку неточностей та фактів, що 

ґрунтуються на свідченнях очевидців тих далеких подій, а тому їх важко 

підтвердити чи спростувати. Зокрема, інформацію автора про рейд 

майбутнього Таращанського полку через с. Петропавлівку [260, с. 94] або 

тимчасове перебування в Куп’янську-Вузловому Н. Махна та отаманші-

анархістки Марусі [260, с. 108]. 

В 2001 р. виходить книга історико-документальних нарисів за 

авторством сумського історика Г. Іванущенка «Залізом та кров’ю» [231]. На 

основі документів із Державного архіву Сумської області, раніше виданої 

літератури та свідченнях очевидців, автором проведено низку розвідок, що 

стосувалися повстанської боротьби на Сумщині. Причиною появи та довгого 

існування селянського збройного руху (загін отамана Марфенка діяв до   

1928 р.) [231, с. 64], автор вважає насильницьку політику більшовиків в усіх 

сферах життя, насамперед, в економічній та національній. 

В 2003 р. видано розвідку краєзнавчого характеру І. Мирошниченка 

«Шла война гражданская», в якій йшлося про події 1917 – 1921 рр. на 

Старобільщині [275]. Являючись за своїм змістом панегіриком 

більшовицькій владі, що засуджує «кулацький бандитизм» і звеличуює 

«революційних борців», тим не менше, ця робота є важливою для нашого 

дослідження, адже називає і прив’язує діючі повстанські загони до 

конкретних населених пунктів. Таким чином, з’являється змога 

синхронізувати та локалізувати дії селянських повстанських формацій в часі 

та просторі. За повідомленнями автора, весна 1922 р. стала своєрідною 

межою для повстанської боротьби, за якою «політичному бандитизму» місця 

не було. Проте, остання «банда» Олексанова, що діяла в північній частині 

Старобільського повіту, проіснувала до 1924 р. [275, с. 90]. 

В 2007 р. побачила світ узагальнююча робота, що стосувалася історії 

Охтирщини [204]. Розділ, що був присвячений періоду Української 

революції, складався із неповних двох сторінок і являв собою тезисний 
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передрук відповідної частини із радянського видання 1973 р. «Історія міст та 

сіл. Сумська область». Тому говорити про історизм, неупередженість та 

історичну цінність даної роботи для нашого дослідження, не доводиться. 

Також заслуговують на увагу дві роботи авторів ізюмських істориків  

Л. Ісаїва та Л. Щибрі, присвячені подіям Української революції на Ізюмщині. 

[232] та персоні повстанського отамана Г. Савонова [233], відповідно. В ним, 

на основі багатого джерельного матеріалу з патріотичної точки зору, 

викладені події, що відбувалися в Ізюмському повіті, вказані причини 

зародження повстанського руху, який очолив Г. Савонов та викладений шлях 

еволюції поглядів цього повстанського ватажка від українського соціаліста-

революціонера до самостійника. Як і більшість повстанських ватажків, що не 

пішли на періодичні амністії більшовицької влади та не відійшли від 

боротьби після проголошення непу, отаман Г. Савонов потрапив в полон і за 

рішенням судової колегій ВУЧК від 22 січня 1922 р. засуджений до розстрілу 

[233, с. 238 – 239]. Проте, збройний селянський рух проти радянської влади 

продовжувалася і після смерті отамана. Причиною ж поразки української 

національно–визвольної революції автори називають воєнну інтервенцію 

Червоної армії «(…) 85% особового складу якої складали великороси, 9% – 

українці, 6% – поляки, білоруси, євреї, німці та інші» [232, с. 116]. Важливим 

недоліком зазначених робіт є відсутність прямих посилань на документальні 

та інші цитовані джерела. Безперечно, цей факт унеможливлює чітку 

прив’язку того чи іншого документу, наведеного в текст та ускладнює його 

пошук у відповідному архіві. 

Надзвичайно цікавою для вітчизняних дослідників, починаючи із 

середини 1990-х рр., стала діяльність Всеукраїнської надзвичайної комісії 

(ВУЧК – ВУНК) в роки громадянської війни. Якщо за радянських часів 

офіційна історіографія пов’язувала діяльність цієї організації, головним 

чином, з боротьбою проти злочинності і сил контрреволюції, то 

представники української історіографії, передусім, вбачали у ВУЧК 

репресивно-каральну організацію, що мала вселяти у цивільне населення 

страх перед тоталітарною державою. Операції ВУЧК, спрямовані проти 

антибільшовицьки налаштованої частини українського селянства, в 
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загальноукраїнському форматі, знайшли висвітлення у згаданих вище працях 

В. Верстюка, В. Семененка, Є. Скляренка, С. Дукельського, Д. Голінкова. 

Проте, репресивні заходи ВУЧК в масштабах Слобожанщини у вітчизняній 

літературі розкрито неповно та фрагментарно. Цієї проблеми торкалася 

дослідниця С. Труш в своїх розвідках, присвяченій діяльності ЧК на 

Харківщині в 1919 – 1922 рр. У роботах було розглянуто питання організації 

та функціонування Надзвичайних комісій на місцях, в повітах та волостях у 

формі повітових ЧК та політичних бюро [310, 311]. 

Було визначено, що найбільш невдоволеною політикою більшовиків 

загалом та діяльністю та методами ЧК верствою суспільства було селянство. 

На Харківщині це спричинило до масового соціального вибуху у травні        

1919 р. Також відзначалося, що найбільш популярним гаслом було «Геть 

надзвичайки, комісарів і жидів!» [310, с. 211]. У висновках авторка резюмує, 

що повітові органи ЧК виступали інструментами терору та сприяли 

утвердженню радянської влади. 

На рубежі століть – наприкінці 1990-х – початку 2000-х рр. історична 

наука накопичила солідну інформаційну базу з історії селянства під час 

Української революції 1917 – 1921 рр. Творча обробка значної кількості 

даних, дозволила науковцям прийти до узагальнюючих висновків про 

природу, рушійні сили, масовість селянського руху в Україні. Так, 

наприклад, у фундаментальній узагальнюючій праці В. В. Калініченка та І. К. 

Рибалки було підбито кінцеві підсумки політичних, економічних, 

національних перетворень в роки громадянської війни і дано виважену та 

аргументовану оцінку політиці державних утворень в Україні протягом 1917 

– 1921 рр. [250]. 

В кінці 1990-х рр. чернігівський дослідник П. Ісаков опублікував низку 

статей, більшість із яких була надрукована в «Сіверянському літописі» [234], 

[236], [237], [238]. Головною ж роботою зазначеного автора за нашою 

тематикою потрібно вважати дисертаційну роботу «Селянський 

повстанський антикомуністичний рух на Лівобережній Україні (березень 

1919 – листопад 1921 рр.)» [334]. Оскільки, територією, яку розглядав в своїх 

дослідженнях автор, було все Українське Лівобережжя, то Слобожанщина в 
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цих дослідженнях була, радше, однією із частин загальної історичної 

картини, аналіз якої мав підтвердити чи спростувати певні висновки.  

Значний науковий інтерес становить стаття дослідника 

«Співвідношення цін та реальних доходів громадян в українському селі на 

Лівобережній Україні в 1919 – 1920 рр. як важливий чинник виникнення та 

розгортання селянського повстанського руху» [238]. Свого роду, 

підсумковим оформленням власного наукового погляду на проблему              

П. Ісакова є його робота «Селянський антикомуністичний повстанський рух 

на Лівобережній Україні у 1919 р.: загальна характеристика» [237]. В ній 

дослідник розкриває своє бачення терміну «повстанська ідеологія». На його 

думку це був набір розрізнених гасел, які висовувались відповідно до 

ситуації. Головним елементом повстанської ідеології, спільною основою 

антиурядового повстанського руху селянства Лівобережжя, П. Ісаков вважає 

несприйняття політики «воєнного комунізму». 

Певним недоліком робіт П. Ісакова після захисту дисертації, стали 

відсутність узагальнюючої монографії з повстанської проблематики та 

компілятивність наступних статей «Повстанський антикомуністичний рух на 

Лівобережній Україні (березень 1919 – листопад 1921 рр.): географія 

поширення, динаміка кількісних змін, ідеологія» [235] та «Загальна 

характеристика селянських повстанських антикомуністичних загонів, що 

діяли на Сумщині та Чернігівщині протягом 1919 – 1923 рр.» [239], які є 

практично викладом частин дисертаційної роботи. 

Ще одним дослідником, що долучився до розгляду взаємовідносин 

українського селянства із більшовицьким урядом був Д. Михайличенко, який 

в своїй роботі «Законодавче оформлення політики «воєнного комунізму» в 

сільському господарстві України (1919 р.)» [276] та дисертації «Політика 

«воєнного комунізму» і українське селянство, 1919 р.» [348] простежує події 

пов’язані з розвитком антибільшовицького селянського руху на слобідських 

землях у 1919 р.  

Певний внесок у розвиток вивчення селянського повстанського руху на 

Харківщині під час Української революції зробив історик Я. Мотенко.                      

В своїх роботах [365; 366; 349] автор доходить висновків, що селянський рух 
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на Харківщині слід розглядати, як цілу низку спроб самоорганізації 

найініціативнішої частини хліборобського населення з метою захисту 

власних економічних, політичних і національних інтересів. Цей процес в 

регіоні виник спонтанно, під впливом соціально-політичних перетворень, 

викликаних Лютневою революцією 1917 р., однак справжніми причинами 

його виникнення була аграрна і національна політика в Російській імперії 

[349, с. 103]. Під час другого становлення радянської влади в Харківській 

губернії (3 січня 1919 року – 25 червня 1919 року) переважна частина 

селянства регіону однозначно негативно поставилася до спроб реалізації 

КП(б)У політики «воєнного комунізму». Головними причинами 

незадоволення селянства аграрною політикою більшовиків на даному етапі, 

на думку Я. Мотенка, стали продрозкладка і запровадження колективного 

сільського господарства [349, с. 168].  

Одначе, як і у випадку із П. Ісаковим, Я. Мотенко не підбив підсумків 

своїх досліджень, що виступили б своєрідним введенням до наукового обігу 

власних розвідок попередніх рр. Більш того, деякі із вже згаданих статей, а 

також остання «Селянський рух 1917 – 1921 рр. на Харківщині у вітчизняній 

історіографії» [279] є буквальним предруком частин дисертації. 

Окрім зазначених авторів, за останні 20 років в Україні було захищено 

низку дисертацій, які розглядали питання, пов’язані напряму із проблемою 

українського повстанства в різних регіонах України, а також комплекс 

економічних, соціально-політичних та національних аспектів повстанського 

руху в 1917 – 1923 рр. [327 – 328; 330 – 333; 335; 337; 341– 345; 347; 350; 352; 

355 – 357; 359 – 360; 362 – 364]. 

Ще 1999 р. в рамках 15-томного видання «Україна крізь віки» вийшов 

одинадцятий том, написаний С. В. Кульчицьким «Україна між двома війнами 

(1921 – 1939 рр.)» [264], в якому було зроблено важливий для нашого 

дослідження висновок. Так, автор переконує, що впровадження нової 

економічної політики, як це стверджувала радянська історіографія, не було 

головною причиною різкого зниження активності повсталих селян. 

Натомість С. В. Кульчицький обґрунтовує тезу про голод, як першопричину 
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занепаду повстанського руху. За його словами: «Голод виявився фактором, 

який утихомирював ефективніше, ніж каральні експедиції. Конфіскуючи 

злиденні продовольчі запаси навіть у селян південних губерній, центральний 

уряд допоміг природному катаклізму справитися з «куркульським 

бандитизмом» [264, с. 28].  

В 2006 р. у світ вийшов другий том колективної монографії під 

загальним керівництвом С. Кульчицького «Історія українського селянства» 

[245], в якому було дано загальну характеристику селянського повстанського 

руху, який мав місце на українських землях під час їхнього перебування під 

«білим» та «червоним» режимами [245, с. 7 – 20]. Автори виділяють в 

повстанському русі із початком 1919 р. чотири яскраво визначених течії – 

«більшовицька» (такі загони існували під час німецько-австрійського та 

білогвардійського панування на українських теренах, в тому числі і на 

Слобожанщині), «самостійницька», «анархо-махновська» та така, що не мала 

політичного забарвлення [245, с. 8]. Повстанську боротьбу на землях 

України, автори доводять до 1923 р. і комплексом причин, що призвели до 

втихомирення селян, називають введення непу, розгром повстанської армії      

Н. Махна (важливий момент для Лівобережжя та Слобожанщини) і голод 

1921 – 1923 рр. [245, с. 17, 19]. 

Висвітлення проблеми повстанського руху знайшло своє відображення 

в узагальнюючих фундаментальних творах, зокрема в двотомнику, 

написаному знаними спеціалістами з питань Української революції. Так в 

2011 – 2012 рр. побачило світ видання «Нариси історії Української Революції 

1917 – 1921 рр.» під загальним керівництвом В. Верстюка [280; 281], в якому 

антикомуністичному селянському повстанському руху було приділено 

окремий розділ [281, с. 382 – 415]. Також не було обійдено увагою і 

селянське протистояння із гетьманським та денікінським урядами. Головною 

причиною повстань проти всіх іноземних сил, що захоплювали українські 

землі, був економічний тиск на селянство, який вкупі із мобілізацією до 

армій, політичному та національному гнобленні призводив до соціального 

вибуху. Автори відзначають, що на початок 1921 р. повстанський рух 

залишався єдиною силою, що вела боротьбу з більшовиками та її 
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економічною системою – «воєнним комунізмом». Проте, загальна 

розпорошеність повстанчих сил не залишала багато шансів на перемогу. Між 

тим, як стверджують дослідники, більшовицьке керівництво в особі              

В. Леніна усвідомлювала необхідність політичного компромісу, яким і стало 

запровадження непу. Саме ця поступка поклала край громадянській війні й 

дозволило зміцнити радянську владу в Україні, надавши їй ознаки 

національної, принаймні зовні [281, с. 413 – 414].  

Події Української революції 1917 – 1921 рр. знайшли своє 

відображення у значній кількості історичних праць, що були створені 

дослідниками в країнах Західної Європи і США. У 1952 р. була видана праця 

Дж. Решетара «Українська Революція 1917 – 1920» [326]. Професор Дж. 

Решетар на той час вже був відомим дослідником українського національно–

визвольного руху ХХ століття. Аналізуючи соціальну ситуацію, що склалася 

в Україні протягом вищеназваного періоду, автор приходить до висновку, що 

головною причиною поразки спроб відновити українську державність, була 

«національна несвідомість» українського селянства [326, р. 319 – 320]. 

Дослідник припускає, що головною причиною виникнення отаманщини, 

григор’євщини, махновщини був несформований державницький менталітет 

українського селянина, в відповідно і нездатність усвідомити, що його 

економічні інтереси може захистити лише власна держава.  

У 1983 р. побачила світ праця дійсного члена Гарвардського 

Українського дослідницького інституту, доктора Джеймса Мейса «Комунізм 

і дилеми національного визволення. Національний комунізм в Радянській 

Україні 1918 – 1933» [325]. Під час її створення, автор, як і більшість 

іноземних дослідників, широко використовував збірники документів РКП(б), 

КП(б)У і УКП(б), мемуари провідних діячів комуністичних партій в Україні. 

Політику «воєнного комунізму» українське селянство сприймало як утиск не 

лише власних економічних, а й національних прав, оскільки надзвичайні 

продовольчі заходи в Україні, значною мірою, здійснювались російськими 

продзагонами [325, р. 65 – 66]. 

Інший дослідник, Роберт Конквест у своїй монографії «Жнива 

скорботи. Радянська колективізація і голодомор», яка витримала не одне 
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перевидання різними мовами [256; 257], дійшов висновку, що розподіл 

більшовиками села на «бідняків», «середняків» і «куркулів» був штучним і 

мав на меті, передусім розпалювання серед хліборобського населення країни 

класової боротьби [256, с. 27]. Також, важливим моментом для нашого 

дослідження є відомості автора про активно діючий до 1928 р. загін на 

Харківщині в Лебединському повіті [257, с. 48]. 

Після здобуття Україною політичної незалежності і розпаду СРСР, 

дослідники із Західної Європи й США отримали можливість познайомитися з 

унікальними архівними документами, що зберігаються в Україні, Росії й 

інших країнах СНД, рідкісними бібліотечними фондами, відверто обмінятися 

думками з своїми колегами, що працювали по інший бік кордону. Одним з 

перших дослідників, що почали працювати у подібній сфері міжнародного 

співробітництва, є Андреа Граціозі – старший дослідник Університету 

Неаполя. У 1997 р. була опублікована його монографія «Большевики и 

крестьяне на Украине, 1918 – 1919 гг.» [220]. У цій праці автор викладає свій 

погляд на Громадянську війну в Україні, як на збройне протистояння «між 

державними багатонаціональними утвореннями на російській основі і 

українськими селянами» [220, с. 176]. 

В 2000 р. вийшла його чергова монографія «Нова, унікальна держава. 

Дослідження радянської історії, 1917 – 1937» [324]. Розгортаючи перед 

читачем панораму Громадянської війни на теренах колишньої Російської 

імперії, дослідник, використовуючи історико–порівняльний  метод при 

вивченні селянських повстань в Україні й Росії, намагається довести, що 

головною складовою тодішнього громадянського конфлікту було 

протистояння широких селянських мас і урядових структур. 

В 1998 р. вийшов англомовний оригінал, а в 2002 – український 

переклад монографії американського історика, професора Індіанського 

університету Г. Куромії «Свобода і терор у Донбасі. Українсько-російське 

прикордоння 1870 – 1990 рр.» [265], в якій автор торкається подій, що 

розгорталися на історичних слобожанських теренах, котрі внаслідок 

більшовицьких адміністративних реформ відійшли від Харківської до 

новоствореної Донецької губернії – Старобільського повіту, міст Слов’янська 
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та Краматорська та деяких інших територій Ізюмського та Куп’янського 

повітів. 

Використавши значний архівний матеріал, професор Г. Куромія зміг 

дати комплексну картину розвитку Донбасу та подій часів Українсьої 

революції, торкнувшись і питання повстанського руху на теренах 

Слобожанщини. Між тим, вочевидь, дослідник послуговувався в своїй роботі 

старими радянськими термінами-штампами. Повстанські загони в роботі 

визначені як «бандити», що далеко не завжди відповідало дійсності.  

Ще 1994 р. вийшла монографія відомої західної дослідниці радянського 

селянства Ш. Фіцпатрік, яка витримала два перевидання – в 2001 [314] та 

2008 рр. [315]. Незважаючи на огляд широкого спектру проблем в 

радянському селі, зокрема «куркульське питання», конфлікти на 

релігіозному, національному, економічному грунті, питання пов’язані із 

українськими землями, залишалися осторонь конкретно–наративного 

розгляду чи описувалися дуже побіжно. 

Питання повстанського руху в загальному вигляді торкається у своїй 

роботі «Червоний терор. Історія сталінізму» німецький дослідник                             

Й. Баберовскі [200, с. 29 – 44], розглядається авторами міжнародної 

конференції  «Окупація України 1918 року» [285], що пізніше знайшла своє 

ширше відображення в колективній монографії «Україна між 

самовизначенням та окупацією: 1917 – 1922 роки» [313]. 

Паралельно із західними дослідниками питання повстанського руху 

знаходило своє відображення в роботах російських дослідників. Основною 

темою дослідження російських вчених були особливості власне російського 

селянського антибільшовицького руху, зокрема, «антоновщина» та 

«колесниківщина», як її складова [258; 300; 48; 208]. Проте, в питаннях 

вивчення проблеми протистояння між українським озброєним селом та 

більшовицьким режимом, сучасна російська історіографія, накопичивши 

певний фактологічний доробок, не досягла суттєвих успіхів. Більш того, 

зазвичай в роботах російських авторів яскраво проявляються шовіністично-

імперські ноти, що були характерні для псевдонаукових досліджень 

минулого та позаминулих століть, в яких формувалась та стверджувалась 



34 
 
думка про неповноцінність української нації та існування її як «проекту 

Польщі, Німеччини, Австро-Угорщини» для послаблення Росії.  

Зокрема, такі «сучасні» погляди можна зустріти в роботі старшого 

наукового співробітника Інституту російської історії Російської академії наук 

(РАН) А. Марчукова «Украинское национальное движение в УССР. 1920 –

1930-е годы. Цели, методы, результаты» [272, с. 57]. У зв’язку із війною на 

Донбасі та російською анексією Криму, пропагандиська діяльність цього 

«спеціаліста з українського питання» набула особливого значення, а тому в 

2015 р. відбулося перевидання його роботи під тією ж назвою [273]. 

Говорячи ж про повстанських рух, автор послуговується радянською 

термінологією, називаючи повстанські загони «куркулями та бандитами», 

«петлюрівською контрреволюцією», що боролися проти встановлення 

радянської влади. Причини поразки селянського руху автор вбачає в 

комплексності засобів, які були реалізовані більшовицьким керівництвом – 

введення непу, голод 1921 – 1923 рр. в цілій низці українських губерній, 

загальна втома селян від безперевного збройного протистояння, а також 

політика коренцізації, курс на яку було взято після ХІІ з’ їзду РКП(б) [272,            

с. 166 – 167]. 1923 р. став тією межею, коли повстанський рух припинив своє 

існування як організована сила. 

Якісно вирізняється від робіт російських авторів монографія 

білоруського історика, професора А. П. Грицкевича «Борьба за Украину. 

1917 – 1921», що побачила світ в 2011 р. [223]. Якщо абсолютна більшість 

російських та білоруських істориків трактують події українського минулого в 

руслі імперських інтересів «нової» Росії, то А. П. Грицкевич розглядав події 

Української Революції із національних позицій, поставивши на чолі процесу 

Київ, а не «червону» чи «білу» Москву. Дослідник трактує боротьбу 

українського селянства проти німецько-австрійської окупації, білих, 

червоних як справедливий рух опору за свої економічні, політичні та 

національні інтереси, а перемога більшовиків стала можливою тільки 

внаслідок розшарування українського села та введення в дію нової 

економічної політики як компромісного «заспокійливого» для селянства 

варіанту.  
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Загалом, підбиваючи підсумки, можна констатувати, що закордонна 

історична література, представлена працями дослідників Західної Європи, 

США, пострадянських держав, містить надто обмежену кількість інформації 

стосовно досліджуваної теми. На якості більшості закордонних праць істотно 

негативно позначилися особисті політичні та ідеологічні вподобання їхніх 

авторів. 

Таким чином, аналіз історіографії проблеми свідчить про те, що 

залишається відкритими низка питань, а саме: вплив соціально-економічних 

протиріч на ідеологічну і організаційну єдність селянського руху, визначення 

терміну «куркуль», роль національного питання в ідеології місцевого 

селянства, ступінь масовості та інтенсивності селянських виступів протягом 

1918 – 1923 рр., взаємовплив продовольчої політики тогочасних державних 

утворень і селянського повстанського руху на землях Слобожанщини. 

 

1.2. Джерельна база дослідження. 

 

Джерельна база дисертаційного дослідження складається, головним 

чином, з наступних груп: збірники документів, статистичні збірки, архівні 

матеріали, преса, роботи і мемуари провідних діячів комуністичної партії і 

радянської держави, мемуари діячів українського руху та керівників УНР і 

Української Держави. 

Важливим джерелом для нашого дослідження стали промови, 

телефонограми та листи В. Леніна членам уряду УСРР датовані                        

1920 – 1921 рр. [54]. В них декларується можливість та доречність 

позаекономічних засобів вилучення продовольства в Україні. До цієї ж 

категорії джерел можна віднести і промови інших радянських діячів Й. 

Сталіна [95], О. Шліхтера [191], А. Яковлєва (Епштейна) [63, с. 77 – 85], а 

також матеріали різноманітних партійних конференцій [64; 148; 165; 64]. 

Важливе значення для дослідження історії селянського руху в 

Харківській губернії мають тематичні збірники документів і матеріалів [189]. 

Звичайно, ці збірники можна вважати упередженими, заідеологізованими та 
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необ’єктивними. Проте, в них зафіксовано дійсний факт тієї чи іншої події, 

що й становить цінність таких робіт. В зазначених збірках подаються дані 

про стосунки селянства та владних органів Гетьманату, Добровольчої армії, 

УСРР в Харківській губернії, антиденікінський селянський повстанський рух, 

діяльність комітетів незаможних селян. Втім, варто враховувати факт 

свідомого «підбирання» матеріалів, для створення необхідної картини подій 

аби сформувати у дослідників та читачів враження беззастережної підтримки 

селянством Харківщини гасел та дій більшовиків. 

Цінними для дисертаційного дослідження виявилися документальні 

збірники, підготовлені українськими істориками протягом 1991 – 2010-х рр. 

Вміщені в них документи і матеріали раніше були закриті для дослідників і 

тривалий час залишалися недоступними для наукової спільноти [126, 183]. 

Чи не першою спробою висвітлити зазначене питання в українській 

археографії стала збірка архівних документів «Репресивно-каральна система 

в Україні. 1917 – 1953», що побачила світ в 1994 р. [52]. 

Унікальні документи, що висвітлюють діяльність більшовицьких 

спецслужб серед сільського населення, таємні антиповстанські операції 

ВУЧК були опубліковані в журналі «З архівів ВУЧК – ГПУ – НКВД», що 

виходить із 1994 р. і до нашого часу [66, 128]. 

В 2010 р. побачив світ перший том збірки архівних документів 

«Українське відродження 1917 – 1920 рр. на Сумщині» [185], який охоплює 

період з березня 1917 по кінець 1920 р., тобто період Української революції 

та боротьби за збереження державності на території нинішньої Сумської 

області. У роботі репрезентовані документи установ та закладів, що діяли в 

добу Центральної Ради, Гетьманату, Директорії та які відображають 

складний етап в історії нашої держави – проголошення незалежності 

України, агресію більшовицької Росії, конфіскації, репресії та інші злочини, 

що чинилися комуністами проти українських селян, підтримку населенням 

Сумщини Центральної Ради, боротьбу селян-постанців проти встановлення 

радянського режиму. Переважна більшість документів зазначеної тематики 

введена в обіг вперше, що значно розширює наукове поле для дослідження 

селянського повстанського руху на Сумщині. 
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Ще однією збіркою документів є опублікована в 2011 р. робота 

«Повстанський рух на Сумщині в 20 – 30-х рр. XX ст.» [138]. Так же, як і в 

попередньому дослідженні цінність даної праці полягає у великій кількості 

оприлюднених документів, що засвідчують тоталітарний характер 

більшовицької окупаційної влади в Україні та організований опір 

українського села її встановленню. 

В 2006 р. в Москві вийшла велика збірка документів і матеріалів, 

присвячених життю та діяльності Н. Махна [131]. Це видання цінне тим, що 

всебічно розглядає таке явище як «Махновщина» в межах її «природного 

ареалу» – Катеринославської, Полтавської, Таврійської та Харківської 

губерній. 

В 2011 р. побачило світ видання, що являє собою путівник до музейної 

експозиції «Народна війна» [130]. В ньому вміщено текстовий опис 24-х 

розділів експозиції. Крім документів та фотографій з експозиції, у путівнику 

подається низка раніше невідомих документів. Сама музейна експозиція 

«Народна війна» – це результат більш як дворічної праці науковців 

Київського «Меморіалу». Впродовж 2008 – 2009 рр. автори працювали в 

державних та галузевих архівах СБУ 18-ти областей України. В експозиції 

використано велику кількість фотодокументів, багато з яких представлені 

вперше. За виявленими архівними матеріалами авторами вперше виведені 

статистичні дані про кількість селянських збройних повстань у всіх 

тогочасних дев’яти губерніях та в цілому по Україні, кількість відомих та 

невідомих повстанських загонів, підпільних антибільшовицьких організацій і 

їх осередків, антибільшовицьких загонів самооборони та стихійних виступів 

селян проти комуністичної окупаційної влади. 

Архівні матеріали представлені неопублікованими актовими і 

канцелярськими матеріалами. Зокрема, сюди відносяться документи, що 

стосувалися вилучення продовольства у селянства, трудові та гужові 

повинності, а також урядові постанови, щодо адміністративно–

територіального районування Харківської губернії і врегулювання стосунків 

з місцевим населенням. Листування (доповіді, телеграми, звіти, зведення), 

звернення влади до населення, документи військових установ, органів 



38 
 
правосуддя, листи населення до повітових та губернських керівників в тій чи 

іншій галузі. 

Серед актів центральне місце займають опубліковані документальні 

матеріали, присвячені соціально-економічній і суспільно-політичній 

діяльності більшовиків в Україні і, зокрема, на Слобожанщині [103 – 105]. 

Перш за все, це резолюції І– ІІІ-х з’ їздів КП(б)У, IV–V-их конференцій 

КП(б)У, Всеукраїнського з’ їзду волосних виконкомів. В них містяться 

повідомлення про стосунки більшовицької влади і антиурядового 

селянського руху, радянські «антикуркульські» заходи, земельну політику 

комуністичного режиму.  

У дисертаційному дослідженні було використано матеріали 

Центрального державного історичного архіву України, м. Київ (ЦДІАК 

України), Ф. 1071 – Канцелярія прокурора Харківської судової палати); 

Центрального державного архіву вищих органів влади і управління України 

(ЦДАВО України, Ф. 1216 – Фонд МВС УД); Центрального державного 

архіву громадських об’єднань України (ЦДАГО України, Ф. 1 – Фонд ЦК 

КП(б)У; Ф. 57 – Колекція документів з історії КПУ під час революції та 

громадянської війни); Державного архіву Харківської області (ДАХО). Ф. Р. 

– 89, Ф. Р. – 80, Ф. Р. – 202, Ф. Р. – 203, Ф. Р. – 460 – Фонди регіональних 

органів влади). 

Важливу тематичну інформацію про соцально–політичну ситуацію в 

регіоні протягом 1918 р. містить блок документів з фондів Центрального 

державного архіву вищих органів влади і управління України – Ф. – 1064, Ф. – 

1078, Ф. – 3696 – Судово-слідча документація, зведення Державної Варти, 

матеріали Харьківського губернського комісара Тимчасового уряду, 

губернського і повітових старост. Цей масив документів дозволяє висвітлити 

події, пов’язані з вирішенням аграрного питання в краї, боротьбою між 

різними політичними угрупованнями за вплив на селянство, виникненням 

селянського повстанського руху. 

Найбільш змістовні для вивчення селянського повстанського руху 

канцелярські матеріали у 1919 – 1921 рр. нами було виявлено у фондах 

ДАХО – Ф. – 1, Ф. Р. – 202, Ф. Р. – 203, а саме: доповіді агентів Зафронтового 
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бюро ЦК КП(б)У, зведення інформвідділу при ЦК КП(б)У (Ф. – 1) надають 

цінну інформацію про антикомуністичний та антиденікінський селянський 

повстанський рух в краї. Документи фонду Харківського губернського 

революційного комітету (Ф. Р. – 202) містять протоколи і стенограми 

засідань і конференцій на яких обговорювалися найбільш актуальні тогочасні 

проблеми регіону: продовольче і паливне питання, боротьба з селянським 

повстанським рухом, організація безпартійних селянських конференцій і 

виборів до рад.  

Особливо цінними є матеріали справи Державного архіву Харківської 

області «Інформаційне зведення відділу управління губревкому про 

політичне становище в губернії (5. 11. 1919 – 10. 05. 1920)», що також 

належить до фонду Ф. Р. – 202. Інформаційні зведення розподілялися на дві 

категорії: для публікації та секретні. Секретні зведення призначалися для 

користування  обмеженого кола службовців і містили відомості про справжні 

масштаби антиурядового селянського повстанського руху, ставлення 

широких народних мас до економічної політики уряду. 

Важливим доповненням до джерельної бази стали фонди, в яких зібрані 

матеріали з роботи КНС Харківського губернського виконавчого комітету 

(Ф. Р. – 203) та з Державного архіву Луганської області: (Ф. Р. – 1173) – в 

якому найбільш цінними є справи №№ 12 – 14 із описом телеграм волосних 

воєнних комісарів та міліції з приводу боротьби із повстанством.  

Використані автором накази, зведення, донесення, рапорти дозволили 

скласти уявлення про стан справ у повітах і волостях Харківської губернії, 

акції повстанців, та дії каральних органів більшовиків проти повстанців. 

Найчисельнішим джерелом щодо подій часів Української революції, є 

періодика. Враховуючи ж, що територія Слобожанщини багаторазово 

переходили з рук у руки різних протиборчих сил, пресу можна розділити на 

три великі групи: 1) українська, в тому числі і емігрантська;                                      

2) більшовицька; 3) денікінська. Звичайно, до наших днів в найбільш 

повному вигляді дійшли саме радянські газети. Масив матеріалу 

надзвичайно великий, адже крім численних центральних та губернських 

газет, були ще відомчі та місцеві. Якщо взяти тільки харківські газети, то 
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увагу привертають «Вісник Українського Військового Генерального 

Комітету» (офіційне видання Українського Військового Генерального 

Комітету доби УЦР) «Вісник Української Народної Республіки» (орган ЦВК 

рад радянської УНР у 1917 – 1918 рр.), видання КП(б)У і РКП(б) «Вісті 

ВУЦВК», «Большевик», «Беднота», «Коммуна», «Пролетарий», «Правда», 

«Красная Армия». Окрім цих видань увагу привертають білогвардійські 

газети «Новая Россия» та «Южный край», а також чисельні регіональні як–

от: «Луч», «Земские известия», «Донецкий пролетарий», «Известия 

Временного робоче-крестьянского правительства Украины и Харьковского 

Совета робочих депутатов» та інші. 

Газетні публікації 20-х рр. як джерело для висвітлення подій 

повстанського руху мають не надто невисоку цінність, адже наведені в них 

факти часто свідомо перекручені, невірні або значно гіперболізовані.  

Значення радянської преси як джерела особливо зменшилося після 

відкриття таємних архівних фондів, де зберігалися секретні документи 

органів боротьби з повстанством. Відтепер дослідники мають можливість 

досліджувати інформацію, якою володіло радянське керівництво і яка лише 

згодом, після належного цензорування, потрапляла в пресу. 

Окрему групу джерел становить мемуарна література. Деякі аспекти 

досліджуваної в дисертації проблеми було висвітлено у спогадах учасників 

революційних подій. Слід зазначити, що окремі з нижченаведених творів 

поєднують в собі риси мемуарів та історичних праць і є перехідною формою 

між особистими і науковими  письмовими історичними джерелами. Так, 

наприклад, у 1923 – 1927 рр. були надруковані монографії Д. Ерде «Годы 

бури и натиска. Книга первая. На Левобережье. 1917» і «Революция на 

Украине. От керенщины до немецкой оккупации» [195 – 196]. В них автор 

зазначав, що величезний вплив на суспільно–політичні погляди селянства 

мало «куркульство». Д. Ерде визначив «куркульство» як заможне селянство, 

що вело антибільшовицьку боротьбу під націоналістичними, 

антиросійськими лозунгами. 

В перше десятиріччя утвердження радянської влади в Україні свій 

внесок у справу визначення соціальної природи «куркуля» намагався також 
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внести і командний склад Робітничо–селянської Червоної армії. Образ 

«куркуля» як класового ворога передусім пов’язувався з махновщиною  в 

спеціальних військово–історичних працях, у яких розглядалися питання 

боротьби проти збройних селянських формувань. Зокрема, заступник 

командуючого військами України і Криму Р. Ейдеман і військовий спеціаліст 

М. Какурін у вже згаданій роботі [90], прийшли до висновку про те, що 

махновщина стала найяскравішим виразником інтересів «куркульства», котре 

прагнуло незалежності від держави і боролося з поміщиками за право 

експлуатувати середнє і незаможне селянство. 

Значний внесок у висвітлення подій 1918 – 1921 рр. «по гарячих 

слідах» зробив командуючий Українським фронтом В. Антонов-Овсієнко у 

змістовній 4-томній праці, що була надрукована протягом 1928 – 1933 рр. В 

ній автор ретельно описує військові операції Червоної армії, аналізує 

причини поразок та їхні наслідки для радянського режиму в Україні, 

наводить дані про утворення диверсійних загонів, що мали діяти в тилу 

наступаючих німецько-австрійських та українських військ, дає окремі 

відомості про соціально–політичну картину, що склалася в селах 

слобідського краю [46 – 47].  

Після остаточного опанування більшовицьким режимом українських 

земель, світ побачили героїзовані та значно підкореговані під державну 

ідеологію спогади рядових учасників подій 1917 – 1921 рр. та солдат 

Червоної армії, які продовжували широко тиражуватися і в наступні роки 

існування Радянського Союзу [53; 107; 147]. 

Також неможливо оминути праці української й російської політичної 

еміграції. Серед найцікавіших, робіт слід згадати мемуари гетьмана 

Української Держави П. Скоропадського [170]. На думку автора, велика 

густота аграрного населення в Україні зумовлювала безрезультатність 

зрівняльного розподілу землі [170, с. 283]. Щодо селянського повстанського 

руху, то його гетьман безапеляційно розглядав оцінював як криміногенне 

явище, водночас піддаючи критиці консервативну політику Союзу 

Хліборобів і Союзу Земельних Власників, недалекоглядну аграрну політику 

німецьких і австро-угорських окупаційних військ. Взагалі, спогади 
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останнього українського гетьмана є занадто суб’єктивними в оцінці власної 

ролі у вирішенні аграрного питання в Україні, до того ж занадто 

ідеалізованої. Не менш суб’єктивною була оцінка ролі селянських мас в 

Українській революції в працях представників антигетьманських сил. 

Зокрема, для В. Винниченка поняття «махновщина», «григоріївщина», 

«отаманщина» виключно асоціювались з бандитизмом [60, с. 31]. 

Певний пласт досліджень мемуарного характеру складають спомини 

українських повстанців та отаманів [70; 87; 174; 178; 188], проте 

повстанський рух на Слобожанщині в них практично не описується, оскільки 

автори – безпосередні учасники подій, присвячують свої спомини боротьбі в 

рідних місцях. 

Українська емігрантська преса також представлена великою кількістю 

різноманітних видань, проте для нашого дослідження найбільш актуальним є 

часопис колишніх українських комбатантів «Літопис Червоної Калини», в 

якому друкувалися статті та замітки мемуарного чи аналітичного характеру 

колишніх вояків УНР та повстанців часів Української Революції [167 – 169]. 

Звичайно, до значних недоліків подібних робіт можна віднести 

суб’єктивність авторів, натомість їхньою перевагою є можливість побачити 

та оцінити тогочасні події з погляду безпосередніх учасників. 

Говорячи про дослідження військової справи та повстанський рух на 

українських землях в 1917 – 1920-х рр., неможливо оминути увагою роботи 

військових діячів доби УНР О. Удовиченка та О. Вишнівського [179 – 180; 

61]. Роботи генерала О. Удовиченка загалом присвячені бойовому шляху 

Третьої Залізної дивізії, проте відносно повстанського руху в автора є чітка 

диференціація – так всіх повстанців він поділяє за критерієм їхньої користі 

для будівництва незалежної України. Зокрема, перша категорія – ті, що мали 

високий щабель національної свідомості і тому боролися за ідею 

незалежності України. Друга – ті, що були продуктом революції, без жодної 

моральної й патріотичної бази. На чолі останніх стояли авантюрники, а самі 

відділи складалися часто-густо з бандитів [180, с. 50]. 

Ці загони О. Удовиченко називає деструктивним елементом, особливо 

шкідливим в українському національному русі, адже їх підтримували 
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більшовики, що використовували їх чи проти Української Армії, чи проти 

білої російської армії і навіть проти десанту військ Антанти в Одесі. 

Основним їх завданням було вносити хаос. Серед таких формувань як 

найбільш шкідливі названо загони Н. Махна. 

Перша ж категорія повстанців, навпаки, толерується автором і 

справедливо вважається корисною для боротьби проти ворожих режимів всіх 

політичних напрямків – червоних, білих, Антанти. Їхня роль полягала у «(…) 

руйнуванні тилу ворога шляхом терору та нападу на запільні установи 

червоних військ, висаджували у повітря залізниці, нарешті, просто вступали 

у відверті бої з частинами Червоної армії. Сила повстанських відділів 

полягала в їхній тактиці несподіванки та у швидкості удару по ворогові, а 

слабкість їх – у примітивній організованості й озброєнні, у прив'язаності до 

своїх осель, завдяки чому повстанці не могли витримати затяжних боїв» [180, 

с. 51]. 

О. Вишнівський в загальних рисах солідарний із класифікацією 

повстанського руху, викладеного О. Удовиченком, проте глибше 

диференціює «негативних» повстанських отаманів, виділяючи серед них 

«батьків-отаманів», опереткових отаманів, отаманів-анархістів та 

комуністичне охвістя [61, с. 10]. На думку автора, найбільш негативно в 

історію увійшли саме категорія отаманів-анархістів, головним персонажем із 

яких був Н. Махно [61, с. 37, 45 – 69]. 

Щодо мемуаристики російської політичної еміграції, то варто 

наголосити, що у спогадах учасників денікінського білого руху селянські 

повстанські формування, зазвичай, асоціювалися з бандитизмом. Взагалі 

питання українського національного руху в мемуарах «великодержавників» 

розглядалося через призму ненависті та трактувалося як сепаратизм, 

інспірований ззовні,  що підривав міць «Великої Росії» [88; 111] Всяке 

повстанство проти білогвардійців розглядалося як звичайний бандитизм [68; 

с. 245].  Зокрема, і командир Добровольчої армії А. Денікін у своїх мемуарах 

назвав повстанців Слобожанщини бандитами, що знаходились під впливом 

махновського руху [81, с. 90, 255]. Проте, враховуючи «єдінонєдєлімскую» 

концепцію існування Росії, а разом із нею і «національних окраїн», яку 
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сповідував А. Денікін, всі, хто йшов проти такого світогляду, автоматично 

ставали «бандитами та зрадниками» Росії.  

Загалом, мемуарна література не може слугувати абсолютно 

достовірним джерелом інформації, проте опубліковані спогади дають 

можливість побачити події 1918 – 1920-х рр. очима її безпосередніх 

учасників. Що ж стосується обсягу та різноманітності джерельної бази з 

історії повстанського руху Слобожанщини в 1918 – 1923 рр., то вважаємо, що 

вона представлена достатньою кількістю архівних матеріалів, широким 

колом опублікованих джерел, видань мемуарного характеру та преси 

різноманітного політичного спектру. Загалом же, всі перелічені джерела 

дають змогу комплексно відтворити причини зародження, перебіг 

повстанського руху, проаналізувати його основні закономірності та 

особливості в умовах громадянської війни та нової економічної політики. 

 

1.3. Методологія та методи дослідження. 

 

70 років українська історична наука була затиснута у жорсткі рамки 

марксистсько-ленінської ідеології, що вело до упередженого та 

тенденційного висвітлення подій і категоричне несприйняття інших 

методологічних підходів. Тільки на початку 1990-х рр. ХХ сторіччя 

розпочався процес деідеологізації історичної науки. Демократизація 

суспільства, а разом з ним і свобода думок, зумовили популярність різних 

методологічних концепцій, спрямованих на вивчення історії.  

Серед методів світової гуманітаристики, що були запозичені 

вітчизняною історичною наукою, найбільш вагомим став цивілізаційний 

підхід, що прийшов на зміну формаційному. Якщо другий випливав з 

марксистського вчення про визначення класової сутності держави 

економічним чинником, то стрижнем першого підходу є розуміння того, що 

культура є основним формотворчим суспільним механізмом, а центром 

суспільно-історичної еволюції виступає розвиток самої людини як суб’єкта 

перетворень і його результату. Для нашого дослідження актуальне те, що такі 
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суспільно-історичних процеси як Українська революція та її наслідки, серед 

яких і регіональний повстанський рух, можна побачити лише в контексті 

їхньої приналежності до власне українського цивілізаційного поля.  

Виходячи з поставленої мети та завдань дисертації, автор 

використовував такі загальнонаукові принципи як історизм та об’єктивність.  

Принцип історизму полягає в урахуванні конкретно-історичних 

обставин і характеру епохи, спирається на історичний досвід і уроки історії, 

розглядає історичні явища в русі, тобто, як те або інше явище зародилося, які 

етапи у своєму розвитку пройшло і чим воно стало в результаті [206, с. 7].  

Принцип історизму застосовувався на всіх етапах дослідження: 

опрацюванні джерел; відтворенні загальної картини подій; теоретичного 

узагальнення; формулювання висновків. Повстанський рух хліборобського 

населення Слобожанщини 1918 – 1923 рр. розглядався як невід’ємна частина 

Української революції, як один із трагічних періодів громадянської війни та 

яскравих – національно-визвольної боротьби українського народу початку 

ХХ століття проти червоної та білої окупації. 

Принцип об'єктивності історичного дослідження базується на 

використанні всього масиву історичних джерел, незалежно від їхньої 

ідеології чи політичної кон’юктури, всієї повноти історичних фактів                           

[206, с. 7].  

Виходячи із цього принципа, автор прагнув розглянути події без 

використання будь-яких ідеологічних стереотипів, що витворювалися як 

радянською, так і емігранською (українською чи російською) історіографією. 

Для всебічного висвітлення проблеми залучена велика кількість джерел.  

Також, в пригоді став і філософський принцип багатоперспективністі 

(поліперспективності), що вперше став використовуватися в історичній науці 

В. Потульницьким [293], та дозволяє поєднати різні точки зору (перспективи) 

бачення історичних реалій. 

Для реалізації завдань дисертації автор застосовував загальнонаукові та 

історичні методи дослідження, при підборі яких враховувався характер 

роботи. Загальнонауковими методами вважають такі, що використовуються 

як у так званих точних, так і в гуманітарних науках, адже їхньою кінцевою 
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метою є вирішення найбільш глобальних завдань. Було залучено такі 

загальнонаукові методи як дедукція, індукція, наративний (описовий), 

динамічний, статичний.  

Для виявлення динаміки повстанського руху застосовувався 

динамічний метод. Досліджувалися зміни у структурі та діяльності 

повстанських організацій протягом певних проміжків часу. Одночасно, при 

аналізі досліджуваних явищ у найважливіших стадіях їх розвитку 

використовувався статичний метод, тобто аналіз структури і функції певного 

об'єкту на певний час, на конкретному часовому зрізі [291].  

Для виявлення властивостей, ознак, характеристик і якостей 

досліджуваних об’єктів використовувався наративний метод.  

Серед спеціально-історичних методів широко застосовувалися 

проблемно-хронологічний, періодизації, історико-порівняльний та історико–

типологічний.  

Проблемно-хронологічний метод дозволив визначити хронологічні 

межі, що виокремлюють організований повстанський рух 1918 – 1923 рр. із 

попередніх стихійних дій селянства, навіяних більшовицькими гаслами, а 

також від наступних етапів українських визвольних змагань та комплексно 

вивчити головні питання обраної теми. 

Метод періодизації використано для виявлення якісно відмінних етапів 

розвитку повстанського руху.  

У дослідженні також використовувалася методологія біографістики, 

об’єктом якої, як окремої історичної спеціальної дисципліни, є історична 

особа, в її різноманітних зв’язках з суспільством. У сфері біографістики 

використовуються правила історичної методології, пізнання людини як 

особистості в історичному процесі. Вони передбачають залучення до 

наукового дослідження особистості методик різних наук, в тому числі 

психології, соціології, філософії та літературознавства [358]. Методологія 

біографістики використовувалася під час з’ясування передумов 

повстанського руху на постатях конкретних знакових повстанських ватажків:                              

Г. Савонова, І. Каменюка, І. Перлика та ін. 
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Методологічний комплекс мікроісторії використовувалися при вивченні 

повстанства як специфічного прошарку українського селянства, що 

поступово виокремлювався в особливу групу, в своєрідну нову генерацію, 

яка після закінчення збройної повстанської боротьби стала важливим 

фактором процесу націєтворення [354]. 

Під час вивчення процесів націєтворення використовувалися сучасні 

методологічні ідеї формування модерної нації, теорії сучасного націоналізму. 

*** 

Отже, підбиваючи підсумки, можна констатувати, що проблема 

зародження та існування повстанського руху на Слобожанщині почала 

розглядатися в науковій літературі практично одразу, оскільки перші роботи 

наративного, аналітичного, узагальнюючого, мемуарного характеру були 

написані сучасниками подій із різних політичних та ідеологічних таборів. 

Проте, із остаточною перемогою більшовиків, а відповідно, і радянського 

погляду на події Української революції та селянського повстанського руху, 

ця тема стала справжнім полем для створення стійких міфологем, більшість з 

яких продовжує жити в свідомості пересічного громадянина й понині.  

У 1930 – 1940 рр. наукова громадськість була змушена утримуватися 

від дослідження тематики селянського руху на Слобожанщині у зв’язку із 

ідеологічним та фізичним терором, що супроводжував перетворення УСРР 

на складову частину тоталітарної держави. 

Тому повернення до цієї теми змогло відбутися тільки в другій 

половині 1950-х – 1980-х рр. Проте, дослідження участі найширших 

народних мас у громадянському конфлікті 1918 – 1923 рр. перетворилася на 

один із засібів ідеологічного виправдання політичного курсу більшовицької 

партії.  

Тому для радянської історіографії було характерне однобічне, 

тенденційне висвітлення історії селянського руху з застосуванням подвійних 

стандартів. Якщо боротьба селянства Слобожанщини проти німецько-

австрійської окупації, денікінського режиму в наукових працях отримувала 

виключно позитивну оцінку, то антибільшовицькі повстання однозначно 

трактувалися, як «куркульський бандитизм та контрреволюція». Оскільки 
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невигідні для комуністичного режиму факти з історії збройного 

протистояння замовчувалися, вивчення історії селянського руху на 

Слобожанщині розвивалося за своєрідними кліше, породжуючи низку 

повторюючих одна-одну робіт, переважно з однобічними оцінками й 

висновками. Бажання показати керівну роль КП(б)У і РКП(б) у боротьбі з 

контрреволюційними режимами чи «куркульським бандитизмом» звело на 

нівець базові для дослідника принципи об’єктивності та історизму. 

Тим не менше, радянська історіографія накопичила значний 

фактологічний матеріал і визначила головні напрямки майбутніх досліджень 

з проблеми повстанського руху Слобожанщини у 1918 – 1923 рр.  

Після здобуття Україною незалежності, відбулося критичне 

переосмислення значної кількості науково–історичних висновків, що були 

зроблені радянською історіографією за попередні роки. Українські історики 

здійснили ревізію цілої низки радянських історіографічних міфологем та 

запропонували нове трактування ключових моментів Української революції 

1917 – 1921 рр. та подій, що нерозривно пов’язані із нею: ставлення 

селянства до режимів, що послідовно змінювали один-одного, відношення 

селянства до національної ідеї, земельного питання, політики «воєнного 

комунізму», селянського повстанського руху. 

Більшість дослідників погоджуються з негативною оцінкою наслідків 

спроб КП(б)У і РКП(б) втілити в життя більшовицьку форму 

господарювання, в тому числі й в українському селі. В дослідженнях, 

присвячених селянському повстанському руху часів Української революції 

селянські збройні виступи переважно характеризуються як форма 

самозахисту. Проте, сучасні автори відзначають і великі вади всього 

повстанського руху, на які ще в 1920-ті рр. звертав увагу у своїх творах 

видатний український воїн–письменник Ю. Горліс-Горський: «Чому 

величезні повстанчі сили України не можна перетворити в національну 

армію (…) Чи я можу знати, чому український селянин готовий боротися на 

життя і смерть з ворогом, лише (…) під своїм селом – найдальше під своїм 

повітовим містом? Дальше (…) – то вже діло Петлюри з армією, в існування і 
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силу яких він свято вірить (…) Якби не те переконання – може легше було б 

зробити з повстанців національне військо (…)» [278, с. 6].  

Недержавницький менталітет українського селянина, стихійність 

повстань, неорганізованість, відсутность чітких цілей і уявлення про їх 

реалізацію, критично заважали повстанському руху на шляху боротьби з 

більшовицьким режимом.  

Незважаючи на значну кількість праць, присвячених селянсько–

повстанському руху доби Української революції 1917 – 1921 рр., 

повстанський рух на Слобожанщині не став предметом спеціального 

дослідження. Як правило події, що пов’язані з боротьбою селянства 

Харківщини, розглядаються в якості доповнення для змалювання більшої, 

узагальнюючої картини в межах всеукраїнського дослідження або 

порівняння із аналогічними подіями в інших регіонах. В наукових розвідках 

значною мірою переважає фактографічно-ілюстративний підхід. Увага 

науковців часто зосереджується виключно на антибільшовицькій боротьбі 

селянства в краї, лише іноді вдаючись до розгляду боротьби хліборобів 

Слобожанщини із іншими окупаційними режимами. 

Вакуум в дослідженнях селянського руху на Слобожанщині 

спостерігається в закордонній історіографії. Якщо боротьба повстанців 

Холодного Яру, Волині, Півдня України широко репрезентовані як в 

розвідках емігрантських кіл, так і в дослідженнях іноземних авторів, то 

участь селянських мас Слобідської України в боротьбі 1918 – 1920-х рр. не 

знайшла свого відображення та зацікавлення в закордонній історіографії.  

Отже, огляд історичної літератури переконливо доводить, що вивчення 

участі селянства Слобожанщини в Українській революції 1917 – 1921 рр. та 

супутньому їй повстанському русі залишається одним з актуальних завдань 

сучасної вітчизняної історіографії. Аналіз наукової літератури свідчить, що 

історія селянської боротьби на Слобідських землях не отримала цілісного 

висвітлення в працях, присвячених періоду національно–демократичної 

революції і громадянської війни в Україні. Окремі аспекти соціально-

політичної активності сільського населення Харківщини в 1918 – 1923 рр. 

були предметом наукових розвідок декількох поколінь істориків. Але 



50 
 
об’єктом всебічного, комплексного науково-історичного дослідження 

місцевий селянський рух не став. 

Доповнення та коригування інформації з різних видів історичних 

джерел дозволяє вирішити дослідницькі завдання, що поставлені у 

дисертаційній роботі. Використані матеріали дають змогу відтворити перебіг 

подій, пов’язаних з боротьбою селянства Слобожанщини за свої економічні, 

національні та громадянські права у 1918 – 1923 рр., простежити процес 

радикалізації селянського руху і встановти фактори, що сприяли виникненню 

місцевого повстанства; висвітлити різноманітні форми боротьби селянства за 

свої інтереси (пасивні та активні, нелегальні і легальні форми); вказати на 

ставлення селянства до надзвичайних економічних заходів владних структур 

на селі і відповідну реакцію на них. 

У підсумку ми можемо констатувати, що огляд джерел засвідчує 

наявність достатньої бази для всебічного розкриття досліджуваної проблеми. 

Обрані ж для дослідження філософсько-історичні, філософські, 

загальнонаукові і спеціально-історичні методи є достатніми для 

об’єктивного, комплексного аналізу існуючого обсягу джерел та літератури з 

теми дослідження. 
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РОЗДІЛ 2. СЕЛЯНСЬКИЙ ПОВСТАНСЬКИЙ РУХ                                           

НА СЛОБОЖАНЩИНІ (КВІТЕНЬ 1918 – СІЧЕНЬ 1919 рр.). 

 

2.1. Зародження селянського повстанського руху                                         

на Слобожанщині. 

На початку 1918 р. становище Центральної Ради, а разом із нею і всієї 

Української Народної Республіки (УНР), як національного утворення, стало 

критичним. Більша частина території держави була захоплена більшовиками, 

які вже підходили до Києва. В цих умовах керівниками Центральної Ради 

було прийнято вимушене рішення укласти мирний договір із державами 

Четверного союзу, з якими впродовж останніх чотирьох  рр. точилася війна.  

Після важких та тривалих переговорів, 9 лютого 1918 р. (за новим 

стилем) УНР та країни Четверного Союзу (Німеччина, Австро-Угорщина, 

Болгарія, Туреччина) уклали Брестський мирний договір, за яким обидві 

сторони відмовлялися від взаємних претензій на відшкодування збитків, що 

були спричинені війною, відновлювали економічні відносини, брали на себе 

зобов’язання обмінятися військовополоненими [122, с. 2]. 

Також окремим пунктом в угоді зазначалося, що сторони 

зобов’язуються провести «взаємний обмін лишків найважніших 

сільськогосподарських промислових виробів для задоволення нагальних 

потреб»[185, с. 75]. Таким чином було завуальовано сказано те, про що 

виконувач обов’язків голови української делегації О. Севрюк повідомляв із 

Бресту уряду УНР: «Німці пов’язують звільнення території УНР від 

більшовицьких військ з отриманням від нас хлібу одного мільйону тон, до 31 

липня» [282, с. 48].  

Через тиждень делегація Центральної Ради звернулася до Австро-

Угорщини та Німеччини з проханням надати Українській Народній 

Республіці допомогу проти наступу більшовицьких сил. Спочатку йшлося 

про те, що проти більшовиків будуть наступати військові частини держав 

Четверного союзу, укомплектовані з колишніх військовополонених українців 

(«синьо-» та «сірожупанників»). Проте вище керівництво Німеччини та 
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Австро-Угорщини не виконало цього пункту домовленості, а надіслало для 

боротьби з більшовиками частини, що воювали на Східному фронті. Всього в 

Україну вирушили 23 німецькі та 10 австро-угорських дивізій, що налічували 

350 тисяч солдат та офіцерів. Цей момент викликав негативну реакцію серед 

українського населення, адже в розумінні селянства, значний відсоток якого 

воював у складі російських імперських військ, німці були ворогами.  

Саме тому Рада Міністрів УНР, усвідомлюючи можливі негативні 

наслідки цього кр. у спеціальній відозві переконувала, що уряд прийняв 

військову допомогу від нині дружніх держав – Німеччини та Австро-

Угорщини. Навіть містилося запевнення, що ці українсько-німецькі війська 

«дивізія українців полонених, українці – січові стрільці з Галичини» будуть 

битися з ворогами України «під проводом польового штабу нашої держави» 

[184, с. 160 – 161]. 

У зв’язку з наступом німецької армії українська мирна делегація у 

Бресті також оприлюднила декларацію: «Віднині німці вже не вороги нам, і 

ми кличемо всіх громадян Української Народної Республіки спокійно і 

довірливо зустрічати німецьке військо і ставати разом з ним до оборони 

рідного краю від кацапських розлючених підкуплених банд» [289, с. 15]. 

В той же час, незважаючи на всі декларації та відозви, які мали 

переконати українське селянство в необхідності позитивного сприйняття 

німецько-австрійських військ, від самого початку присутності іноземних 

збройних сил на українських теренах, напруга наростала і подекуди 

приймала форми збройного спротиву проти реквізицій хлібу та фуражу, 

виникала загроза відкритих виступів та партизанської боротьби [106, с. 23]. 

Періодично виникали сутички між українцями та німецько-австрійськими 

солдатами на побутовому грунті. Зокрема, в газеті «Народна воля» від 14 

березня 1918 р. повідомлялося, що «німецьке військо втручається у 

внутрішні справи України й робить подекуди насильства над людністю. Так, 

наприклад, на ст. Жуляни виникло непорозуміння між німецькими солдатами 

та службовцями цієї станції. Непорозуміння перейшло в озброєну сутичку, 

після чого військовий суд німецького полку засудив чотирьох українців на 

кілька рр. до тюрми. Були також непорозуміння і в інших місцях, де німецьке 
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військо не поважає законів Української Республіки» [121, с. 2], зустрічалися 

непоодинокі випадки, що німці розбивали в шпиталях замки, розганяли 

козаків тощо [184, С. 162]. Таким чином, незважаючи на всі спроби 

Центральної Ради задекларувати мирні стосунки з німецько-австрійськими 

військами, численні зловживання з боку останніх призводили до 

справедливого незадоволення населення, що загрожувало вилитися у збройне 

протистояння. 

Між тим, вже починаючи із березня 1918 р. німецьке та австрійське 

військове керівництво в УНР почало виявляти занепокоєність та 

обгрунтовані сумніви в здатності Центральної Ради навести твердий лад та 

забезпечити свою частину угоди, а саме, надати обумовлену кількість 

провіанту: « (…) незважаючи на те, що уряд і проводить бажані нам заходи, 

на селі ніхто не думає про виконання його розпоряджень; із цього виходить, 

що і уряд не відчуває особливого незадоволення, коли місцеві органи чинять 

нам перепони. На мою думку, було б краще всього, якби в районах, де є 

достатня кількість наших окупаційних військ, спробувати найближчим часом 

зв’язати наших комісіонерів безпосередньо з виробниками через місцевих 

торговців» [106, с. 34]. 

Серед таких «бажаних заходів» було створення 15 березня 1918 р. 

особливих комісій по відчуженню лишків зернових, фуражних і м’ясних 

продуктів, створені за наказом уряду УНР, згідно із Брестським довговором. 

Після вигнання більшовицьких військ за межі Слобожанщини, ці комісії 

з’явилися разом із німецькими військовими частинами в селах Харківщини. 

Їхнє завдання полягало у вилученні за твердими цінами селянського хліба та 

інших видів продовольства з метою сприяти виконанню економічних 

зобов’язань УНР перед Центральними державами. Кожному члену 

селянської сім’ ї встановлювався прожитковий мінімум у розмірі 9 кг 

пшеничної муки і 10 кг житньої муки на місяць [186, с. 193]. Тверда ціна, за 

якою держава вилучала хліб, становила 3 крб за 1 пуд зерна, в той час, як на 

ринку перекупники платили за пуд зерна 15 крб. Під час своєї роботи комісії 

всі вилучені продукти перевозилися до продуктових складів засобами самих 

селян. Якщо продукти було здано із запізненням, то тверда ціна 
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зменшувалася на 30%. Якщо харчі приховувалися, ціна зменшувалася на 50% 

[186, с. 193]. У села, що відмовлялися здавати хліб, заборонялося надавати 

для продажу продукти промисловості – тканини, цвяхи, гас.  

У свою чергу уряд В. Голубовича на засіданні 3 квітня 1918 р. 

постановив надати право представникам Державної земельної комісії скласти 

остаточну торговельну угоду із державами Четверного союзу на таких 

умовах: по-перше, Україна зобов’язувалася поставити до нового урожаю 

максимум до 60 млн пудів зернових і бобових продуктів та муки; по-друге, 

ціна на хліб середньої якості повинна бути встановлена монопольна з 

моменту здачі; по-третє, припускалося представництво німців в 

центральному і, на крайній випадок, в губерніальних продовольчих органах 

для контролю прийому і відправки збіжжя. Від західних союзників українські 

урядовці вимагали авансувати заготовку хліба; повернути потяги, відбиті у 

більшовиків, і надати мішки для збіжжя; негайно розпочати ввіз в Україну 

промислових продуктів, в першу чергу, сільськогосподарських машин і 

мануфактури, а також запропонувати німцям припинити самовільний вивіз 

збіжжя з залізниць і надалі не втручатися в справу продовольчу [184, с. 244]. 

Отже, можна відзначити, що український уряд намагався виконувати 

свої зобов’язання перед західними союзниками, був обізнаний із фактами 

самочинних німецько-австрійських реквізицій і намагався в межах своїх сил, 

законодавства та дипломатії – єдиними своїми засобами, не допускати їх. 

Більше того, керівництво УНР вимагало виконання і німецько-австрійської 

стороною своїх обов’язків у сфері надання промислових товарів. 

Швидкий наступ об’єднаних німецько-австрійських та українських 

частин призвів до звільнення від більшовиків 1 квітня Білопілля, 3 квітня – 

Сум та Охтирки, а 6 квітня – Харкова [124, с. 98]. В Харкові до Запорізького 

корпусу полковника П. Болобочана доєднався місцевий піший партизанський 

загін полковника Лубяницького, який нелегально діяв за більшовицького 

режиму, чинячи диверсії проти них, зокрема нищачи склади та здійснюючи 

замахи на окремих осіб [124, с. 95]. Також, в очікуванні звільнення від 

більшовиків, в містах та селах Слобожанщини відбувалися повстання проти 

«влади Рад». Наприклад, 23 – 24 березня 1918 р. в Сумах відбувся збройний 
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виступ, який було придушено силами «Надзвичайної комісії по обороні 

Півдня Росії» під керівництвом Потапова [26, арк. 7]. 

Проте тікаючи від німецько-австрійського корпусу та військ УНР, 

більшовики не збиралася відмовлятися від своєї головної мети – грабунку 

продовольчих та промислових ресурсів України. Мета завоювання України 

яскраво виявилась уже в телеграмі В. Леніна до В. Антонова-Овсеєнко та                      

Г. Орджонікідзе від 15 січня (28 січня) 1918 р.: «Заради бога, приймайте 

найенергійніших та революційних мір для відправки хліба, хліба і хліба!!! 

Інакше Пітер може загинути. Особливі потяги і загони. Збір та ссипання. 

Проводжати потяги. Повідомляти кожен день. Заради бога» [116, с. 30]. 

Таким же продовжував залишатися лейтмотив багатьох повідомлень 

більшовицького керівництва і в наступні дні, після початку очищення 

території УНР від більшовицьких військ. « (…) Для комісара Орджонікідзе. 

(…) Від душі дякую за енергійні заходи з продовольства. Продовжуйте, 

заради бога, з усіх сил добувати продовольство, організовувати спішно збір 

та зсипання хлібу, аби налагодити постачання до бездоріжжя. Вся надія на 

Вас, інакше голод до весни неминучий», – телеграфував В. Ленін 4 лютого 

1918 р. [116, с. 35]. Протягом січня – квітня цього року, за неповними 

даними, до Росії було вивезено з України понад 17,3 млн. пудів хліба і 5 млн. 

пудів інших харчів [254, с. 24]. 

3 березня 1918 р. було підписано мирну угоду між Радянською Росією 

та державами Четверного союзу. Проте в розумінні радянського керівництва 

це зовсім не означало, що більшовики мали відмовлятися від України. 

Натомість в Петрограді було вирішено зробити вигляд, що до подій в Україні 

Радянська Росія не має ніякого відношення, а проти Центральної Ради ведуть 

війну війська «українського радянського уряду».  

До війни із Центральною Радою та німецько-австрійською присутністю 

силами мало бути залучене і українське селянство, що і підтвердив В. Ленін в 

своєму посланні до Г. Орджонікідзе 2 (15) березня 1918 р. : «Термінова 

евакуація хліба та металів на схід, організація підривних груп, створення 

єдиного фронту оборони (…) із залученням в справу селян, рішуче і 

беззастережне перелицювання наших частин, що перебувають в Україні на 
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український лад – таке тепер завдання. Потрібно заборонити Антонову 

називати себе Антоновим-Овсієнком, він має називатися просто Овсієнко» 

[113, с. 50]. Для того аби створити ілюзію українського національного 

повстанського руху, в тил наступаючих військ мали засилатися невеликі 

загони, які розмовляли українською мовою з метою дезорганізації тилів, 

сіяння паніки та піднімання «мужицького», тобто селянського повстання [46, 

с. 37]. 

Неможливість відмови від України також була закріплена в Декларації 

Центрального Виконавчого Комітету рад України від 7 березня 1918 р. В ній 

конкретно вказувалося на те, що: «1. Ми ніколи не розглядали Українську 

Радянську Республіку як національну республіку, а виключно як Радянську 

Республіку на території України. 2. Ми ніколи не поділяли повної 

незалежності Української Народної Республіки, розглядаючи її як більш або 

менш самостійне ціле, пов’язане із загальноросійською Робітничо-

Селянською Республікою федеративними узами» [78, с. 1]. 

Таким чином, боротьба за повернення території України під свій 

контроль була розпочата Радянською Росією ще до повної ліквідації 

більшовицької присутності на землях УНР. Головнокомандувач радянськими 

військами В. Антонов-Овсієнко чудово усвідомлював безперспективність 

прямого військового зіткнення із німецько-австрійськими військами, а тому 

вирішив вести одночасно фронтові дії, поєднуючи їх із партизанською 

боротьбою у тилу. 5 березня було віддано наказ І. Кожевнікову створити 

диверсійно-агітаційний підрозділ, завданням якого була організація 

селянства Полтавської та Харківської губерній для збройної боротьби та 

підривної діяльності в тилах української та німецько-австрійської армій.       

В перспективі мала створитися широка розгалужена мережа повстанських 

осередків, що діяли б під радянськими гаслами і мали охоплювати собою все 

Лівобережжя [46, с. 16].  

11 березня відбулося коригування планів, щодо діяльності диверсійних 

з’єднань І. Кожевнікова. Територія значно звужувалася та стосувалася 

Сумського, Лебединського, Охтирського, Гадяцького, Зіньківського та 

Богодухівського повітів.  
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На новостворені загони покладалося завдання індивідуального терору 

проти всіх, хто не підтримував радянську владу; руйнування шляхів 

сполучення; підрив мостів, шосейних доріг та залізниць; припинення 

телеграфного і телефонного сполучення, руйнування ліній та дротів; 

знищення всіх харчових запасів, які могли бути використані українськими чи 

німецько-австрійськими військами; інформування про їхню кількість та 

переміщення більшовицького військового керівництва. До того ж мала 

проводитися агітація серед української армії та німецьких військ шляхом 

усної пропаганди та розповсюдження відповідної більшовицької літератури. 

Також особлива увага приділялася широкій пропаганді серед 

населення, насамперед адресована селянству, про необхідність спротиву 

всіма засобами [164, с. 3] проти «гайдамаків та німецьких імперіалістів, як 

тих, що несуть кабалу робітникам та безземелля селянам».  

Всього до цієї диверсійної групи входило до 80 чоловік. Із них в межах 

Слобожанщини діяли: в Сумському (також Путивльському та 

Грайворонському повіті) під керівництвом С. Міношина – 20 осіб; в 

Лебединському повіті під керівництвом В. Вахрушова – 17 осіб; в 

Охтирському повіті під керівництвом В. Міхеєнка – 14 осіб; в 

Богодухівському повіті під керівництвом Н. Бекреньова – 9 осіб [46, с. 42 –

43]. 6 квітня із групи І. Кожевникова було виділено 35 чоловік під 

керівництвом Назарова для організації підривної та агітаційної дільності в 

Харківському, Зміївському, Ізюмському та Слов’янському повітах [308,                

с. 30]. Чудово розуміючи, що для здобуття перемоги, необхідно залучати 

будь-які резерви, В. Антонов-Овсієнко активно використовув загони 

анархістів, зокрема, М. Нікіфорової. Ці загони не мали бойового вишколу та 

необхідної організації, натомість діяли самочинно, свавільно покидали фронт 

і тероризували цивільне населення, фактично були звичайними кримільними 

елементами. Зокрема, загін анархіста Черняка 30 березня, дезертирувавши               

з-під м. Лохвиця, опинився в Лебедині, де зайнявся грабунками. Великий 

загін Девицького (1000 багнетів, 2 гармати та 100 кулеметів) 6 квітня 

залишив фронт біля Мерефи та захопив Лозову, наводячи терор на місцеве 

населення [46, с. 130, 175 – 176, 192]. 
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Таким чином, вже на середину березня оформився більшовицький 

повстансько-диверсійний рух. Єдиною метою, яку переслідували радянські 

керівники, було утримання українських земель в орбіті радянського впливу 

та продовження експлуатації їхніх природніх ресурсів. Для досягнення цієї 

мети більшовицька верхівка розв’язала війну, надавши їй видимість 

громадянської, між Центральною Радою та «українським радянським 

урядом» і залучила найширші прошарки українського населення, перш за 

все, селянства, граючи на їхньому бажанні задовольнити свій аграрний голод, 

використовуючи прорахунки Центральної Ради та німецько-австрійського 

військового керівництва в цьому питанні. 

Звичайно, дії радянських диверсійних підрозділів, агітація проти УНР 

та присутності армій держав Четверного союзу, вбивства представників 

адміністрації та інші дестабілізаційні дії, не могли залишатися непоміченими 

із боку фактичної влади. 21 березня 1918 р. було опубліковане 

розпорядження командуючого німецькими військами про введення на 

території УНР законів військового часу. Зокрема, такі злочини як 

шпигунство, заклики до повстання, знищення залізниць, телефонного 

(телеграфного сполучення), вбивства каралися смертю через повішення або 

розстріл [74, с. 64 – 65]. Якщо ж врахувати, що жертвами каральних заходів 

найчастіше ставали не справжні диверсанти-більшовики, а звичайні селяни, 

то не важко передбачити, що дії німецько-австрійської адміністрації почали 

викликати справедливе обурення та спротив із боку хліборобів. Таким чином, 

виконувалося головне завдання радянського військового керівництва – 

спровокувати Центральну Раду та німців на репресії, які б викликали збройну 

боротьбу та повстанську війну. 

До того ж, присутність іноземних військ в Україні переходила від 

форми «військової допомоги» до окупації. Так, яскравим проявом цього та 

втручанням у внутрішні справи УНР став наказ фельдмаршала Г. Айхгорна 

від 25 квітня 1918 р. про поширення юрисдикції німецьких військово–

польових судів на місцеве цивільне населення. Мотивація цієї дії була 

максимально лаконічна: у зв’язку з відсутністю «достатньо сильної судової 

влади». Відповідно до німецького законодавства військово-польовому суду 
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підлягали дії українських громадян, спрямовані проти німецьких військ чи 

установ, а також протидія постановам або розпорядженням німецької влади 

[106, с. 52].  

В умовах, коли Центральна Рада фактично не мала реальних владних 

важелів на місцях, всі повноваження перебрала на себе німецьке військове 

керівництво, вдаючись до самочинних реквізицій. Так, 26 квітня 1918 р. в 

канцелярію Харківського губернського комісара Центральної Ради                      

С. Тимошенка надійшла скарга від мешканців с. Малі Проходи Липецької 

волості Харківського повіту, такого змісту: «До нас у село щодня 

приїжджають німецькі солдати, хапають усе, що потрапило їм під руку, 

чинять незаконні реквізиції сіна, худоби і інших продуктів (…) самі ходять 

дворами і все беруть» [190, с. 26]. 

Присутність значного військового контингенту іноземної держави та 

загальна невизначеність в країні відкривали шляхи для зловживань місцевої 

влади, жертвами яких ставали в першу чергу селяни. 28 квітня 1918 р. 

Горобівський селянський комітет надіслав скаргу губернському комісару 

Центральної Ради про утиски комітету із боку Білопільської волосної 

земської управи. В ній повідомлялось, що поява німців у м. Білопілля 

Сумського повіту дала змогу місцевій волосній управі вважати цей прихід 

поверненням до «миколаївського режиму» та чинити всілякі репресії проти 

селянських комітетів, зокрема, самочинно вилучати документи та печатки 

Горобівського селянського комітету [74, с. 150]. Фактична ж відсутність 

реакції із боку української влади на очевидні порушення із боку як 

окупаційних військ, так і місцевих управ, породжувала зневіру селянства в 

здатності Центральної Ради захистити їхні права та відстояти інтереси. 

В результаті комплексу причин, серед яких головними були:                           

1. нездатність Центральної Ради виконати взяті на себе зобов’язання перед 

німецьким та австрійським урядами в забезпеченні цих країн 

продовольством; 

2. невирішеність аграрного питання та відсутність соціально–економічного 

захисту відштовхнуло від української влади селянство, підірвало її авторитет 

в середовищі, в якому було найбільше прибічників Центральної Ради.  
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29 квітня 1918 р. у Києві на багатотисячному хліборобському з’ їзді 

гетьманом усієї України був проголошений Павло Скоропадський – нащадок 

стародавнього українського гетьманського роду, генерал-лейтенант 

російської імператорської армії, колишній ад’ютант Миколи ІІ та великий 

землевласник. На зміну парламентській, демократичній, соціалістичній 

Українській Народній Республіці з’явилася Українська Держава – 

авторитарне, консервативне правління з зовнішніми атрибутами 

давньоукраїнської Гетьманщини. 

За словами видатного українського військового діяча О. Удовиченка, 

цей державний переворот у військових частинах було зустрінуто майже 

спокійно. Адже для української молоді, вихованої на історичних традиціях 

минулого, нова форма влади на чолі з Гетьманом навіть імпонувала [180,           

с. 26]. Саме завдяки нейтралітету війська та невдоволенню селянства 

аграрною політикою Центральної Ради переворот пройшов безкровно. Тільки 

січові стрільці, які охороняли Центральну Раду, спробували чинити опір, 

внаслідок чого загинули троє гетьманських старшин, але швидко були 

змушені скласти зброю. 

Влада Центральної Ради була повалена. Проте, німецько-австрійські 

військове командування, змінивши один уряд іншим, як здавалося, 

ефективнішим для виконання умов Берестейского договору, в очах місцевого 

населення перейшло із категорії «запрошених помічників» до категорії 

окупантів.  

По-перше, на селян лягав весь тягар постачання збіжжя та інших харчів 

в Німеччину та Австро-Угорщину за значно заниженими цінами, а іноді (у 

випадках самочинних реквізицій) і задарма, що нічим не відрізнялося, в очах 

самого селянства, від продовольчої політики більшовицького режиму.  

По-друге, українське селянство не змогло відійти від того образу 

ворога, яким німець або австрієць став для них – колишніх воїнів армії 

Російської імперії на полях битв Першої світової війни.  

По-третє, більшовицька пропаганда дуже чітко реагувала на недоліки, 

насамперед, аграрної політики Центральної Ради, а також на дії німецько-

австрійських військ, провокуючи їх постійними диверсіями в тилу завдяки 
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розгалуженій мережі підготовлених груп. В умовах фактичного 

інформаційного вакууму, селяни ставали нестійкими до комуністичної 

демагогічної пропаганди та переймали радянську ідеологію, поповнюючи 

повстанські загони більшовиків. Центральна Рада не змогла організувати 

ефективний спротив тій диверсійно-пропагандиській війні, яку організувала і 

весь час підтримувала Радянська Росія. Переманивши ж на свій бік 

українське селянство, більшовики змогли вести війну проти УНР, 

використовуючи найбільш потужний із ресурсів, який вона мала. 

 

2.2. Селянсько-повстанський рух за доби Української Держави               

та Директорії (квітень 1918 – січень 1919 рр.). 

 

Головним та найбільш нагальним для вирішення питанням в країні 

залишалося земельне. Тому вже в своєму першому офіційному документі – 

«Грамоті» від 29 квітня 1918 р., П. Скоропадський чітко сформулював засади 

нової державної аграрної політики. Право приватної власності як «як 

фундаменту культури й цивілізації відбудовуються в повній мірі», натомість, 

скасовувалися всі розпорядження Тимчасового уряду та уряду УНР. 

Дозволявся вільний продаж і купівля землі, в грамоті було вказано 

положення про «відчуження земель по дійсній їх вартості від великих 

землевласників для наділення земельними участками малоземельних 

хліборобів» [181, с. 56 – 57]. В сфері економіки дозволялися повна свобода 

торговлі та відкривався широкий простір для приватного підприємства [183, 

с. 384]. Вже з першого програмного документа видно, що гетьман цілком 

усвідомлював важливість проведення аграрної реформи та лібералізації 

економіки, які стали б на той момент домінантним чинником стабілізації 

внутрішньополітичного ладу, виконання взятих на себе зобов’язань за 

Берестейським договором, а також заспокоєння найбільш пасіонарної 

частини малоземельного селянства.  

Зміна влади на Слобожанщині викликала стихійні селянські виступи, 

які вилилися у погроми поміщицьких маєтків та садиб заможних селян. Вони 
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не мали політичного забарвлення, і були за своєю суттю зведенням рахунків 

із тими, кого хлібороби вважали винними в своїх майнових та аграрних 

проблемах. Проте треба розуміти, що навіть аполітичні напів– чи повністю 

кримінальні дії стосовно багатих землевласників, що проходили під умовним 

гаслом «грабуй награбоване», мали в основі радянські демагогічно–

волюнтариські принципи зрівняльного розподілу. 

Вже в першій половині травня тільки на території Куп’янського повіту 

було розгромлено близько 20 поміщицьких маєтків. 9 травня гетьманський 

уряд навіть звернувся до начальника штабу німецького окупаційного корпусу 

генерала В. Гренера з проханням, «зробити розпорядження німецьким 

військам про припинення зазначеного бунту в Куп’янському повіті» [308,               

с. 61]. Цим зверненням було продемонстровано, що з самого початку 

становлення Української держави, П. Скоропадським враховано прорахунки 

Центральної Ради в протидії стихійним та спланованим антиурядовим 

селянським виступам. 1 травня 1918 р. було видано наказ командира І-го 

армійського корпусу генерал-лейтенанта Мангельбіра, яким заборонялися 

зібрання, заклики до повстань, пошкодження залізниць, повалення влади 

тощо. За ці правопорушення встановлювалась смертна кара [190, с. 26 – 27]. 

Також не залишилася без уваги і антидержавна пропаганда, яка була дієвим 

більшовицьким чинником в боротьбі за прихильність селянства. Так,                         

8 травня 1918 р. наказом губернського коменданта Харківської губернії 

Мироненка-Васютинського вводилась тимчасова цензура у періодичних 

виданнях з поясненням, що «Враховуючи те положення в якому зараз 

знаходиться Україна, коли всілякі провокаційні та недостовірні чутки можуть 

хвилювати населення, я тимчасово наказую ввести цензуру на всі періодичні 

видання, що виходять на території Харківщини» [187, с. 1].  

З цього видно, що навіть не маючи власних достатніх збройних 

формацій для самостійного приборкання заворушень, гетьманський режим 

чутливо реагував на потенційну загрозу із боку ворожих політичних сил, 

намагаючись діяти на випередження та залучаюти до цього німецько-

австрійські сили. 
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Втім, паралельно із військовою присутність Центральних держав, йшов 

процес створення власного поліцейського корпусу. 18 травня уряд ухвалив 

постанову, якою рішення Тимчасового уряду і Центральної Ради про 

створення міліційних формувань визнавалося недійсним. Натомість міська і 

повітова міліція перетворювалася на Державну Варту, яка підлягала 

Міністерству внутрішніх справ [290, с. 95]. Від самого початку свого 

існування Державна варта мала виконувати низку функцій: охорона 

громадського порядку і безпеки; організація й контроль за діяльністю 

місцевих органів; охорона кордонів Української Держави; контроль за 

проживанням в Україні іноземців; підготовка процедур набуття та 

позбавлення українського громадянства; контроль за зберіганням, 

перевезенням і використанням вибухових речовин тощо. Однак в умовах 

наростання масового невдоволення гетьманським режимом на передній план 

діяльності Державної Варти висувалася контррозвідувальна робота: 

запобігання і припинення злочинів проти державного ладу і безпеки, збір 

інформації про політичні настрої, страйки, повстанський, профспілковий рух, 

політичні партії й організації [280, с. 264]. 

Також П. Скоропадським проводилась активна робота, направлена на 

організацію місцевих органів влади, які б були вірними провідниками 

політики гетьмана на місцях. З цією метою наказом міністра внутрішніх 

справ від 14 травня були відправлені у відставку всі повітові комісари. На 

їхнє місце було призначено повітових старост. Губернським старостою 

Харківської губернії було призначено генерала П. Залеського [290, с. 99]. 

Якщо більша частина населення Слобожанщини в перший місяць 

існування гетьманського режиму не могла сформулювати свого чіткого 

ставлення до персони гетьмана, то заможні селяни-землевласники переважно 

були прибічниками П. Скоропадського, оскільки бачили у поверненні до 

консервативного правління запоруку стабільності. 

Менше ніж за два тижні після гетьманського перевороту, а саме 10 

травня 1918 р. до П. Скоропадського прибула делегація від Харківського 

губернського союзу хліборобів-власників. Мета цього візиту в основному 

полягала у викладі власних поглядів на систему першочергових заходів для 
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унеможливлення конфліктів між селянством різного достатку. Зокрема 

хлібороби-власники наголошували на необхідності роззброєння населення, 

оскільки на руках у нього зібралося багато зброї. До того ж «в разі опору 

населення розпорядженням губернських або повітових начальників (старост), 

губернським і повітовим начальникам має бути надане право розпорядження 

військовою силою для придушення заколотів і відновлення порушених прав» 

[225, с. 78]. 

Зрозуміло, що найбільш ініціативні, організовані і заможні власники 

індивідуальних селянських господарств на Слобожанщині були зацікавлені у 

добрих стосунках з новою владою. Необхідність вберегти своє майно та землі 

від грабунку і розорення з боку малоземельних селян та сільського люмпену, 

що перебували під ідеологічним впливом партій лівого спрямування, змусила 

хліборобів–власників шукати захисту своїх майнових прав в уряду 

Української Держави та тих, хто мав реальну збройну силу – окупаційних 

німецько-австрійських військ.  

Силовий варіант як метод для втихомирення виступів сільського 

населення Слобожанщини залишався головним і в розумінні місцевої 

гетьманської адміністрації. В травні 1918 р. Харківський губернський 

староста, П. Залєський звернувся до німецького командування з проханням 

надати в розпорядження кожного повітового старости не менше, ніж по 100 

німецьких солдатів для повернення розкраденого майна власникам, 

роззброєння населення, арешту і суду учасників антиурядових виступів. Суд 

мав був бути більш гнучким і оперативним, ніж навіть воєнно–польовий: 

справи розглядалися протягом однієї доби, вироки приводилися в дію 

негайно. Такому суду мали підлягати всі провини, скоєні мешканцями краю, 

починаючи з жовтня 1917 р. П. Залєський також пропонував надати 

повітовим старостам диктаторські повноваження [306, с. 66 – 67]. 

Отже, положення гетьманської грамоти про право приватної власності 

«як фундаменту культури й цивілізації» призвело до спроб повернути 

колишню власність господарями, що втратили її під час періоду 

більшовицької присутності, по території всієї Української Держави. Разом із 

тим, земельно–ліквідаційні комісії, що задумувалися як арбітражні структури 



65 
 
в суперечках між землевласниками і селянами, фактично перетворилися в 

руках губернських і повітових старост, місцевих поміщиків на інструмент 

прикриття репресивних методів «відшкодувальних» акцій місцевих власників 

[289, с. 246]. 

Для забезпечення приватної власності в аграрній сфері Міністерство 

внутрішніх справ 18 травня поширило циркуляр про повернення поміщикам 

їхнього майна. Згідно з цим розпорядженням, землевласникам поверталося 

вилучене у них селянами рухоме майно, вирубаний ліс, включно із 

отриманим за розпорядженням земельних комітетів. За невиконання наказу 

запроваджувалася карна відповідальність. Розпочалася ревізія земельних 

комітетів, які були скасовані на місцях грамотою гетьмана від 29 квітня           

1918 р. На їхню роботу було чимало нарікань ще за часів республіканської 

влади, зокрема за те, що вони не протистояли самовільному захопленню та 

нищенню маєтків, а подекуди лише сприяли поглибленню розрухи та хаосу 

на селі. Міністерство розпочало формувати регіональні управління 

хліборобства та державного майна, а також губернські, повітові, волосні 

земельні, земельно-ліквідаційні та особливі комісії [280, с. 291].  

27 травня було опубліковано гетьманський закон, що дістав назву «Про 

право на врожай 1918 р. на території Української Держави» і став першим 

законодавчим актом Гетьманату з аграрного питання. Згідно з його статтями, 

право на врожай озимини, засіяної восени 1917 р. власниками земель, 

належало їм же, незалежно від того, до чиїх рук перейшли земельні наділи. 

Друга стаття закону повністю співпадала з першим пунктом аналогічного 

наказу Г. фон Ейхгорна від 6 квітня 1918 р. Землі, засіяні весною 1918 р. 

іншими особами чи орендарями, належали колишнім власникам. Зібраний 

врожай міг стати власністю орендарів за умови сплати податків за поточний 

рік, а також повернення власникові землі всіх витрат та внесення орендної 

плати. Врожай з нив, оброблених і засіяних реманентом та насінням 

колишніх власників, могли збирати лише останні незалежно від того, хто їх 

засіяв [72, с. 360]. У п’ятій статті йшлося про розв`язання спірних питань між 

землевласниками та селянами. Для цього у кожному повіті утворювалися 

спеціальні комісії. Голову призначав міністр земельних справ, а членів 



66 
 
комісії – місцева організація земельних власників та сходи сільських громад 

– кожна по одному [369, с. 156]. 

Парадоксальним виглядає факт того, що П. Скоропадський 

позиціонував себе рішучим прихильником саме дрібного землеволодіння, на 

кшталт фермерського. Його кінцевим ідеалом у цій сфері було «бачити 

Україну, вкриту лише дрібними, високопродуктивними, приватними 

господарствами» [170, с. 137]. Проте всі реформи гетьманського уряду в 

аграрному секторі так чи інакше відбувалися на користь великих 

землевласників. До того ж гетьманський режим укріплював юридичну базу 

для воєнної присутності та здійснення каральних заходів збройними силами 

Центральних держав в Україні.  

Так, німецько-австрійські війська отримали статус сил правоохорони і 

згідно з наказами верховного командування (квітень – травень 1918 року) та 

окремим рішенням Міністерства юстиції Української Держави (червень        

1918 р.) ці війська також закріпили за собою широкі судові повноваження 

[346, с. 11]. В новому статусі окупаційні війська могли вільно чинити 

репресивні дії проти селян, які були пов’язані із грабунком поміщицьких 

землеволодінь, а також проводити хлібозаготівлю у відповідності до умов 

Берестейського договору. Харківський губернський староста генерал             

П. Залєський, розсилаючи 26 травня 1918 р. по повітах відповідний наказ 

командира німецького корпусу частинам, розташованим в межах губернії, у 

зверненні до повітових старост писав, що «в питанні повернення майна немає 

розбіжностей між нами і німецьким командуванням і що штрафи і тюрми 

будуть застосовані до всіх тих, хто проявить непокору» [306, с. 76].  

Таким чином, протягом травня-червня повернення своїх колишніх 

землеволодінь та репресій над селянами з боку заможного прошарку 

сільського населення набрала широкого розмаху та викликала відповідну 

реакцію українського селянства, що вилилася в масовий спротив, широкий 

повстанський рух, спрямований не тільки проти поміщиків, німецько-

австрійських військ, але й державної влади, яку уособлював гетьман. 

Важливим фактором активізації селянських виступів стали дії окупаційних 

військ з підтримки землевласників. Поширення на українських громадян 
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юрисдикції німецьких військово-польових судів відкрило шлях широкому 

застосуванню до місцевого населення розстрілів (повішень), відправки на 

каторгу, тривалого ув’язнення, накладання контрибуцій на бунтівні села 

(грошима, зерном, фуражем, худобою, одягом тощо). Широке застосування 

іноземної збройної сили для упокорення місцевого населення, спільні дії 

підрозділів Державної варти з німецькими та австрійськими військами 

приводили до усвідомлення селянством тотожності гетьманського режиму з 

окупантами, породжували ненависть до нової влади. Отже, відсутність 

можливості відстоювати свої права легальними методами, штовхала 

хліборобське населення Слобожанщини на використання збройного опору як 

єдино можливого засобу для наведення соціальної справедливості. 

На території Слобожанщини перші позаекономічні визиски та 

зловживання за гетьманського режиму із боку військових окупаційних армій 

та збройна протидія українських селян почали відбуватися вже в травні       

1918 р. 

Так, у селі Данилівка Ізюмського повіту німецькі солдати провели 

серед місцевого населення безоплатну реквізицію продовольства, худоби. У 

відповідь на обурення селян подібними методами, на село було накладено 

контрибуцію у розмірі 19 тис. крб. [202, с. 171]. Очевидець тих подій                          

М. Могилянський писав: «(…) німці вимагають сіно по 1 крб. за пуд, а воно 

коштує по 8 крб., беруть сало і платять 1 крб. за фунт, а в місті (…) ціна 5 

крб.» [123, с. 127]. Подібні випадки не були рідкістю, оскільки поліцейські 

функції, якими були наділені німецько-австрійські війська, надавали їм 

можливість трактувати конфліктні ситуації з місцевим населенням на свою 

користь, чим відкривали широке поле для зловживань. Типовим прикладом 

був випадок, коли німецькі військові, виконуючи наказ Харківського 

повітового старости від 2 червня 1918 р. «Про застосування репресій до 

селян, які не повернули награбоване майно з поміщицьких маєтків» 

проводили обшуки серед населення Камишеваської волості та реквізовували 

все майно, незалежно від того, чи було воно викраденим з поміщицьких 

економій, чи ні [190, с. 30].  
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Втім, і самі селяни зазвичай свідомо йшли на конфронтацію із законом 

у випадках, коли доводилося повертати відібрані у власників землі, 

сільськогосподарський реманент, незаконно вирубаний ліс тощо. Так, в заяві 

землевласника Курульскої волості Г. Матисена Ізюмському повітовому 

старості про настрої селян говориться про те, що незважаючи на накази 

гетьмана та німецького окупаційного командування про повернення 

реманенту та здачу зброї, реманент селяни здають не повністю, частково 

зіпсований; дехто взагалі ігнорує накази, при цьому відзначаючи, що здають 

тимчасово, а незабаром знову відберуть. Зброю здають тільки у вигляді 

винятку, інші кажуть, що «здати їх змусити можна тільки силою, при чому 

вони будуть захищатися зі зброєю в руках» [72, с. 368]. 

Також варто додати, що значна частина війська перебувала під впливом 

соціалістичної ідеології Центральної Ради та не могла бути міцною опорою 

для гетьманського режиму. В зазначеній заяві констатується, що «з часу 

появи гайдамацьких частин у Барвінковому (…) солдатами зазначених 

загонів ведеться пропаганда у вигляді Третього універсалу, на захист 

Центральної Ради та проти влади Гетьмана і німецьких військ (…) очікується 

повернення до колишнього революційного ладу. Зазначені настрої селян 

проявляються також у частих грабунках та насильстві. За таких умов, 

звичайно, неможливо не тільки вести господарство, огороджувати посіви та 

сінокоси від потрав та ліс від вирубки, але й жити в маєтку, переживаючи за 

життя службовців та власне» [72, с. 368]. Також, неможливо отримати від 

селян, що пограбували маєток, захопили землю чи зробили потраву озимих 

та сінокосів, хоч якусь компенсацію. Закінчується даний документ 

пропозицією зі стабілізації ситуації та ліквідації анархії, а саме: «Прошу 

направити в означену волость загін німецьких військ (…) разом із 

гайдамаками, при чому керівництво належить німецькому загону, роль же 

виконавців арештів, реквізиції та екзекуції припадає на гайдамаків. 

Необхідно при цьому проводити маневрування зазначених загонів, щоб 

населення бачило на власні очі владу, а не тільки паперові накази, який за 

останні місяці видано величезну кількість від найрізноманітніших влад; 

селянське населення до них звикло і мало звертає на них увагу» [72, с. 368]. 
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Отже, стає очевидним, що протистояння на Слобожанщині між гетьманським 

режимом та окупаційною владою з одного боку та місцевим малоземельним 

селянством з іншого, виникло як конфлікт економічних інтересів, котрий 

можна було б вирішити шляхом взаємних поступок, проте із початком 

широкого застосування владою репресій, контрибуцій, арештів, перейшло у 

форму збройного конфлікту. 

В кінці травня – на початку червеня 1918 р. можна говорити про 

пожвавлення селянських заворушень на Слобожанщині: у Старобільському 

повіті селяни припинили повернення поміщицького майна і навіть почали 

знову забирати повернене, а мешканці окремих волостей Ізюмського повіту 

почали масово випасати свою худобу в поміщицьких угіддях і здійснювати 

вирубку лісу [4, арк. 21]. 29 травня в Хотинській економії графа Строганова в 

Сумському повіті жителями сіл Речек і Яструбине були спалені та 

пограбовані майже всі господарчі будівлі. Аби приборкати цей селянський 

виступ, довелося викликати із Сум збройний загін [146, с. 2]. Втім, подібні 

акції насамперед зашкодили самим селянам. Знищення сінокосів в 

поміщицьких угіддях призвели до гострого дефіциту фуражу для худоби. 

Внаслідок чого, вже на початок липня 1918 р. вартість дефіцитних 

сільськогосподарських товарів значно виросла.  

3 червня 1918 р. виконувач обов’язків начальника адміністративного 

відділу канцелярії гетьманського військового міністерства повідомляв, що в 

Ізюмському повіті були помічені більшовицькі загони, які називали себе 

румунами та вимагали зброю у селян, принагідно розпитуючи про місця 

дислокації українських та німецьких військ. Також в повідомленні йдеться 

про зростання кількості агітаторів-червоногвардійців, що ведуть 

антидержавну пропаганду та розповсюджують провокаційні чутки. Настрій 

населення схвильований. Відзначено, що боротися із більшовизмом 

власними силами неможливо, оскільки німецька влада не дає формувати 

охоронні сотні [190, с. 31].  

На середину літа в м. Біловодську Старобільського повіту існував 

більшовицький осередок із 15 осіб, який займався розповсюдженням 

прокламацій та відозв до німецьких військ і селянства. Проте, зважаючи на 
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невелику чисельність та слабку організацію ніякого впливу серед населення 

вони не мали [158, с. 23 – 24]. На початку літа 1918 року в Зміївському повіті 

оформлюється законспірований підпільний партійний осередок, що 

об’єднував 17 чоловік [243, с. 455]. Втім, його роль у диверсійній діяльності 

та збуренні населення, як і Біловодського осередку, була незначна. Загалом 

же в радянській історіографії літній період 1918 р. зазначений як час 

масового утворення підпільних більшовицьких організацій для роботи серед 

місцевого населення, проте відсутність практичних результатів у боротьбі з 

гетьманським режимом дає змогу засумніватися у їхній ефективності. 

12 червня лісничий Ізюмського лісництва доповідав начальнику 

повітової міліції стосовно можливого збройного селянського спротиву 

німецькій присутності та загрозу поміщицьким землям, оскільки в селах весь 

час ведеться антиурядова пропаганда та є багато зброї. 14 червня відбулася 

збройна сутичка між селянами та німецьким загоном в с. Середній Бишкін 

Зміївського повіту, в результаті якої загинуло двоє селян, ще четверо 

отримали поранення; з німецького боку постраждали шестеро осіб – двоє 

тяжкопоранених. Причиною стала реквізиція фуражу у населення [190, с. 32, 

33 – 34].  

Реагуючи на внутрішньополітичну ситуацію, більшовицька підривна 

діяльність продовжувала нарощувати потужності на всіх фронтах – 

агітаційному, диверсійному, повстанському. Так, 14 червня німецьким 

командуванням повідомлялося Харківському губернському старості про 

розклад в гайдамацьких частинах, дислокованих в містах Слов’янськ та 

Краматорськ під впливом соціалістичної та більшовицької агітації [74,                 

с. 181]. 

27 червня в Костянтиноградському повіті Полтавської губернії було 

розкрито відділ повстанської організації, центр якої та організатори 

знаходилися в м. Харкові (В. Короленко) і с. Безлюдівці Харківського повіту 

(В. Підконий). Мета організації – боротьба із німцями силою зброї, 

партизанськими загонами, отруєнням криниць та нищенням хліба нового 

врожаю [74, с. 194 – 194]. В цей же день, але вже в слободі Білокуракіне 

Старобільського повіту відбулися заворушення серед солдатів військових 
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частин, а саме: І-го кінного гайдамацького полку ім. кошового отамана                  

К. Гордиєнка, І-го Українського куреня смерті і Полтавського 

партизанського загону. Причина полягала в антиурядовій агітації, яку почали 

проводити серед солдатів більшовицькі агенти [74, с. 195 – 196]. 

Активізували свою діяльність і інші ліві партії, насамперед, українські 

есери. На травень – червень 1918 р. припадає виникнення підпільної 

повстанської організації в с. Студенок Ізюмського повіту, очолюваної 

українським соціалістом-революціонером Г. Савоновим. Із самого початку 

чисельність її сягала 17 членів, проте швидко зростала. Маючи зв’язки із 

організаціями есерів в Ізюмі та Харкові, студенецький осередок отримував 

від них підпільну літературу, газети, прокламації, листівки [233, с. 60]. 

Також було створено розгалужену мережу в низці сіл Ізюмського 

(Яремівка, Ярове, Богородичне, Малій Комишувасі, Співаківці, 

Протопопівці, Бугаївці, Чепелі, Довгенькому) та Куп’янського (слободі Піски 

Радьківські) повітів. Головна мета цього повстанського угруповання на 

початковому етапі свого існування полягала в пропагандиській, 

індивідуально–терористичній та диверсійній діяльності.  

Окрім есерівського савонівського загону на Ізюмщині існували 

більшовицькі організації Якова Іщенка (діяла в Теплянських лісах), П. Бойка 

(в Спиваківському лісі) хоча ніякими активними діями навесні-влітку, вони 

себе не проявила [233, с. 62].  

В донесенні начальника особливого відділу при штабі Гетьмана від 24 

червня 1918 р. повідомляється, що в с. Щуровому, в семи верстах від           

ст. Лиман Північно-Донецьких залізниць дислокується ІІІ-й полк козаків       

ім. Богдана Хмельницького, переконаних «радівців». Козаки відкрито 

висловлювали думку, що влада гетьмана буде ліквідована, а німців виженуть 

з України. В околицях м. Слов’янська розквартировано декілька українських 

полків, солдати яких відкрито заявляють, що вони разом з робітниками 

Донецького басейну піднімуть повстання для скинення гетьмана, подібних 

поглядів дотримувалася і більшість офіцерів цих полків. Селяни цієї 

місцевості не виявляли незадоволення гетьманською владою, проте під 

впливом пропаганди, як соціалістично налаштованих солдат, так і 



72 
 
більшовицьких пропагандистів «в більшості зробилися більшовиками 

завдяки агітації колишнього управляючого маєтком Щурове, Івана 

Ахромова» [72, с. 367]. 

Таким чином, практично в усіх повітах Слобожанщини все відчутніше 

проявлялася нелегальна діяльність агентури РКП(б) та українських 

соціалістичних партій, яка з перемінним успіхом діяла на цих землях із 

березня. Активізація підривних потуг більшовиків, спрямованих на 

розпалювання збройного громадянського конфлікту в Україні влітку 1918 р. 

та якнайскорішого повернення влади рад, були зумовлені загостренням 

продовольчого питання в цей час в РСФРР. Питання про відновлення в 

Україні влади рад вимагало негайних заходів. 5 – 12 липня 1918 р. в Москві 

відбувся І-й з’ їзд комуністичної партії більшовиків України, що ставила 

перед собою завдання боротися за революційне об’єднання України з Росією 

на засадах пролетарського централізму в межах Російської Радянської 

Соціалістичної Республіки та з «німецькими імперіалістами, гетьманом та 

Центральною Радою (…) під прапором робітничо-селянського повстанського 

уряду України» [103, с. 15 – 16, 18 – 19]. Резолюція, прийнята з’ їздом 

КП(б)У, декларувала, що: «1) Україна економічно нерозривно зв’язана з 

Росією; (…) 3) відокремлення України від Росії, як в силу цього, так і в силу 

всієї міжнародної обстановки, має характер тимчасової окупації; 4) ідея 

«самостійності» України, під ширмою якої німецькі імперіалісти загарбували 

й поневолювали Україну під ярмо капіталістів та поміщиків, остаточно 

дискредитована в найширших трудових масах України; 5) повстання на 

Україні розгортається під лозунгом відновлення революційного возз’єднання 

України з Росією [103, с. 20]. Цей з’ їзд переконливо довів, що ніякого 

самостійного національного державного утворення на землях України, в 

переконаннях «українських» більшовиків, бути не може. Основою для 

реалізації завдання утворення спільної Радянської держави була активізація 

селянського повстанського руху у межах всієї України, інспірований та 

підживлюваний Росією. 

Ще в травні 1918 р. зі створенням розмежувальної «нейтральної зони» 

між Українською Державою та радянською Росією, що проходила з 
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північного заходу на південний схід по лінії Новгород-Сіверський – Глухів –

Рильськ і відсікала від України район Середино-Буди, почали виникати 

проблеми в з’язку із неконтрольованністю даної території. Саме там 

базувалися анархіські, більшовицькі чи просто бандитські загони, які робили 

постійні наскоки на українську територію, звідти ж засилалися агенти для 

підривної роботи в повітах, перш за все, Слобожанщини та Чернігівщини 

[231, с. 16]. І саме через ці регіони на територію Української Держави мала 

надходити зброя, друкарні, листівки та гроші з Курська, Брянська, Воронежа 

[301, с. 105]. Наприклад, 13 жовтня Департамент Державної Варти 

повідомляє губернського старосту про отримання в Мерефі місцевим 

більшовицьким комітетом великої партії зброї із Воронежа – 3 ящика 

пістолетів «Наган» та 5 тис. патронів до них [190, с. 45]. Показово, що в самій 

радянській історіографії таке відверте порушення взятих на себе умов 

мирного договору не викликало відчуття ніяковості, радше навпаки: «Тут, на 

«нейтральній» території, більшовики України, не порушуючи умов 

Брестського договору, створювали ядро регулярних українських частин 

Червоної армії, що готувалися до рішучих боїв проти німецьких окупантів та 

гетьманців. Найбільш зручною ділянкою нейтральної зони для формування 

великих військових частин українських радянських повстанців був район від 

станції Унечі до міста Льгова, майже весь покритий лісами і розташований на 

головній залізничній магістралі в напрямку Києва і Харкова» [267, с. 119]. 

Як вже згадувалося, підривна діяльність на Слобожанщині протягом 

березня – грудня 1918 р. передбачала три основні напрямки: агітацію проти 

діючої влади, незалежно від того, чи вона соціалістична (Центральна Рада) чи 

гетьманська, організацію місцевого повстанського руху і рейди диверсійних 

загонів, що повинні були переховуватись у «нейтральній зоні». 

Проте, на перешкоді вільному функціонуванню антиурядових 

організацій стала Державна Варта. Так, головну роль у інформуванні про 

незаконну діяльність більшовицьких, есерівських, анархістських угрупувань 

грав Освідомчий відділ департаменту Державної Варти – гетьманської 

контррозвідки, завдання якої полягало у запобіганні та відвертанні злочинів 
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проти державного ладу і безпеки держави, збору агентурної інформації про 

політичні виступи і повстанський рух.  

В червні 1918 р. директор Департаменту Державної Варти доповідав 

міністру внутрішніх справ, що незважаючи на вжиті заходи, в Харківській 

губернії з’являються газети «Известия ВЦИК» та «Известия Московского 

Совета». 6 червня на вокзалі Харкова було затримано газетяра Л. Андреєва, 

який займався розповсюдженням газет антиурядового змісту, а саме: 

«Правда», «Біднота», «Красная», «Известия солдатських, робочих и 

крестьянских депутатов» [190, с. 39]. У вересні в селі Кириківка Охтирського 

повіту співробітниками Освідомчого відділу була проведена операція по 

затримці великої групи більшовицьких агентів. Було заарештовано 14 

чоловік на чолі з Х. Андрєєвим, що прибули до повіту для формування 

повстанських загонів [15, арк. 65]. 

Наприкінці жовтня 1918 р. директор Департаменту Державної Варти 

повідомляв, що «через Білгород до Харкова щоденно прибувають у великій 

кількості агітатори з Російської Радянської Республіки» Так, наприклад,                 

1 жовтня 1918 р. у Білгороді Державною Вартою було затримано одного з 

нелегальних більшовицьких працівників, у якого було знайдено 25 пудів 

агітаційної літератури, яку він переправляв до Харкова [349, с. 90], а                                         

5 листопада на Рашкиній дачі в Харкові було розкрито підпільну типографію, 

яка належала Харківському більшовицькому комітету комуністичної партії. 

Окрім друкарського станка, вилучена велика кількість прокламацій 

російською та німецькою мовами, що закликали робітників та солдат до 

антиурядового повстання. Також затримали п’ятьох озброєнних 

револьверами осіб, серед яких було 2 жінки [85, с. 424]. 

Внаслідок чіткого реагування та оперативних дій Державної Варти інші 

ворожі гетьману політичні сили не змогли очолити селянський повстанський 

рух Слобожанщини. 21 серпня 1918 р. Державною Вартою було ліквідовано 

осередки УПСР в Харкові. Тому влітку 1918 р. начальник освідомчого 

відділу при Харківському губернському старості Полетика аргументовано 

стверджував, що соціалістичні політичні партії не досягли якихось значних 
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успіхів у очоленні та практичному керівництві антигетьманським селянським 

рухом в губернії [5, арк. 223]. 

В липні 1918 р. керівництво РКП (б) і КП(б)У пильно стежачи за 

зростанням антиурядових настроїв серед українського селянства, вирішує, 

що прийшов час переходити від агітації до безпосередньої організації 

збройного антигетьманського селянського повстанського руху. Для цього 

було прийнято рішення про запровадження на території України, зокрема й 

Харківської губернії, місцевих нелегальних органів керівництва 

повстанською боротьбою – військово-революційних комітетів [104, с. 31]. 

Військово-революційні комітети повинні були об’єднати усіх прихильників 

відновлення радянської влади і перетворитися на органи повстанської влади 

на місцях [104, с. 36 – 37 ]. 

Так, в Ізюмському повіті відбулася низка терористичних актів проти 

місцевої адміністрації та тих, кого запідозрювали у співробітництві із 

окупаційними німецько-австрійськими силами. В серпні повстанською 

групою Г. Савонова есерівського напрямку, вбито управляючого маєтками 

графа Рибоп’єра Пастухова, його доньку, помічника Чернявського та двох 

охоронців-черкесів. В селі Нікольському розстріляно урядника волосної 

управи. В Радьківських Пісках (Куп’янський повіт) на сільському сходу було 

вбито волосного старосту Стрільцова. Німецька окупація в період 

Гетьманату зблизили більшовиків, меншовиків-інтернаціоналістів та 

українських есерів [233, с. 69 – 71]. 

Проте, КП(б)У не вдалося ініціювати і очолити масове збройне 

селянське повстання на Слобожанщині протягом липня – грудня 1918 року. 

Серед головних причин, передусім слід назвати невпевненість голови 

Харківського обласного ревкому О. Руденка і секретаря партійного комітету 

М. Безчетвертного у авторитеті КП(б)У в сільському середовищі 

Слобожанщини.  Керівництво Харківської губернської партійної організації 

належало до так званого «правого» угруповання КП(б)У на чолі з                      

Е. Квірінгом. Його представники, вважали, що основну революційну роботу 

в Україні потрібно вести серед робітників, оскільки більшість селянства, на 

їхню думку, не сприйняла більшовицької ідеології [309, с. 33]. На відміну від 
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«лівого» угрупування КП(б)У, очолюваного Г. П’ятаковим та виступаючим 

за негайне повстання, «праві» вважали, що головною передумовою 

повалення гетьманського режиму буде не масове збройне повстання 

селянства, а тривала підпільна діяльність у робітничих профспілках, 

створення сильної регулярної Червоної армії в РСФРР і перемога революції в 

Німеччині. Варто визнати, що «праві» були значно реалістичніші у своїх 

планах, оскільки знали настрої українського села. Єдине організоване і 

велике антигетьманське повстання на Правобережжі – Звенигородсько-

Таращанське, яке вдалося організувати влітку 1918 року, проходило під 

керівництвом популярних серед хліборобів українських есерів на чолі з                

Ф. Гребенком і проходило під національними гаслами «вигнання німців і 

поновлення влади народу» [244, с. 114], а не під більшовицькими. Загалом 

же, в жодній з восьми парторганізацій, з яких складався Харківський 

районний партосередок, у липні 1918 року не було жодного селянина. З 

селом підтримували зв’язок лише чотири організації [306, с. 123], а тому 

сподіватися на перемогу КП(б)У в Україні за сприяння загальнонародного 

антигетьманського повстання, не доводилося. До цього ж керівниками 

більшовиків було відмічно, що всі бойові дії радянських загонів мали 

розпорошений, іноді стихійний характер, що не співпадали в часі навіть в 

межах однієї губернії.  

Тим не менше, за ініціативою «лівих» 5 серпня 1918 р. КП(б)У видало 

наказ про загальне повстання під гаслом «До зброї!», який залишився не 

почутим українським селянством. Більшість підпільних більшовицьких 

комітетів не отримали наказу або просто його проігнорували. Все це привело 

до того, що повстання охопило лише незначну частину Чернігівської губернії 

і було без проблем ліквідовано силами німецько-австрійських військ та 

Державної варти [230, с. 456 – 457]. Наслідком непідготовленості цього 

виступу став розгром та розпорошення значної кількості місцевих осередків. 

Чи не єдиним помітним відголоском Таращансько – Звенигородського 

повстання на Слобожанщині став вихід залишків розбитих партизанських 

загонів через північні повіти Харківської губернії в «нейтральну зону». 

Тогочасна місцева преса описує цей рейд так: «(…) 13 серпня перейшла 
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кордон повіту (Лебединського) на півдні банда більшовиків в 400 человік 

поблизу Чупахівки, пройшли через Мартинівку і Буймер на Романівку. В 

своєму русі банда ексцесів не виявляла, але дійшовши до Романівки, 

наштовхнулася на німецький загін. Зіткнення було серйозним (убито два 

німецьких солдати і два вартових), але в бій не перейшло. В подальшому 

банда була оточена і з її складу 100 чи 150 чоловікам вдалося прорватися в 

Сумський повіт, де вона ліквідована. Вслід за першою увійшла в повіт і друга 

банда чисельністю в 70 чоловік, але була швидко ліквідована». Як 

повідомлялося, ці загони являли собою залишки різних війських частин та 

злюмпенізованих елементів, що пристали до них на шляху на Лівобережжя. 

Серед затриманих були 14-річні хлопці, які заявляли на допитах, що їхня 

мета – грабунок багатих людей [137, с. 4]. 

Радянська історіографія солідарна в загальному, але є певна 

невідповідність про кількість повстанців, що пробились до Лебединського 

повіту та відсутність інформації про повне знищення загону. Так, після 

виходу з оточення при переправі через річку Псел, 14 серпня 1918 р.  

залишки розбитого загону кількістю 420 чоловік при шести кулеметах, 

кількох гарматах і обозу з 20 двоколок перетнули межі Лебединського повіту 

Харківської губернії [306, с. 203]. В районі с. Романівки повстанці зустрілися 

з переважаючими силами німецьких регулярних частин. Основній частині 

загону з боями вдалося прорватися далі, але 24 особи були затримані 

вартовими Лебединської Державної Варти.  

Під час допиту з’ясувалося, що особовий склад повстанського загону 

був представлений вихідцями з Таращанського, Звенигородського, 

Уманського, Канівського, Васильківського, Сквирського повітів на Київщині 

та Переяславського на Полтавщині [226, с. 4 – 5]. Не стала несподіванкою і 

інформація, стосовно примусових мобілізації на території Харківської 

губернії, яку проводили керівники загону тому, що місцеве селянство не 

бажало приєднуватися до рейду [6, арк. 58 – 60]. Добровільно до «мандрівних 

загонів» приєднувався сільський люмпен. Селяни-господарники 

Слобожанщини не мали ані найменшого бажання воювати та ще й під час 
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польових робіт. Наприкінці серпня 1918 р. рештки повстанського 

угруповання залишили межі України і потрапили до «нейтральної зони».  

Отже, можна констатувати, що селянська повстанська боротьба на 

землях Слобожанщини в даний період чітко поділялася на більшовицьку та 

стихійно-народну. Більшовицька мала характер диверсійно-агітаційного 

руху, спрямованого на дестабілізацію ситуації, використовуючи прорахунки 

у внутрішній політиці гетьманського уряду та німецько-австрійської 

адміністрації. Головною метою більшовицької боротьби із Українською 

Державою залишалося повернення до влади РКП(б) та її регіонального 

відділення КП(б)У. До більшовицьких загонів в даний момент часу були 

близькі військові формування, очолювані лівими партіями – есерами та 

анархістами – як організаційно, так і ідеологічно, тому їх можна віднести до 

одного напрямку.  

Власне народний селянський рух носив стихійно-погромницький 

характер, викликаний реквізиціями та тим економічним пресом, який 

впроваджувала місцева адміністрація, спираючись здебільшого на силу 

окупаційних військ. Саме тому заможні прошарки селянства та повітова 

верхівка ставали першими жертвами селянських виступів, які перманентно 

тліли по всій Слобожанщині. 

Діяльність уряду Української Держави у сфері земельного 

законодавства справді залишала широке поле для критики з боку 

противників Гетьманщини. 14 червня 1918 р. урядом було ухвалено 

тимчасовий «Закон про право продажу та купівлі землі поза міськими 

оселями». Згідно з його положенням, кожний власник мав право продати 

свою землю в необмеженій кількості, але купити чи прийняти, як подарунок 

одна юридична або фізична особа могла не більше 25 десятин. Земельне 

товариство мало право придбати не більше ніж 25 десятин для одного 

господаря, але потім вся куплена земля повинна була бути розподілена на 

відрубні ділянки [72, с. 361]. Отже, земельний закон Української Держави 

звужував можливість для створення нових великих господарств 

фермерського типу. Однак цей закон залишав недоторканими вже існуючі 
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великі землегосподарства. Також статті закону не зобов’язували земельних 

власників продавати землю.  

Продовжуючи спроби стабілізувати ситуацію в державі та приборкати 

селянські виступи, уряд Української Держави 8 липня 1918 р. видав 

«Тимчасовий закон про міри боротьби з розрухою сільського господарства». 

Зазначений закон надавав право губернським земельним комісіям видавати 

обов’язкові постанови про примусове використання сільськогосподарського 

реманенту тих власників, які не повною мірою використовують його у 

власних господарствах, для проведення робіт у інших господарствах. Закон 

дозволяв зазначеним комісіям примусово залучати селян до 

сільськогосподарських робіт та встановлювати норми оплати праці. За 

псування посівів, самовільне припинення сільськогосподарських робіт, або 

підбурювання до цього, передбачалось до одного року ув’язнення чи 

примусових робіт. Згідно з цим закону регіональні адміністрації видавали 

обов’язкові постанови, в яких зазначалось, що селяни, зруйнувавши 

приватновласницькі економії і не повернувши весь розграбований реманент, 

позбавили власників можливості обробляти поля і збирати з них урожай [268, 

с. 191]. Таким чином, борячись із проявами анархії, погромницькими 

настроями та маючи бажання забезпечити безперебійне використання 

сільськогосподарських угідь, гетьманський уряд відкривав шляхи для 

зловживань на місцях. 

Після оприлюднення 15 липня 1918 р. «Закону про передачу хліба 

врожаю 1918 року в розпорядження Української Держави» [72, с. 362], 

встановлювалася державна монополія на хліб. Таким чином, держава 

залишала селянинові 240 кг жита та пшениці і по 48 кг круп для кожного 

члена сім’ ї на рік. Ті, хто ухилявся від здачі хліба, ризикували його 

реквізицією за зменшеними на 30% цінами; у випадку, коли хліб знаходили 

схованим, ціни зменшувалися на 50% [213, с. 12]. Чергове запровадження 

продуктових стагнень на території Слобожанщини, як і раніше, викликало 

чергову хвилю непокори з боку місцевого сільського населення, яка знайшла 

вихід у вже звичній для себе формі стихійного збройного опору.  
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Типовим прикладом такого позаекономічного протистояння було 

зіткнення 5 липня 1918 р. в селі Коломак Валківського повіту між 

представниками окупаційних сил і селянами. Під час ярмарку загін 

німецьких солдат спробував реквізувати селянських коней. Місцеве 

населення вчинило опір, і німці у відповідь відкрили рушничний вогонь [4, 

арк. 15]. Потім військові зобов’язали селян сплатити контрибуцію у розмірі 

75 тисяч карбованців. Населення оскаржило накладення контрибуції перед 

повітовим старостою. Від нього скарга була передана німецькому 

командуванню. Військові відповіли, що сплата контрибуції є правомірною, 

як кара за напад на німецьких солдат [4, арк. 15]. Селянство повною мірою 

усвідомило свою беззахисність перед окупаційною та місцевою владою і 

безперспективність сподівань на владу центральну. 

Упродовж липня 1918 р. в Харківській губернії відбулася серія 

збройних нападів на поміщицькі маєтки. Було здійснено напад на 

Чупахівську економію в Лебединському повіті, наслідком чого стало  

вбивство двох завідуючих економією і одного вартового. Під час атаки на 

економію Неклюзова, селяни реквізували коней і збрую. Було також 

здійснено спроби нападу на маєтки Огнищева, які відбила місцева варта. 

Влітку 1918 р. в Богодухівському повіті у селі Шийчиному було задушено 

трьох німецьких солдат, які вартували сіно. У селі Щегловці чотирьох 

німецьких солдат було заколото вилами [295, с. 47 – 48]. В ніч із 30 на 31 

липня в маєтку Вейківка Великокомишуватської волості Ізюмського повіту 

було випалено хліб (близько 1000 пудів) та пограбовано помістя сім’ ї 

великих землевласників Запорожців. Висланий німецький загін в складі 40 

піхотинців, 10 вершників при 1 кулеметі наклав контрибуцію на селян в 

розмірі 10 тисяч крб. за вартістю зіпсованого майна [190, с. 38]. 

Намагаючись на практиці реалізувати аграрні перетворення, що були б 

своєрідним «пряником» для найширших прошарків селянства, гетьманський 

уряд, тим не менше, використовував і законотворчий «батіг», реагуючи на 

подразники із боку більшовицьких диверсантів, антиурядових 

пропагандистів та різного роду повстанців. 
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Тимчасовим Законом Української Держави від 8 липня 1918 р. «Про 

заходи боротьби з розладнанням сільського господарства» великим 

землевласникам надавалося право використовувати примусову працю під час 

жнив. За ухилення від повинностей селянам загрожували великі штрафи, 

тюремне ув’язнення та інші покарання. За цим законом урожай 1918 р. 

вважався власністю держави та призначався на відправку до Німеччини та 

Австро-Угорщини згідно із умовами Берестейського договору. Селяни 

повинні були здати хліб державі за твердими цінами, окрім частини, 

необхідної для прожиття. До вилучення продовольства залучалися створені 

при німецьких комендатурах загони, які мали право використовувати жорсткі 

санкції аж до смертної кари [216, с. 31].  

На забезпечення політичної та економічної безпеки держави, охорони 

державного порядку та громадського спокою було спрямовано низку 

нормативних актів. Посилював відповідальність за цілу низку злочинів, а 

саме: зрада держави, шпигунство, повстання проти влади, опір владі, напад 

на військових при виконанні ними службових обов'язків, антидержавна 

агітація, знищення або пошкодження військового майна, вантажів, технічних 

засобів і засобів зв'язку, вбивства, розбій, грабіж, підпал та зґвалтування 

«Закон про доповнення постанови про деякі тимчасові заходи до охорони 

державного порядку та громадського спокою» (2 жовтня 1918 р.) [2, арк. 5]. 

Також до злочинів, передбачених цим законом, відносилися всі злочини 

проти державного устрою України: напад на урядових осіб цивільного 

відомства при виконанні або з приводу виконання ними службових 

обов'язків, навмисне знищення або пошкодження майна і підробка грошових 

знаків.  

З метою дотримання державної безпеки та правопорядку в Українській 

Державі було затверджено ще один законодавчий акт – постанову «Про міри 

проти осіб, які загрожують державній безпеці Української Держави та її 

правопорядку» (24 вересня 1918 р.). Вона надавала право міністрові 

внутрішніх справ на всій території держави, губернським старостам та 

столичним і міським отаманам в межах підлеглих їм територій робити 

розпорядження про проведення обшуків і вилучень та попередні арешти осіб, 
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запідозрених у здійсненні діянь, що загрожують державній безпеці й 

правопорядку. При проведенні обшуків і вилучень належало керуватися 

правилами, встановленими для попереднього слідства. Було визначено строк 

попереднього арешту (два місяці, а від 30 листопада – три місяці), а також 

встановлювався прокурорський нагляд за додержанням законності в цій 

сфері. Крім цього, у разі необхідності вказані особи могли бути примусово 

вислані на строк до двох років у спеціально визначені радою міністрів 

місцевості або за межі Української Держави [339, с. 48]. 

Правовим засобом боротьби проти страйків та саботажів, які 

охоплювали все більше різних підприємств, стало прийняття «Постанови про 

відновлення на Україні сили закону Російської держави від 2 грудня 1905 

року про покарання за участь у деяких страйках» (19 липня 1918 р.), яка 

передбачала переслідування в кримінальному порядку й сувору 

відповідальність за будь-які заклики чи агітацію до страйків [1, арк. 1]. 

Наприкінці літа 1918 р. німецько-австрійська окупаційна влада 

усвідомила, що виконати хлібну прокрозкладку лише за допомогою сили 

зброї не вдасться. Виходячи з перманентного зростання антинімецьких 

настороїв серед селянства, військова адміністрація в слобідських землях 

пішла на певні поступки місцевому населенню, а саме ввели матеріальне 

заохочення за успіхи в здаванні продовольства. Так, наприклад, за корову, що 

за державними розцінками коштувала не більше 300 крб вони давали 1000 

крб [301, с. 93]. Відшкодування власникам за реквізоване майно було 

оформлене законодавчо – циркуляром Міністерства внутрішніх справ 

Української Держави наказувалося губернським старостам і міським 

отаманам негайно надати відомості про розміри необхідних для губерній та 

міст фінансів для компенсацій. Обов’язково мали бути вказані наступні дані: 

міце, де проводилася реквізиція (село, волость, місто), час реквізиції, якою 

владою проводилась (Гетьманською, Австрійською), кількість і вартість 

реквізованого, а також, чи є відповідні документальні підтвердження у 

потерпілої сторони [29, арк. 22]. В серпні 1918 р. селяни Слобожанщини 

отримували від німецької адміністрації 10% вартості вилученого 

продовольства срібними марками [302, с. 157]. Набула також поширення 
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практика преміювання горілкою господарів, що виявили найбільшу 

активність у здачі збіжжя. Зокрема, у Куп’янському повіті німецька 

адміністрація видавала по пляшці горілки за кожні поставлені 400 кілограмів 

хліба [301, с. 93]. 

Практично кожне послаблення тиску в продовольчий політиці 

гетьманського уряду та окупаційної влади, зменшення позаекономічного 

тиску на селянство напряму впливало на відповідне зменшення повстансько–

партизанської активності місцевого населення. До того ж, представники 

німецько-австрійської економічної комісії – Фольшер, Гіренберг, Ревеч [106, 

с. 100], радили своїм підлеглим, в першу чергу, реквізувати хліб у 

поміщицьких господарствах як у найбільш економічно стабільних та 

політично лояльних до гетьманської влади [139, с. 202]. Таким чином, можна 

було значно легше отримати необхідну кількість зерна, ніж проводячи 

реквізиційні заходи в малоземельних селянських господарствах.  

Періодично, під впливом зовнішньої активізації більшовицьких 

диверсантів, відбувалося збільшення активності місцевих більшовиків. Як 

вже згадувалося, Наказ № 1 Всеукраїнського центрального військово-

революційного комітету було відмінено Наказом № 2 від 7 серпня, який 

закликав лише до активних партизанських дій та індивідувального терору 

проти осіб, що тісно співробітничали із владою і був розрахований на те, щоб 

примусити німецько-австрійські та урядові розпорошити свої сили і завадити 

їм нанести сконцентрований удар на будь-який район повстання [308, с. 68]. 

Також до завдань відносилося нищення інфраструктури країни – залізниць, 

псування телефонних кабелів тощо. Проте, це потрібно було робити так, щоб 

Німеччина і Австро-Угорщина не змогли звинуватити РСФРР у порушенні 

умов Брестського договору. Тому члени цих груп повинні були мати вигяд 

місцевих мешканців. Звичайно, такі дії не могли сподіватися на успіх без 

допомоги місцевих мешканців. В загоні Червоного козацтва під 

командуванням сотника Юзефа Прошека деякий час перебували мешканці 

сіл Кривоносівки, Дубровки, Хильчичів, Жаровки Сумського повіту [224,                  

с. 46], але кількість українців в більшовицьких загонах ніколи не 

перевищувала половини наявного складу. 
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В «нейтральній зоні» ще з весни 1918 р. розгорнулося формування 

партизанських загонів. Як вже згадувалося, саме звідси більшовики 

збиралися дестабілізувати внутрішньополітичну ситуацію в Українській 

Державі. Передбачалося, що більшість з них складуть етнічні українці, які 

будуть переховуватися у «нейтральній зоні» від Державної Варти. Уряд 

РСФРР видав звернення до повстанців, у якому обіцяв зарахувати їх на всі 

види довольства і утримання. 

Надії керівництва РСФРР справдилися лише частково. Восени 1918 р.  

у «нейтральній зоні» з’явилися загони українських партизан, головним 

чином, з Чернігівської і Київської губерній. Переважно, їхнє поповнення 

відбувалося за рахунок збільшовизованих солдат-фронтовиків. Такими були 

загони Махалдика в районі Унечі (200 – 300 чол.), загін в селі Кулаги (150 

чол.), в с. Розорені Хутори (150 – 200 чол.), загін Глухівського району під 

керівництвом Свистунова, Голубевський загін (80 чол.), Каменський загін 

(145 чол.), загони в районі Корочі – в селах Ломове, Заяче, Велике Городище 

(всього – до 1000 чол.), два загони в районі Обояні (200 та 100 чол.), загін 

Михайлівського тощо. Вже восени більшовикам вдалося сформувати із 

розпорошених загонів дві повстанські дивізії [244, с. 118].  

Загалом же, враховуючи моральне обличчя повстанців, що 

переховувались у «нейтральній зоні», можна із впевненістю сказати, що 

насильство заради власної наживи (навіть до класово близького елементу) не 

було для них чимось особливим. Наприклад, 28 вересня із Курська 

повідомили, що під час нападу загонів, що діяли під виглядом більшовиків, із 

«нейтральної зони» на станцію Кореневе, постраждало понад 400 біженців. 

Було вбито 14 червоноармійців. Спеціальна комісія, що прибула із Курська 

встановила, що напад проведено за ініціативою матросів, що прибули із 

Орла. Було розстріляно 8 керівників нападу. Населення ж прикордонних із 

Українською Державою районів у відповідь на перманентні набіги на них із 

боку «партизанів», почало збирати підписи із зверненням до німецького 

командування, в якому просило прийти на допомогу та припинити 

насильство, що творили більшовики [91, с. 2].  
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Паралельно з консолідацією антигетьманських військових формувань  

під більшовицьким протекторатом, 8 – 9 вересня 1918 р. в Орлі відбувся      

IV пленум ЦК КП(б)У, на якому були різко розкритиковані дії Ю. Пятакова 

та А. Бубнова особливо за проголошення Наказу № 1. Із метою зміцнення 

підпільних осередків та покращення керівництва партизансько-диверсійного 

руху, пленум зняв Г. П’ятакова із посади секретаря ЦК КП(б)У, а на керівну 

роботу в ЦВРК було обрано Артема (Ф. Сергеєва) [308, С. 71]. Резолюція              

II з’ їзду КП(б)У «Про поточний момент» від жовтня 1918 р. тільки підбила 

висновки та конкретизувала завдання, які мали реалізуватися задля 

опанування України більшовиками: «(…) 2. Дальше існування гетьманської 

влади на Україні становить величезну небезпеку для російської революції. 

(…) 4. Внаслідок часткового виведення німецьких військ з України і 

особливо посиленого розвалу окупаційної армії на Україні гетьманський 

режим втрачає основну силу, що його створила і його підтримувала. 7. 

(…)для робітників і селян України надзвичайно сприятливі умови для 

спільної боротьби з робітником і селянином Росії як проти іноземних 

завойовників, так і проти буржуазно-поміщицької контрреволюції, в ім’я 

відновлення Радянської влади на території всієї України. Загальним 

завданням у цій боротьбі є об’єднання Радянської України з Радянською 

Росією, яке тільки і може забезпечити українським трудящим масам повну 

свободу національного й культурного розвитку. 8. Основним завданням 

Комуністичної партії України є в цих умовах – поглиблення і розширення 

партійного апарату, перенесення центра ваги організаційної діяльності на 

територію самої України, концентрація партійних сил переважно в 

робітничих пунктах України для організованого захоплення в них влади і 

одночасного створення організованих, дисциплінованих бойових військових 

частин, удар яких, координований з бойовими діями пролетаріату і селянства 

України, роздавить гетьманщину. 9. Щодо окупаційних військ, які 

залишаються на Україні, наша партія повинна докласти всіх зусиль, щоб 

спрямувати стихійно–бунтарський солдатський рух в загальне русло 

боротьби робітників і селян України й Росії проти капіталістів російських, 

українських, німецьких і англо-американських. Необхідно до максимуму 
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розгорнути серед них агітаційну і пропагандистську роботу. На ділі треба 

проводити лозунги: «Братання з революційними австро-німецькими 

солдатами», «Разом з червоними німецькими й австрійськими солдатами 

проти їх спільного ворога. (…) У цій боротьбі мають бути застосовані всі 

засоби революційної масової боротьби. 12. Необхідно використовувати і 

керувати всіма проявами масового стихійного революційного руху 

робітників і селян України, який не повинен полягати в спалахах і 

несвоєчасних спробах загального виступу, що привели в минулому до 

розгрому багатьох ще не зміцнілих організацій. 13. Визнаючи необхідним 

масовий терор для ослаблення ворога, як з метою виснаження німецьких 

солдатів, так і особливо з метою знищення білогвардійців, офіцерів, 

жандармів, буржуазії, – партія рішуче і категорично висловлюється проти 

такої партизанської війни, особливо в прикордонній смузі, яка могла б втягти 

робітників України і Росії в несвоєчасний загальний виступ або полегшити 

німецькому командуванню внести в окупаційні війська озлобленість і 

згуртованість проти Радянської Росії» [104, с. 34 – 36]. 

Починаючи з осені 1918 року, диверсійно-підривна діяльність 

антигетьманських сил значно зросла. Наприкінці вересня в с. Печеніги 

Вовчанського повіту відбувся напад повстанського загону на приміщення 

Державної Варти. 12 жовтня на Північно-Донецькій залізниці між 

Святогорськом і Шухтановим (зараз – Лиман Донецької області) на 385 

версті був пущений під укіс військовий потяг. 15 жовтня було підпалено міст 

через Сіверський Донець біля Змійова. Через чотири дні більшовицька 

диверсійна група з’явилася між Артемівкою та Мерефою та підірвала міст, 

що призвело до припинення руху на обох залізничних коліях. На початку 

листопада 1918 р. повстанські загони провели серію особливо масштабних 

диверсійних акцій на території Харківського повіту. Ними було підірвано 

залізничне полотно між Мерефою і Люботином і міст на шляху між 

Мерефою і Харковом [295, с. 50]. 3 жовтня 1918 р. в сумській газеті «Земские 

известия» з’явилося повідомлення з Білгороду про друк більшовиками у 

Москві 18 мільонів прокламацій для пропаганди серед населення України 

«явно провокаційного та неправдивого характеру» [45, с. 1]. 
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Окрім внутрішніх диверсій активізовізувалися рейди більшовицьких 

загонів із території «нейтральної зони» в суміжні губернії, а саме в 

Харківську та Чернігівську. Так, Вовчанський повітовий староста 

повідомляв, що в ніч на 15 листопада почався наступ більшовиків по 

Корочанському фронту. Військові сили агресора були оцінені більш ніж в 10 

тисяч чоловік із 7-ма гарматами. Німецькі війська, розагітовані 

більшовицькою пропагандою та деморалізовані повідомленнями з Німеччини 

та Західного фронту, пропустили більшовиків біля с. Ушакового 

Білгородського повіту та Михайлівки Корочанського повіту. В с. Михайлівці 

було вбито трьох козаків Державної Варти, інші сім приєдналися до 

невеликого загону в 40 чоловік в с. Бакшиївці. Із Вовчанська, що стояв 

безпосередньо перед ударом, була евакуйована тюрма, казначейство та 

управління війського начальника. Після ретельної перевірки, ця інформація 

виявилась перебільшеною, оскільки це був не організований наступ, а прорив 

окремих більшовицьких загонів [74, с. 431 – 432]. 

Проте, проводячи свою диверсійно-підривну діяльність, більшовицькі 

диверсанти могли вільно відійти назад в «нейтральну зону», чого не можна 

було сказати про місцевих мешканців, прив’язаних до своїх осель 

господарчими обов’язками. Таким чином, саме вони приймали на себе весь 

тягар каральних акцій німецько-австрійських окупаційних військ та 

Державної Варти. Після ухвалення Радою міністрів 4 серпня 1918 р. закону 

«Про облік і реєстрацію населення в містах і сільських місцевостях 

Української Держави», особи, що під час певного заворушення, диверсійного 

акту або повстання перебували поза місцем постійного проживання, 

вважалися неспроможними довести свою непричетність до антиурядового 

виступу [228, с. 2]. Вони підлягали тюремному ув’язненню. Отже, будь-хто з 

мешканців селищ, що були розташовані біля підірваних мостів чи обірваних 

телеграфних дротів, міг легко опинитися за гратами, будучи випадково 

відсутнім вдома саме під час здійснення диверсійного акту.  

Окремим приводом для занепокоєння із боку населення були конфлікти 

між диверсантами та місцевими мешканціями, що виникали на грунті 

самочинних реквізицій та грабунку селянства. Оскільки матеріальне 
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забезпечення дивізій було явно недостатнім, «повстанці» були змушені 

вдаватися до «самопостачання», що викликало скарги з боку місцевого 

населення [161, с. 225]. Подібні дії підривали дисціплину і заважали 

перетворенню цих загонів на регулярні частини Червоної армії. Загалом же, 

самопостачання як засіб для поповнення своїх запасів харчами та 

матеріальними цінностями було характерним для більшовиків. Ще 5 березня 

1918 р. Раднарком «Донецько-Криворізької республіки», столицею якої 

вважався Харків, випустив відозву до своїх прибічників, в якій закликав 

«використовувати найширші права реквізиції (…) вводити трудову 

повинність та заарештовувати «контрреволюціонерів», якщо будуть 

опиратися – розстрілювати» [85, с. 124]. Таким чином, узаконивши подібні 

дії, більшовицьке керівництво заклало підвалини для відвертого грабунку 

мирного населення та привнесло в збройні загони елемент анархії та розбою. 

Члени подібних повстанських угрупувань могли вбити чи пограбувати кого-

завгодно, прикриваючись при цьому «революційною доцільністю» та 

«боротьбою із контрреволюцією». 

Як вже згадувалося вище, Реввійськрада РСФРР розгорнула активну 

нелегальну діяльність по формуванню двох повстанських дивізій, які повинні 

були стати основою групи військ Курського напрямку – авангарду майбутніх 

інтервентських сил РСФРР в Україні. 12 жовтня Я. Свердлов писав               

В. Леніну: «Сьогодні була нарада з Вацетісом. Вважаю, при нинішніх умовах 

необхідно більш повна підтримка нашим українцям у формуванні їхніх 

частин. Взагалі зараз на український фронт можна дещо кинути. Справи 

непогані» [163, с. 38]. Революційна військова рада групи військ Курського 

напрямку (В. Антонов-Овсієнко, В. Затонський, Й. Сталін) доручила 

безпосередню роботу по організації партизанських загонів                                        

М. Кропив’янському [309, с. 170]. До загонів зараховувалися всі бажаючі 

боротися з режимом гетьмана П. Скоропадського. До того ж вже 9 листопада 

1918 р. головнокомандувач Й. Вацетіс наказував дві новостворені українські 

дивізії включити до складу Резервної армії та повністю взяти їх на 

матеріальне утримання «Під грошовим утриманням розуміти не тільки 

утримання персонального складу, але й грошові витрати на всі види 
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забезпечення, а також гроші на придбання коней та обозу» [84, с. 196]. Таким 

чином, стають очевидними серйозні наміри більшовиків реалізувати 

повернення «українського радянського уряду» в Україну руками самих 

українців, для чого керівники РКП(б) не шкодували ні сил, ні засобів. 

Втім, стверджувати, що в «нейтральній зоні» йшло створення 

української військової формації, як мінімум, невірно. На 22 вересня 1918 р. з 

10 тисяч бійців, що знаходилися у розпорядженні Реввійськради групи військ 

Курського напрямку, українці становили приблизно 40% [301, с. 129]. Так, 

наприклад, в полку Червоного козацтва, штаб якого було розташовано в селі 

Кривоносівка, Сумського повіту, тривалий час найчисельнішим залишався 

загін башкирських татар із Бугульми на чолі з І. Кожевніковим [309, с. 244]. 

Станом на 7 грудня 1918 року до військ Курського напрямку входили єдина 

повністю українська частина – ІІ-га повстанська Українська дивізія, в складі 

6 тисяч багнетів, 500 шабель, 7 гармат, набраних із селян Слобожанщини. 

Тому командувач військами Курського напрямку В. Антонов-Овсієнко 

небезпідставно сумнівався в їхній боєздатності за межами рідної губернії [75, 

с. 83]. Більшу ж частину окупаційної більшовицької армії складали наступні 

бойові формації: загін І. Кожевнікова із м. Бугульма – до 5 тис; два полки із 

восьми продовольчих або з шести полків Московської рабітничої дивізії – 

близько 3 тис. багнетів, 20 кулеметів; чотири продовольчих кавалерійських 

полки; бронепотяг; угорський комуністичний батальйон із казачою сотнею; 

угорські кавалерійські частини; інтернаціональні (угорські) частини та 

Інтернаціональний полк із Пермі до того ж ті частини зі складу українських 

повстанських дивізій, які забажають і будуть здатні до наступальних 

операцій. Взагалі, не рахуючи можливого поповнення – до 9 тис. багнетів, 

400 шабель, 30 кулеметів, 16 легких и 6 важких гармат и броньований потяг 

(4 гармати, 16 кулеметів) [75, с. 31]. 

Вочевидь, саме тому у звітах повітових старост про полонених 

повстанців протягом 1918 року найчастіше використовувалися такі 

визначення: «матрос», «червоноармієць з Великоросії», «латиш» [4, арк. 

217а; 5, арк. 222; 6, арк. 42]. 
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Паралельно із цими подіями на Слобожанщині, в Києві відбувалося 

доопрацювання проекту земельної реформи В. Колокольцева. Саме цей 

проект прийшовся найбільше «до душі» П. Скоропадському, який вважав 

його найбільш перспективним для розвитку сільського господарства України 

та таким, що вирішить аграрне питання [170, с. 287]. «Проект загальних 

підстав земельної реформи» передбачав викуп державою усіх великих 

земельних маєтків, а потім їхній продаж за допомогою Державного 

Земельного банку, проте не більш ніж 25 дес. для однієї особи. Господарства, 

що мали виняткове агрономічне значення залишалися в розмірах, котрі не 

перевищували 200 дес. землі. Маєтки, які орієнтовані на вирощування 

цукрових буряків, племінних та насіннєвих культур, повинні були мати не 

більше 1000 дес. землі [228, с. 11 – 12]. Подібні перестороги були 

обґрунтовані, враховуючи низьку аграрну культуру українських селян та 

традиційне екстенсивне землеробство. Зрозуміло, що за умов мирного 

розвитку Української революції, реалізація конструктивної для найширших 

прошарків сільського населення земельної реформи за проектом                             

В. Колокольцева дозволила б суспільству наблизитися до вирішення 

аграрного питання. Проте, такого результату неможливо було досягти в 

умовах військового протистояння, коли обидві сторони конфлікту – 

абсолютно різні за своїм світосприйняттям, діяли виключно з позиції сили, 

ігноруючи компроміс, як слабкість та поступку. Також варто відмітити, що 

реалізація реформи В. Колокольцева потребувала тривалого часу і значних 

коштів. Але час грав проти гетьмана П. Скоропадського та його союзників.  

В результаті низки несприятливих умов, земельна реформа В. Колокольцева 

залишилася на папері і не була втілена в життя. 

Між тим, коротка доба останнього українського Гетьманату добігала 

свого завершення. Не зумівши впоратись зі складним комплексом соціально–

економічних, політичних і правових проблем в країні, не знайшовши сталої 

опори серед населення українських губерній, зокрема, Харківської, не 

створивши власних надійних, вірних та вмотивованих збройних сил, режим 

П. Скоропадського виявився нездатним утримати свою владу в Україні 

наприкінці 1918 р.  
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Єдиною реальною силою, на яку могла опертися влада гетьмана, були 

німецько-австрійські війська. Наприкінці вересня – у жовтні союзники 

Німеччини – Болгарія, Туреччина і Австро-Угорщина капітулювали перед 

Антантою. 9 листопада перемогла революція в самій Німеччині, а вже через 

два дні, 11 листопада вище командування німецьких військ підписало акт про 

капітуляцію перед США та Антантою. 13 листопада Радянська Росія в 

односторонньому порядку анулювала Брестський мирний договір. 

Оскільки німецько-австрійські війська в Українській Державі були 

деморалізовані падіннями правлячих режимів в своїх країнах, розагітовані 

більшовицькою пропагандою та знекровлені перманентними спалахами 

повстанської активності населення, командування було змушене розпочати 

евакуацію своїх військ з України. Гетьман залишився віч-на-віч із 

розбурханим морем селянських повстань. В цих умовах 14 листопада 1918 р. 

П. Скоропадський підписує грамоту про федералізацією із небільшовицькою 

білою Росією, якої як держави на той момент взагалі не було. «Федеративна 

грамота» 14 листопада 1918 р. виявилася фатальною, оскільки не вплинула на 

позицію Антанти про надання допомоги Українській Державі в боротьбі з 

внутрішніми та зовнішніми ворогами. Натомість, її підписання стало 

приводом для розхитування Української Держави в очах всіх ворогуючих 

сторін. Проросійські сили користувалися нею як виправданням 

антиукраїнських погромів, а українські соціалісти – для антидержавної праці 

Українського національного союзу і навіть повстання створеної ним 

Директорії під проводом С. Петлюри [286, с. 71].  

Тим часом, розташований у Харкові Запорізький піхотний полк під 

командуванням полковника П. Болбочана в ніч з 17 на 18 листопада 1918 р. 

перейшов на бік Директорії. Влада на Слобожанщині змінилась. Майже 

одразу П. Болбочан видає Наказ № 3, яким проголошувалась влада 

Директорії із 15 листопада на території всієї України, гетьман                                     

П. Скоропадський оголошувався узурпатором. Всі закони уряду Української 

Держави оголошувалися недійсними, натомість відбувалась реставрація 

законів та порядків доби УНР [92, с. 2]. П. Болбочан, на відміну від 

керівників Директорії усвідомлював всю небезпеку, яка йшла від 
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більшовиків та інших російських партій для існування незалежної України, а 

тому доклав багато зусиль, аби не допустити їх на контрольованій ним 

території. Так, було оголошено: «(…) що ніяких совітів робочих депутатів, 

монархічних організацій і взагалі організацій, які намагатимуться захопити 

владу, я не допущу. Підкреслюю, що ми боремося за самостійну 

демократичну Українську державу, а не за єдину Росію, яка б вона не була, – 

монархічна чи большевицька» [277, с. 73]. Майже одночасно з цим 

переходом влади до Директорії, німецькі частини почали поступову 

евакуацію з території Слобожанщини, одними з перших були залишені Ізюм, 

Вовчанськ, Старобільськ.  

Формально, влада Директорії в Харківській губернії (за винятком 

частини Старобільського повіту, де після відходу німців одразу з’явилися 

загони білогвардійців) проіснувала з другої половини листопада 1918 по 

початок січня 1919 р. Проте, ця влада була номінальною, оскільки не 

поширювалася далі Харкова і Харківського повіту. Повільність дій 

політичних представників Директорії в Слобожанському регіоні зумовили 

їхню поразку. Незважаючи на те, що розпорядження Директорії щодо 

земельного питання було проголошено 15 грудня 1918 р. – вже наступного 

дня після зречення гетьмана П. Скоропадського, до Харкова комісари 

Директорії у справах продовольства і залізничних шляхів сполучення 

прибули лише 19 грудня 1918 р. 24 грудня Головний Комісар продовольчих 

справ у Харківській губернії і Таврії Лебеденко підписав наказ про 

запровадження в краї хлібної монополії, через п’ять днів було оголошено 

тверді ціни на олійне насіння, велику рогату худобу і м’ясо [175, с. 3; 177,             

с. 1]. 

Проте, військова сила, на яку мала спиратися новопроголошена влада, 

була явно замала аби підтримувати порядок на такій великій території як 

Слобожанщина, не кажучи вже про відбиття зовнішньої загрози. За словами 

О. Удовиченка, кількість військ П. Болбочана становила 30000 багнетів, 50 –

55 гармат та 2000 шабель, розтягнутих на фронті довжиною до 600 

кілометрів – від Старобільська до Чернігова через Харків та Конотоп – до 

Дніпра [180, с. 53]. Ні губернський комісар С. Тимошенко, ні командуючий 
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VII-м Українським корпусом отаман Мироненко-Васютинський, ні 

губернський отаман Труба не доклали достатніх зусиль, щоб успішно 

провести мобілізацію чоловічого населення губернії до військ Директорії, 

хоча П. Болбочан і оголошував проведення мобілізації по всім повітам 

Харківщини, окрім Харківського та 20-верстової зони в радіусі міста [129,    

с. 4]. 

Натомість приготування більшовиків для вже другої окупації України в 

«нейтральній зоні» увійшли в завершальну стадію. Вирішивши скористатися 

сприятливою нагодою, створений за ініціативою ЦК КП(б)У Тимчасовий 

робітничо–селянський уряд України 28 листопада 1918 р. видає маніфест, що 

закликав до повалення гетьманської та відновлення радянської влади в 

Україні [134, с. 78 – 79]. 

На початку грудня 1918 р. з «нейтральної зони» було розгорнуто 

наступ «повстанських» дивізій. До цього часу Ізюмський повіт вже перебував 

майже під повним контролем Г. Савонова, який однак не робив спроб 

захопити сам Ізюм, аж до самого добровільного залишення міста незначними 

військами Директорії 3 січня 1919 р. Справа в тому, що повноважним 

представником Директорі у Ізюмі та повіті, був хорунжий Паштала –

знайомий повстанського отамана, з який його єднала спільна боротьба проти 

гетьманського уряду та німецьких військ [233, с. 92 – 93].  

Між тим, 19 грудня радянські війська, які знаходились у «нейтральній 

зоні», перетнули кордон та атакували українські залоги у Вовчанську та 

Білгороді. Після п’ятигодинного бою курінь імені Кармелюка змушений був 

залишити Вовчанськ. 21 грудня Четвертий Запорізький полк імені                               

Б. Хмельницького під тиском червоних частин залишив Куп’янськ та 

відступив на Чугуїв, 22 грудня більшовики вибили незначні українські 

частини із Білгорода [182, с. 359 – 361]. До 25 грудня 1918 р. більшовицькі 

загони взяли під свій контроль Вовчанський і Куп’янський повіти [309,                      

с. 267].  

Керівництво РСФРР продовжувало відпрацьовану тактику ведення 

війни проти України, при цьому всіляко відхрещуючись від неї. Тільки на 

третю ноту Директорії, Нарком іноземних справ Г. Чічерин 6 січня 1919 р. 
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заявив: «Ніяких військ Російської Соціалістичної Радянської Республіки на 

українській території немає. Військові дії на українській території ведуться в 

дійсний час між військами Директорії та військами Українського 

Радянського Уряду, який є цілком незалежним. Між Україною та Радянською 

Росією тепер немає ніяких бойових зіткнень» [368, с. 80]. 10 січня Раднарком 

продублював своє твердження, що проти Директорії воюють повсталі 

робітники та селяни. Між тим, доповідь головнокомандувача Й. Вацетіса –  

В. Леніну про перебіг бойових дій на фронтах станом на середину січня      

1919 р. свідчить про відверте вторгнення бойових частин армії Радянської 

Росії на українські землі: «Що ж стосується нас, то з фактів останніх днів ми 

бачимо, що війська Петлюри б’ються з нашими, що рухаються Україною. 

(…) Цей факт, без сумніву, вказує на вороже ставлення Петлюри до 

Радянської Росії. Нами в дійсний час відкриті військові дії на Україні, і наші 

війська зайняли частину Чернігівської, Харківської та Полтавської губерній, 

що безсумнівно відкриває перед Петлюрою мету наших прагнень, тобто 

бажання найближчим часом відродити робітничо-селянську владу на 

Україні» [84, с. 147 – 148]. 

Таким чином та більшовицька армія, яка знаходилась на території УНР, 

подавалась як місцеве населення, що бореться проти Директорії під 

прапором більшовизму, але виключно «місцевого». Фактично, з метою 

недопущення існування незалежної України, Радянською Росією 

роздмухувалася громадянська війна із одночасним вторгненням своїх військ, 

закамуфльованих під «українських повстанців». 

25 грудня 1918 р. в Києві було проголошено Декларацію Директорії 

УНР, яку губернська преса опублікувала через 5 днів – 31 грудня, що 

проголошувала націоналізацію земельного фонду країни і пропонувала 

селянству вибирати делегатів до Конгресу трудового народу [181, с. 65]. 

Проте, подібні міри вже не могли реально вплинути на перебіг подій. 

Окрім власних збройних формувань, що вирушили в Україну з 

«нейтральної зони», більшовицьке командування планувало використовувати 

залишки німецько-австрійських військ, що ще знаходилися в українських 

містах та селах. Взагалі, більшовики чітко дотримувалися положень 
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резолюції ІІ з’ їзду КП(б)У, а саме того пункту, в якому йшлося про 

необхідність «братання з революційними австро-німецькими солдатами». 

Саме тому проводилася активна пропагандиська робота з німецькими 

військами, налаштовуючи їх проти Директорії, які нібито не дають 

німецьким солдатам можливості евакуюватися до Німеччини. Більшовицька 

ж сторона обіцяла спряти евакуації німецьких військ з України через 

території РСФРР [74, с. 532 – 534]. Німці ж зі свого боку обіцяли всіляко 

сприяти радянським військам та допомогти їм захопити Харків. В. Антонов-

Овсієнко сповіщав, що станом на 1 січня 1919 р. радянськими військами 

захоплено Золочів та йде бій за Чугуїв між військами Директорії та 

збільшовизованими загонами [84, с. 203 – 204]. 

Вже 2 січня 1919 р. на підході до Харкова – на станціях Слатино і 

Деркачі частини Червоної армії розбили нечисельні загони Директорії, що 

спробували стати їм на заваді [176, с. 3]. В ніч з 1 на 2 січня в Харкові 

спалахнуло повстання, більшовицькі загони спільно з німецькими солдатами 

зайняли вокзал. Німецькі солдати передали більшовикам частину зброї, 

спробували заарештувати полковника П. Болбочана і його штаб. В останній 

момент П. Болбочану вдалося вирватися із Харкова, але він був змушений 

виконати ультиматум німців – протягом доби вивести всі війська УНР з 

Харкова на відстань в 25 км від міста [368, с. 80]. Вранці 3 січня 1919 р. до 

Харкова увійшли більшовицькі війська під керівництвом П. Дибенка (V-й 

полк – командир Д. Шмідт) та кавалерійський полк Червоного козацтва                          

(В. Примаков). 4 січня 1919 р. тут відбувся військовий парад, який приймав 

В. Затонський [244, с. 167].  

5 – 6 січня 1919 р. відбулися бої за станцію Люботин, після чого 

війська Директорії відступили до Полтави. 12 січня українськими військами 

було втрачено Валки, а 14 січня більшовики із великими для себе втратами 

захопили станцію Коломак [287, с. 19 – 20]. Українські війська були змушені 

покинути територію Слобожанщини. 

*** 

Від свого зародження в березні 1918 р. і до окупації Слобожанщини в 

січні 1919 р. військами Червоної армії, селянський повстанський рух 
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пройшов шлях чіткої диференціації, як в соціальному, так і політичному 

аспектах.  

Безпосереднім подразником для українського селянства стала поява на 

території УНР німецько-австрійських військ, згідно з умовами 

Берестейського мирного договору. Саме проти них, як окупантів, відбулися 

перші селянські повстання навесні 1918 р. Проте до літа селянський рух, 

переважно, виявляв себе в пасивному опорі – саботажі на виробництві, 

відмові обробляти поля, здавати зерно. Проте, вже із середини 1918 р. 

відбулася радикалізація руху, що вилився у збройну боротьбу із усіма її 

атрибутами – вбивствами представників адміністрації, власників маєтків, 

німецьких та австрійських солдат. Цей рух вирізнявся стихійністю, 

відсутністю чіткої координації та проходив під соціально-економічними 

гаслами. 

Другу групу опору із березня 1918 р. склали диверсійні групи 

збільшовизованих українців та росіян, що у великій кількості засилалися до 

українських губерній для ведення підривної діяльності, агітаційної роботи та 

піднімання повстань проти уряду. Головною метою цих загонів була 

реокупація України та відновлення влади більшовиків. 

Третьою групою повстанців були українські партії лівого спрямування, 

передусім, есери. Проте, в своїй боротьбі проти Гетьманату                      

П. Скоропадського та німецько-австрійської окупації, загони, очолювані 

ними, зливалися із більшовиками та діяли спільно. Точної кількості 

повстанських загонів не могли підрахувати ані радянські історики – кількість 

дуже сильно вар’юється та звучить контроверсійно навіть в межах одного 

речення: «на окупованій території  (…) діяло 174 партизанських загони і 

з’єднання (…). Крім того, проти ворога боролося 800 невеликих 

партизанських загонів та груп» [207, с. 82] , ані сучасні дослідники. В спробі, 

зробленій В. Савченком зазначено, що тільки у повстанських збройних 

загонах у травні–вересні 1918 року у межах всієї України встигло побувати 

до 80 тисяч селян, що видається реальною цифрою, проте кількість жертв із 

боку німецько-австрійських військ (22 тисячі) та Державної Варти (не менше 

30 тисяч), виглядає перебільшеною [299, с. 223 – 224]. Слова ж 
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фельдмаршала Ейхгорна про те, що «країну тероризують тільки 10 – 12% 

селян» [185, с. 93], скоріше за все, теж не варто сприймати буквально, як це 

зробив П. Захарченко, нарахувавши 2,5 – 3 млн. повстанців [277, с. 81], що, 

звичайно, забагато. Вочевидь, найближче до точної цифри був П. Мірчук, 

який наголошував, що після протигетьманського повстання та напередодні 

війни з більшовиками армія УНР разом із усіма повстанськими частинами 

нараховувала близько 300 тисяч бійців [277, с. 77]. 

Після падіння Гетьманату П. Скоропадського влада Директорії на 

землях Слобожанщини мала номінальний характер. Безпосередня близькість 

та спланована збройна агресія Радянської Росії, значна кількість 

збільшовичених повстанських загонів всередині Харківщини, ворожий до 

нового українського уряду нейтралітет німецько-австрійських військ та 

критично недостатня чисельність власних збройних сил, розтягнутих на 600 

кілометрів від Старобільська через Харків аж до Чернігова, прирекли 

Директорію на поразку та залишення теренів Слобожанщини вже в січні  

1919 р.  

Втім, необхідно відмовитися від укорінених за часи панування 

радянської ідеології тез про вирішальну роль комуністичної партії в очоленні 

антигетьманського повстання та про «боротьбу українського радянського 

уряду проти буржуазної Директорії». Влада більшовиків відновилася в 

результаті прямого вторгнення Радянської Росії в УНР. Більшість 

окупаційної армії, становили росіяни, а українські колаборанти, що 

перейняли більшовицьку ідеологію, складали значно меншу її частину. 

Невизнання більшовицьким керівництвом цього факту, відповідь наркома 

іноземних справ Г. Чичеріна про відсутність російських радянських військ в 

Україні, тільки підкреслює підступний характер війни, що розв’язала проти 

українського народу російська більшовицька влада. 
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РОЗДІЛ 3. СЕЛЯНСЬКИЙ СПРОТИВ ПОЛІТИЦІ                        

«ВОЄННОГО КОМУНІЗМУ» (ПЕРША ПОЛОВИНА 1919 р.). 

Із захопленням 6 січня 1919 р. певної території України разом із 

Харковом, країна отримала нову для себе назву – Української Соціалістичної 

Радянської Республіки (УСРР) [132, ст. 15]. Більшовики діяли оперативно, 

насаджуючи на цих землях свою адміністрацію – 24 січня на посаді голови 

Тимчасового робітничо-селянського уряду було затверджено болгарського 

комуніста Х. Раковського. 29 січня уряд УСРР отримав назву, за повною 

аналогією із урядом РСФРР його було названо Радою Народних Комісарів 

(РНК). 

Між тим, перед більшовицькою владою поставало, щонайменше, два 

вузлових питання, які мали бути вирішені в найкоротший термін. Перше із 

них полягало в легітимізації своєї влади на всій території України, її 

зміцненні та ліквідації політичних опонентів. Посприяла цьому і спроба 

антибільшовицького виступу ще наприкінці грудня 1918 р. в Куп’янському 

та Вовчанському повітах, організованому українськими лівими есерами, 

командирами загонів, що базувалася в «нейтральній зоні». 

Так, Валуйківський ревком оголосив про створення Центрального 

повстанського штабу (у складі Риндіна, Колтухіна, Нілова, Ганенка та 

Цвєткова), якому належало стати координаційним центром українського 

повстанського руху. Сили цієї військової формації складали: Перший 

Валуйківський повстанський полк (командир Цвєтков), Другий Вовчанський 

повстанський полк (командир Сахаров), Третій полк під командуванням 

Черябіна. Планувалося також увійти в контакт із загонами Сіверса та 

Кіквідзе [244, с. 171]. 

21 грудня в Куп’янську Валуківським ревкомом було видано відозву 

від Політичного відділу оперативного штабу Східної Української 

Повстанської армії за підписами начальника Оперативного штабу Риндіна, 

голови Куп’янського повітревкому Є. Муравйова, командира Першого 

Валуйківського революційного полку Цвєткова і голови Центрального 

повстанського штабу (ЦПШ) і Центрального комітету лівих есерів                         
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Ю. Сабліна, в яких роз’яснювалися цілі та завдання лівих есерів та містилися 

заклики не підкорятися наказам більшовиків [244, с. 171]. 26 грудня ліві 

есери звернулися до населення із закликом чинити опір більшовикам та 

продзагонам, через 3 дні – 29 грудня ЦПШ оголосив про початок формування 

нового уряду України. Проте, в умовах, коли війська Курського напрямку 

вже просувалися Харківщиною, займаючи міста та цілі повіти без всякого 

опору, перспектив у повстанців не було. Селянство Вовчанського та 

Куп’янського повітів не встигли ніяк відреагувати на заклики і заколот було 

ліквідовано силами поволзьких татар і башкирів І. Кожевнікова. ЦПШ лівих 

есерів було розігнано, керівники заарештовані і віддані під суд польового 

трибуналу, розстріляно понад 20 чоловік. Лідерів партії лівих есерів Кареліна 

та Сабліна невдовзі кинули до в’язниці у Харкові та Катеринославі, 

відповідно [244, с. 171 – 172]. Не маючи реальних перспектив на перемогу, 

тим не менше, повстання дало привід більшовикам почати репресивні дії 

проти опозиційних їм політичних партій та рухів. 

Для цього, з метою контролю над селом та витісненням звідти 

популярних серед селянства українських лівих есерів, було проведено низку 

змін у виборчому законодавстві. До повного опанування села більшовиками, 

вибори низових рад відкладалися на майбутнє, а реальна влада на місцях 

передавалася ревкомам та комбідам (комітетам бідноти). Характерною 

особливістю більшовицької пропаганди залишалася відсутність принципової 

різниці між термінами «радянський» і «комуністичний» [281, с. 285]. В 

ухваленому в грудні 1918 р. декреті «Про організацію влади на місцях» 

зазначалися, що ревкоми створюються із «безумовних прихильників 

радянської влади». В тих місцях, де вже діяли «партійні організації 

комуністів», вони брали на себе роль ревкомів. Між тим, відділ внутрішніх 

справ мав компетенцію призначати «своїх» людей до будь-якого ревкому, так 

і повністю змінювати склад ревкому за власним бажанням [79, ст. 3]. Таким 

чином, більшовики могли на свій розсуд формувати систему низового 

управління на селі, узурпувавши всю повноту влади і фактично, 

перетворивши її на диктаторську. 
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Наступним кроком на шляху необмеженого диктату партії більшовиків, 

стали зміни до виборів у ради вищого рівня. Керівницво РКП(б) 

усвідомлювало, що окупаційний уряд УСРР є нелегітимним, а тому в 

«Декларації Тимчасового Робітничо-Селянського уряду України» від 28 

січня 1919 р., відмічалося, що в найближчій час буде проведено ІІІ-й 

Всеукраїнський з’ їзд рад, який остаточно оформить радянську владу в 

Україні і якому уряд передасть всю повноту влади [77, ст. 46]. 

Важливим моментом для розуміння всієї «чесності, рівності та 

неупередженності» виборів до складу цього з’ їзду, є факт того, що солдати 

Червоної армії мали десятиразову перевагу над робітниками та селянами при 

виборі делегатів до нього. Ще одним заходом заради уникнення небажаного 

складу ІІІ Всеукраїнського з’ їзду стало запровадження постановою РНК 

УСРР від 19 лютого 1919 р. «Про вибори на ІІІ-й з’ їзд рад робітничих, 

солдатських та селянських депутатів» позбавлення прав представників 

«експлуататорських» класів, служителів церкви та колишніх поліцейських та 

жандармів. Вже в березні вказаний в постанові перелік тих, хто позбавлявся 

виборчих прав, став частиною Конституції УСРР, а відповідно і нормою для 

прийняття подальших юридичних рішень [159, с. 39]. 

Якщо ж згадати, що на волосному рівні список делегатів на з’ їзд 

складали повністю підконтрольні більшовикам ревкоми та комбіди, то 

говорити про якісь шанси на перемогу у опонентів більшовиків не 

доводиться.  

У результаті всих цих передвиборчих маніпуляцій, більшовикам 

вдалося досягти абсолютної переваги над опонентами на ІІІ-ому 

Всеукраїнському з’ їзді рад – 1435 із загальної кількості депутатів в 1787. 

Українські соціалісти-революціонери (боротьбісти) отримали 150 мандатів 

[281, с. 289]. 

Таким чином, стає очевидним, що більшовики від самого початку 

другого завоювання України, почали вести тиск на селянство, нехтуючи 

їхніми політичними правами. Поруч із політичними, українське селянство 

зазнало і економічних утисків. Саме воно, як і за часів німецько-австрійської 
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окупації, мало забезпечувати більшовиків продовольством. Проте, якщо для 

країн Четверного союзу збіжжя було потрібне для утримання Західного 

фронту, то для більшовицької Росії, грабунок українських ресурсів мав стати 

джерелом сил для роздмухування «полум’я світової комуністичної 

революції».  

Саме тому, вже від початку існування радянського уряду України на 

чолі із Х. Раковським, було видано декрет про надання продовольчої 

допомоги Росії з метою «нагодувати голодуючу Північ». В ньому був 

закладений наступний план дій: «Рада Народних комісарів України пропонує 

Народному комісаріату продовольства негайно видати інструкцію, яка б 

регулювала справу постачання продовольством Півночі, поклавши в основу 

таке: 

1. На Комісаріат продовольства покладається організація і керівництво 

справою постачання Півночі продовольством. 

2. До справи заготівлі і вивезення на Північ надлишків продовольства 

залучаються як українські, так і центральні кооперативні об’єднання РСФРР. 

3. До справи організації постачання продовольством Півночі залучаються 

представники Всеросійської ради професійних спілок, Московського 

центрального робітничого кооперативу, продорганів Петрограда і Москви і 

профцентру. 

4. Розрізнене вивезення з України предметів продовольства окремими 

організаціями і особами забороняється» [103, с. 94 – 95]. 

Отже, грабунок продовольчих ресурсів України було оформлено 

законодавчо, надавши йому легітимності і залучивши для цього 

представників більшовицької партії та робітників-активістів із самої Росії 

(2700 осіб) [255, с. 95]. Хоча, треба відзначити, що кількість сил, 

направлених для здійснення продрозкладки в українські губернії досить 

сильно вар’ювалися у різних дослідників. Так, за підрахунками В. Верстюка 

протягом грудня 1918 – березня 1919 рр. лише з Москви в Україну було 

направлено 210 продзагонів чисельністю до 6000 чоловік, та ще 5000 

«робітників» було направлено для «продовольчої роботи» [212, с. 13].                   
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А. Аніщев дає порівняно занижену цифру – 87 загонів, із яких в Харківську 

губернію – 71 загін (1998 чол.), в Київську – 14 загонів (398 чол.), в 

Чернігівську – 2 продзагони (122 чол.) [198, с. 174]. Втім очевидним 

залишається факт, що російська присутність задля вирішення 

«продовольчого питання» була визначальною. 

Окрім російського десанту, загони для викачки хлібу у населення 

створювалися і на місцях. Так, М. Куліченко нарахував протягом січня – 

травня 1919 р. в Харкові 16 новостворених продовольчих загонів [261,                 

с. 125], проте ця кількість видається значно заниженою, оскільки продзагони, 

складені переважно із люмпен-пролетаріату, як міського так і сільського, 

масово створювалися по всіх повітах Слобожанщини. В одному Сумському 

повіті для виконання продовольчої політики та боротьби проти «куркулів» в 

продзагони записалися 250 робітників [240, с. 103]. 

23 січня до губернського продовольчого відділу надійшов наказ 

губвиконкому, в якому вказувалося на необхідність надіслати маршрутний 

потяг із хлібом до Петрограду «безкоштовно (…) як подарунок червоного 

Харкова червоному Петрограду» [190, с. 79]. Цей наказ було виконано в дуже 

стислі строки і вже 15 лютого зі Слобожанщини до Петрограду було 

відправлено 31 вагон з хлібом. В березні 1919 р. до РСФРР було надіслано 37 

вагонів з продовольством [261, с. 125, 124]. Взагалі, безоплатні експропріації 

хліба в населення зазвичай проходили під революційними гаслами, які мали 

б створити ілюзію добровільності. Так, в Сумах «допомога» продовольством 

населенню Москви, Петрограда та інших міст Росії проходила під гаслом 

«Хліб для Півночі — це хліб для Леніна і Москви». У лютому з під’ їзних 

колій станції Суми вирушили маршрутні поїзди з хлібом, м’ясом та іншими 

продуктами харчування, призначеними для російського населення [240,        

с. 103]. Із села Білий Колодязь Вовчанського повіту було відправлено 1099 

пудів продовольства для «революційних столиць» [229, с. 293]. 

Взагалі, здобуття продовольства було питанням виживання 

більшовицької влади там, де вона народилася – в Росії. Для цього 

позаекономічний тиск на упокорені силою зброї народи, вважався чимось 
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звичним та єдино вірним. 19 лютого 1919 р. у пропозиціях до постанови ЦК 

РКП(б) про продрозкладку в Україні В. Ленін писав: «Надлишок радимо 

визначити максимальний, наприклад, 500 млн. пудів по всій Україні, а для 

розверстки взяти одну п’яту чи одну десяту частину» [55, с. 213]. Взагалі, 

цифра в 50 чи 100 млн. пудів хліба перманентно з’являлася в риториці вождя 

пролетаріату. Наприклад, в телеграмі до народного комісара продовольчих 

справ УСРР О. Шліхтера, В. Ленін вимагає 50 млн. пудів до 1 травня або 1 

червня «інакше ми всі загинемо» [112, с. 49 – 50]. 

13 березня на мітингу в Народному домі в Петрограді В. Ленін озвучує 

свій наказ радянському уряду України: «Перший соціалістичний борг 

кожного громадянина України – допомогти Півночі. Рада Народних 

Комісарів неодноразово (…) направляла на Україну товаришів із військового 

середовища. Попри всі ці несприятливі умови ми дали українським 

товаришам завдання вивезти в Росію до 1 червня 1919 р. 50 млн. пудів хліба» 

[118, с. 313]. В цьому ж напрямку є характерною промова В. Леніна, 

проголошена 16 квітня 1919 р. на конференції залізничників московського 

вузла: «Зараз, із завоюванням України (…) наша сила міцнішає. Ми говоримо 

тепер, що джерела хліба та продовольства, можливість отримати паливо з 

Донецького басейну у нас є. На Україні є величезні запаси, залишки хлібу, їх 

важко взяти одразу – там досі партизанщина (…) Ми повинні не менше трьох 

тисяч залізничників, частково селян із північної голодної Росії направити на 

Україну. Український уряд вже провів декрет про точну розверстку тієї 

кількості хлібу, що можна взяти зараз в розмірі 100 млн. пудів» [118, с. 313]. 

Якщо ж врахувати, що в 1918 р. з усієї підвладної на той момент радянської 

території більшовикам вдалося викачати 95 млн. пудів хліба [118, с. 311], то 

стає зрозумілим масштаб економічної війни проти селянства України.  

Загалом же, перспективи забезпечення «голодної Півночі» за рахунок 

українського селянина ретельно описано у В. Леніна в «Замітках щодо мір 

боротьби з голодом та про посилення господарчої роботи» і є своєрідним 

закликом до дії – грабунку українського хлібороба російським пролетарем. 

Зокрема, В. Ленін розмірковує: «Якщо район, охоплений неврожаєм та 
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голодний, охоплює територію з 25 млн. населення, то чи не варто низкою мір 

найреволюційніших взяти саме з цього району молодь до армії близько 500 

тисяч багнетів? (чи можливо навіть до 1 млн). Мета: допомогти населенню до 

певної міри, адже прогодуємо частину голодних, і, можливо, посиланням 

додому хлібу допоможемо голодним. Це перше. А друге: помістити ці 2 млн 

на Україні, щоб вони допомогли посиленню продроботи, являючись дуже 

зацікавлені в ній, особливо чітко усвідомлюючи і відчуваючи 

несправедливість обжорства багатих селян на Україні. (…) Якщо поставити 

на Україні армію з голодних губерній, цей лишок (хлібу) можна було б 

зібрати (податком+товаробміном+особливими реквізиція ми з багатих на для 

допомоги голодним) повністю» [115, с. 67]. Вочевидь, реалізація подібних 

кроків невідворотно призвела б до конфронтації не тільки за майновою 

ознакою «заможний селянин» – «бідний робітник», але й за національною. 

У цьому ж руслі продовжувалась продовольча робота більшовиків і 

надалі. Вже 25 січня 1919 р. урядом УСРР на території Харківщини було 

оголошено державну монополію на хліб, цукор, сіль, чай з встановленням 

твердих цін закупівлі та відпуску [309, с. 19]. 

Основні напрямки втілення в життя політики воєнного комунізму на 

слобідських землях було визначено ІІІ з’ їздом КП(б)У, що відбувся в Харкові 

1 – 6 березня 1919 р. Резолюція з’ їзду від 5 березня 1919 р. стверджувала 

обраний курс на державну монополію з заготівлі хліба та інших важливих 

продуктів за твердими цінами, націоналізацію торгівлі [105, с. 45 – 46]. 

Монополізуючи цю сферу економіки, більшовицький режим створював 

пряму залежність «голодних міст Півночі» від дій більшовиків в Україні, 

утримуючи робітників Петрограду, Москви та інших пролетарських регіонів 

від голодних бунтів. Одночасно, цією постановою радянський уряд офіційно 

забороняв українському селянину під страхом покарання продавати свій 

товар іншим заготівельникам – кооперативним чи приватним. Поряд з 

ліквідацією приватної власності на землю наголошувалося, що 
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«найголовнішим завданням земельної політики є перехід від одноосібного 

господарства до товариського» [105, с. 45 – 46]. 

На момент відкриття третього з’ їзду КП (б)У на території 20 губерній 

Центральної Росії було зареєстровано близько 340 селянських повстань [303, 

с. 42]. Проте, та легкість, із якою більшовикам вдалося захопити значну 

частину території України, дала їм ілюзію непорушності своєї влади на цих 

землях. Саме тому, незважаючи на негативні наслідки спроб отримати хліб 

позаекономічними методами в Росії, делегатами з’ їзду було прийняте 

рішення про буквальне перенесення, політики застосованої у РСФРР, в 

українське село. Резолюція з’ їзду зазначала: «Основними завданнями 

диктатури пролетаріату на Україні є ізоляція і економічний розгром 

куркульства шляхом посиленого соціалістичного будівництва на селі, суворе 

проведення антикуркульської продовольчої політики, організація комітетів 

бідноти» [105, с. 45 – 46]. Дійсно, створення комбідів за прикладом РСФРР в 

першій половині 1919 року сприяла внесенню розколу до класово ворожого 

більшовикам села. На них покладалися обов’язки здійснювати 

«обрахування» продовольчих запасів селян та вилучати «надлишки» хліба, 

землі, худоби, реманенту у «куркулів» [336, с. 39 – 40]. 

15 квітня 1919 р. постановою ВУЦВК «Про загальнодержавний облік 

та розподіл продуктів і предметів домашнього господарства» в Україні були 

запроваджені продовольча диктатура і продрозверстка [143, ст. 430]. Майже 

одночасно з цим декретом були схвалені декрети про вилучення хлібних 

лишків, встановлення твердих цін на хліб (14 – 18 крб. за пуд) та норми 

насіннєвих, продовольчих та фуражних хлібів, що залишались для потреб 

господарства при відчуженні врожаю 1918 р. [152, с. ХVІ].  

За підрахунками М. Ксензенка селянство Слобожанщини 

розподілялося на три групи: бідне (5 десятин землі), середнє (5 – 10) і 

заможне (вище 10). На початку 1919 р. в зазначеному регіоні України 

господарства з площею до 3-х десятин становили 50% від загальної кількості 

селянських дворів, від 3-х до 10-ти десятин – 38,8%, понад 10 десятин – 

11,2% [259, с. 19]. 
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Жертвою економічних, політичних та фізичних репресій було обрано 

останню категорію сільського населення. До відома населення (передусім 

міського) доводилося, що хлібна криза – результат саботажу саме «куркулів». 

Подібною були погляди та риторика загальної маси більшовицьких 

функціонерів безпосередньо в Україні. Так, О. Шліхтер, пише з в своїй статті 

«Основні завдання продовольчої політики» (лютий 1919 року): «Вести 

продовольчу справу без громадянської війни – неможливо» [191, с. 246] 

Також неодмінною і вирішальною запорукою успіху в «боротьбі за хліб» 

керівники Наркомпроду вважали збройну силу: «Якими б проникливими та 

пильними не були комітети бідноти, здійснюючи право диктатури бідноти в 

селах, вони раз у раз можуть опинятися в необхідності викликати збройну 

силу для боротьби з куркулями. Існування при Комісаріаті Продовольства 

озброєних загонів, продовольчих загонів, є найпершою необхідністю» [96,         

с. 112]. Подібні загони утворювалися в селах Слобожанщини, зокрема в 

Білому Колодязі Вовчанського повіту вже від весни 1919 р. і активно 

включалися до «роботи», беручи участь в боротьбі із «бандами» [229, с. 293]. 

Отже, на початку 1919 р. на Слобожанщині було розпочато реалізацію 

широкомасштабної урядової програми УСРР з націоналізазації аграрного 

сектора економіки країни. Проте, вона не мала шансу на успіх. Адже 

запроваджена більшовиками низка змін, насамперед, в аграрній та 

економічній сферах практично не відрізнялися від комплексі мір часів 

гетьмана П. Скоропадського та німецько-австрійської окупації. Навіть 

прожитковий мінімум для селянина – 600 грамів зерна в день був однаково 

визначений і Українською Державою і Українською Соціалістичною 

Радянською Республікою [186, с. 194]. Більш того, якщо за Берестейським 

договором Центральна Рада, а потім Гетьманат П. Скоропадського мали 

поставити державам Четверного союзу 60 млн пудів хліба, то продрозкладка 

більшовиків перевищувала її більш, ніж вдвічі – 140 млн. пудів [281,                    

с. 312].  
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Цілком природньо, що подібний стан речей викликав різке 

незадоволення селянства. Ще взимку 1919 р. в Харківській губернії поряд з 

пасивними формами опору селянства продрозкладці – приховування зерна, 

спостерігалися й активні прояви незадоволення. В лютому 1919 р. ЧК 

Валківського повіту зафіксувала селянські виступи, під час яких 

критикувалася більшовицька продовольча політика у селах Високопілля, 

Новій Водолазі і Комишуватому [33, арк. 3]. Проте, справа не дійшла до 

збройного протистояння, а селяни, висловивши своє невдоволення урядом 

УСРР, мирно розійшлися. Згодом, аналогічні за характером селянські 

виступи відбулися в вищеназваних населених пунктах 6 березня 1919 р. [33, 

арк. 9]. 

Аби слідкувати за всіма проявами непокори було створено силову 

структуру, яка отримала назву, практично зкальковану із російського 

прототипу – Всеукраїнська надзвичайна комісія (ВУНК – ВУЧК).  

Рішення про створення цього карального органу було прийнято 

декретом Тимчасового робітного-селянського уряду України від 3 грудня 

1918 р., тобто ще до фактичного захоплення України. Метою існування 

ВУЧК була проголошена «планомірна боротьба з контрреволюцією, 

спекуляцією, саботажем та посадовими злочинами». На початку лютого            

1919 р. в повітах та волостях Харківської губернії вже існувала 51 

надзвичайна комісія [301, с. 233]. Запровадження в регіоні органів ВУЧК 

сприяло загострення соціально–політичної ситуації в губернії. Так, 

наприклад, співробітниками ВУЧК в Харківській губернії на початку 1919 р. 

навмисне заохочувалася і поширювалася практика анонімних доносів серед 

місцевого населення з метою сприяти його подальшому економічному і 

політичному розколу [33, арк. 35]. В квітні 1919 р. на допомогу продзагонам 

в Харківській губернії було залучено формування, які складалися з 

співробітників надзвичайних комісій. Керівництво ВУЧК офіційно, в 

ультимативній формі звернулося через свої повітові осередки до мешканців 

краю з заявою про покарання приховувачів продовольства повною 

конфіскацією особистого майна і тюремним ув’язненням [33, арк. 36]. 
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Взагалі, селянський повстанський рух на Слобожанщині, в порівнянні 

із іншими регіонами країни, розвивався не настільки інтенсивно. В той час, 

як у суміжних із Харківщиною повітах Чернігівської і Полтавської губерній 

на початку 1919 р. діяло шість селянських антикомуністичних повстанських 

загонів [334, с. 17], на Слобожанщині не зафіксовано жодного. Повстанські 

загони суміжних територій не мали сталого політичного забарвлення. Для 

них були характерні гасла і вимоги соціальної частини есерівської ідеології: 

«чорний переділ» земельних фондів губернії, несприйняття реквізицій, 

підтримка вільних економічних відносин, торгівлі [334, с. 10], місцева 

автономія, яка, власне, і асоціювалась з поняттям «радянська влада», 

утвердження місцевих, національно-культурних традицій, вороже ставлення 

до сильної присутності держави.  

Відсутність чітких політичних уподобань зумовлювалась не лише 

розчаруванням місцевого селянства в політиці продовольчого регулювання 

існуючих державних утворень, а й різноманітним ідеологічним впливом 

селянського повстанського руху сусідніх регіонів. Так, наприклад, на початку 

1919 р. в Чернігівській і Полтавських губерніях діяли близько 57 

повстанських загонів, з яких 15 підтримували Директорію і виступали за 

відновлення УНР, дев’ять сповідували ідеї махновщини, 32 загони не мали 

чіткого визначеного політичного забарвлення [334, с. 12]. 

Загалом, в період з 1 по 30 квітня на території Харківської губернії 

було зафіксовано сім антикомуністичних виступів. В цей час в Полтавській 

губернії подібних виступів відбулося 17, а в Чернігівській – 19 [238, с. 143]. 
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Діаграма 1. Кількість «контрреволюційних» виступів у губерніях 

УСРР за даними республіканського НКВС [154, с. 4]. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1-30

квітня

1-15

травня

1-19

липня

Харківська

Полтавська

Чернігівська

 

Причини пасивності повстанського руху Слобожанщини, криється, 

вочевидь, в наступному: 

1. Близькості Харківської губернії до Росії та її «столичний» статус, 

що в свою чергу, зумовлювало насиченість регіону силовими структурами – 

армією, загонами ВУЧК, комбідами та інш. 

2. Розміри продрозкладки, визначені Наркомпродом УСРР для 

кожної губернії. Харківська губернія посіла серед регіонів України, п’яте 

місце за кількістю продовольства, що підлягало реквізиції. Наприклад, в 

порівнянні з мешканцями Слобожанщини, селянство Полтавської губернії 

повинно було здати в півтора рази більшу кількість пшениці і втричі більше 

вівса та жита [322, с. 25]. 

3. Більша частина повстанських загонів «небільшовицької 

орієнтації», які лишилися не розформованими з часів боротьби проти 

Гетьманату та німецько-австрійської окупації, влились в частини Червоної 

армії та вели боротьбу проти білогвардійців на Донбасі, як, наприклад, загін 
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Г. Савонова. А тому, не мали можливості вступити в активну боротьбу проти 

більшовиків, як це зробили повстанці Н. Григор’єва чи Зеленого. 

Між тим, реагуючи на зростання соціальної напруженості, Наркомат 

продовольства прийняв рішення від 20 березня 1919 р. про запровадження 

навколо Києва, Одеси і Харкова 70-ти верстових «зон вільної заготівлі» [348, 

с. 83]. В межах цих зон самостійно діючим організаціям (наприклад, 

Управлінню залізничних шляхів) дозволялося на власний розсуд 

підвищувати закупівельні ціни на хліб, щоб отримати можливість вчасно 

надати продовольчі пайки своїм робітникам. Треба констатувати, що 

подібний крок, дещо знизив і без того невисоку соціальну активність 

незадоволеної частини селянства. 

Таким чином, на початку 1919 р.  поодинокі стихійні виступи селянства 

Харківщини, що були спрямовані проти введення в краї продрозкладки, не 

становили серйозної загрози для більшовицького режиму. Незважаючи на всі 

хитрощі, до яких вдавалося селянство, продзагони знаходили прихований 

хліб і до літа 1919 р. в Харківській губернії було реквізовано близько 862 

тисяч пудів продовольства [261, с. 125].  

Поведінка селянства в цей час свідчить про те, що значна частина 

хліборобського населення не квапилася вступати у відкритий конфлікт з 

владними структурами на грунті продовольчих реквізицій. Селянство 

Слобожанщини вважало для себе можливим терпіти продрозкладку 

принаймні доти, доки більшовики не проведуть перерозподіл земельного 

фонду губернії. До того ж, багатьом малозабезпеченим господарям 

імпонувало їхнє привілейоване становище серед односельців. Однак, коли 

КП(б)У запропонувала селянству свій варіант вирішення земельного 

питання, виявилося, що саме він являв собою найбільшу небезпеку для 

більшовицького режиму, як в Україні в цілому, так зокрема і в 

Слобожанщині. 

Загалом, на весну 1919 р. серед малоземельного селянства в межах всієї 

України було розподілено близько 9 із 14,5 млн. десятин землі, реквізованих 
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у великих землевласників та церкви [247, с. 383]. В. В. Калініченко 

підрахував, що на весну 1919 р. в Харківській губернії відбулося 

щонайменше 105 випадків розподілу конфіскованих земель. Із них у 81-му 

випадку – за їдцями, в 17 – за трудовими нормами и без означення 

розверсточної одиниці – у 8 випадках [336, с. 40]. 

Поряд із ліквідацією великого індивідуального землеволодіння, 

керівництво КП(б)У проводило форсований курс на організацію великих 

колективних господарств, які мали замінити мільйони дрібних 

приватновласницьких. Тому в першій половині 1919 р. відновився процес 

будівництва колективних господарств. Щоправда, серед вчених-аграрників 

немає єдності в загальній кількості цих новітніх сільськогосподарських 

утворень. Так, В. В. Калініченко погоджується із цифрами, наведеними в 

роботах Ф. Головача та С. Кащенка [336, с. 40]. 

За радянськими даними на 15 червня 1919 р. на території 

Слобожанщини було створено 33 комуни та 28 артілей [190, с. 146]. Деякі 

сучасні дослідники подають інші цифри – вже в квітні 1919 р. на території 

Харківської губернії налічувалося 132 колективних сільських господарств. За 

їхньою кількістю Харківщина весною 1919 року випередила всі інші губернії 

УСРР [316, с. 141 – 144].  
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Діаграма 2. Розподіл комун та артілей по Харківській губернії 

(станом на 24 квітня 1919 року). Зміївський і Ізюмський повіти – немає 

данних [316, с. 141 – 144].  

 

Проте, не зважаючи на велику загальну кількість колективних 

господарств Слобожанщини, кількість членів цих утворень вказують на їхню 

низьку популярність серед селянства. У середині квітня 1919 р. на 

Слобожанщині у 132 колективних сільських господарствах нараховувалося 

7508 осіб [316, с. 141]. Треба розуміти, що здійснюючи свої плани 
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артілі», передбачав повне усуспільнення майна, приватного життя і 

господарської діяльності комунарів, цілковиту господарчу несамостійність 

колективного об’єднання. Зокрема, за § 3 – «все належить всім і ніхто в 

комуні не може нічого назвати своїм за виключенням предметів власного 

споживання», за § 17 – спільне харчування, § 16 – регулювання споживання 

загальними зборами, § 34 – заборона розподілу майна комуни в разі її 

ліквідації і таке інше [348, с. 101]. По-друге, селянство не влаштовували 

методи, якими, впроваджувалися колективні господарства. Типовим є 

приклад звернення Охтирського осередку КП(б)У до місцевих селян з таким 

ультиматумом: «Ми ваші хати спалимо і загонимо вас в одну велику хату, де 

ви будете жити комуною, а якщо не бажаєте, то нічого вам не буде дано 

радянською владою» [348, с. 100]. Внаслідок цього, протягом квітня – травня 

1919 р. більшовицькі агітатори у своїх звітах відзначали, що слово «комуна» 

викликає у більшості селян Слобожанщини відразу і ненависть [13, арк. 6 – 6 

зв.]. 

В своєму бажанні «одержавити» сільськогосподарський сектор 

економіки більшовики не просто відмовилися від співпраці з найбільш 

працелюбною частиною сільського населення Слобожанщини. Назвавши цю 

верству «куркулем» радянська влада повела із ним війну на фізичне 

винищення. Натомість, провідниками своєї політики на селі, більшовики 

обрали найбільш люмпенізовані та низькокваліфіковані прошарки села, 

приваблюючи їх соціальними пільгами та можливістю грабувати вже 

згаданих «куркулів» [12, арк. 40]. Створені із селянського люмпену комітети 

бідноти (комбіди) не користувалися авторитетом серед сільського населення, 

а тому їхня роль на селі була виключна деструктивною для налагодження 

колективних форм господарювання. Між тим, свою іншу головну мету – 

розшарувати село та створити в ньому стійку опору для більшовиків, комбіди 

виконувала на відмінно.  

Також, постійним джерелом соціальної напруги на селі було 

знаходження на території Слобожанщини збройних формувань іноземної 
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держави. Реокупація українських земель, що відбулася внаслідок залишення 

території України німецько-австрійських частин, практично не призвела до 

сприйняття нових озброєнних людей, що говорили не українською мовою, як 

друзів. Оскільки, особовий склад частин Червоної армії в Харківській 

губернії був сформований переважно з громадян РСФРР (Московська 

робітнича дивізія, Друга Орловська кавбригада, Інзенська та Уральська 

робітничі дивізії, бригада з Уралу, група башкирських татар І. Кожевникова), 

то і вважав Україну виключно плацдармом бойових дій, а українське 

селянство – потенційно контрреволюційним [301, с. 132 – 133]. Набула 

надзвичайної актуальності й тема україно-єврейських стосунків. Селянство 

жалілося на велику частку євреїв у складі більшовицького керівництва. Так, 

наприклад, член Центральної політичної мобілізаційної комісії Назаренко 

побувавши в Харківській губернії у квітні 1919 р. доповідав ЦК КП(б)У: 

«Маси прихильно ставляться до радянської влади але негативно – до євреїв, 

комісарів, надзвичайних комісій, комуни» [12, арк. 6 – 6 зв.]. 

Наступним кроком, який зробило радянське керівництво на шляху 

відторгнення від себе українського селянства, стало запровадження загальної 

військової повинності згідно з декретом Раднаркому УСРР від 14 березня 

1919 р. [32, арк. 50 зв]. В. Антонов-Овсієнко зазначає, що оголошена 15 

березня 1919 р. мобілізація чоловічого населення 1896 – 1897 рр. народження 

у Сумському, Охтирському, Богодухівському, Харківському, Зміївському, 

Валківському, Лебединському повітах була продовжена до 1 квітня 1919 р., 

внаслідок неявки військовозобов’язаних [47, с. 133]. В березні 1919 р. 

сильний опір мобілізації спостерігався у Нововодолазькій, Коломацькій, 

Караванській волостях [294, с. 172]. 15 – 22 березня 1919 р. під час 

проведення мобілізації в селі Нова Водолага Валківського повіту, усі 

військовозобов’язані на своєму сході винесли постанову про відмову 

вступити до лав Червоної армії [32, арк. 11]. Навесні 1919 р. на Харківщині 

було зареєстровано 271478 військовозобов’язаних, але вдалося мобілізувати 

лише 27300 чоловік [301, с. 166]. Слід зазначити, що в цей час більшовики 
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взагалі відмовилися проводити мобілізацію у Старобільському, 

Куп’янському, Ізюмському та Вовчанському повітах [47, с. 133].  

Мобілізація до РСЧА та «безумовне незадоволення земельною 

політикою» призвели до заворушень в Валківському, Богодухівському та 

Сумському повітах Харківської губернії, де «часто густо повстанці 

заявляють, що вони більшовики, але не комуністи». Найбільш значний 

виступ відбувся 18 квітня в Сумському повіті [348, с. 147]. 

Голова Раднаркому В. Ленін неодноразово вимагав від командування 

Українського фронту перекинути в Донбас підкріплення, але війська фронту 

були скуті боями з армією УНР й придушенням селянських повстань. В 

березні 1919 р. проти більшовиків виступив отаман Зелений (Київська 

губернія), до того зберігавший нейтралітет, а в травні повернув свої багнети 

проти колишніх союзників Н. Григор’єв. Наприкінці квітня – на початку 

травня 1919 р.  на боротьбу з українськими повстанцями було кинуто більш 

як 21000 чоловік. Приблизно така ж чисельність червоних військ діяла проти 

армії УНР на Правобережжі. На Південний фронт було переведено Другу 

Українську радянську армію, але щойно на Херсонщині спалахнуло 

повстання отамана Н. Григор’єва, ці війська довелося кинути проти 

повсталих. Поповнення, що надходили з російських губерній, 

спрямовувалися здебільшого на придушення козачого повстання у Верхньо-

Донському окрузі [252, с. 293]. Якщо ж врахувати, що загальна кількість 

військ на территории УРСР станом на 1 червня складала: 8944 чоловік 

командного складу та 179148 чоловік червоноармійців [76, с. 195], то стає 

зрозумілим, наскільки серйозною була ситуація для більшовицького режиму 

на території України. 

Між тим, незважаючи на небезпеку для більшовицької влади із боку 

Добровольчої армії, викачування хліба та інших продовольчих товарів, а 

значить і ескалація конфлікту із селянством продовжувалося. За травень–

червень в північні губернії РСФРР із Харкова було відправлено 1577 вагонів 

цукру, 1705 – солі, 767 – хліба, 458 – домашніх тварин та птиці, 132 – 
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картоплі, 268 – буряку, 488 – фуражу. Всього 4900 вагонів продовольчих 

вантажів [190, с. 140]. Хоча, не зважаючи на інтенсивність викачки 

продовольства зі Слобожанщини, з інших частин України взяти хліб було 

практично неможливо через масові селянські повстання. Замість 140 млн. 

пудів хліба вдалося заготувати , за свідченнями наркома продовольства УСРР 

О. Шліхтера, не більше 8 млн. пудів, причому до половини цієї кількості 

становило зерно, вивезене з конфіскованих маєтків [263, с. 111]. 

Отже, на початку літа 1919 р. комплекс економічних та політичних 

рішень більшовицького керівництва РСФРР та УСРР, призвели до  

катастрофічного падіння популярності комуністичної партії. В результаті, 

впровадження політики «воєнного комунізму» в життя згубно позначилося 

на боєздатності частин Червоної армії, особовий склад якої складався 

переважно з селян. Позбавлена підтримки широких селянських мас, 

радянська влада не змогла дати відсіч Добровольчій армії, що влітку 1919 р. 

перейшла в активний наступ.  

Таким чином, значною мірою саме завдяки селянським 

антибільшовицьким повстанням білогвардійцям вдалося завдати поразки 

більшовицьким військам і заволодіти українськими землями.  

*** 

Після відновлення на Слобожанщині влади більшовиків в січні 1919 р., 

селянський повстанський рух розвивався як загальнонародний рух опору 

впровадженню політики «воєнного комунізму», яка суперечила життєвим 

інтересам українського селянства (особливо обурливими моментами для 

українського селянина стали продрозкладка і запровадження колективного 

сільського господарства), і охоплював широкий спектр видів боротьби – від 

мирних (приховування хлібу, критика дій уряду тощо) до збройної боротьби. 

Протягом першої половини 1919 р. політика КП(б)У щодо селянського 

руху відзначається жорсткістю, негнучкістю та відсутністю реалістичної 

оцінки ситуації. КП(б)У, незважаючи на часткові поступки, не відмовлялася 

від стратегії силового придушення селянського руху. Соціальна база 
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селянського руху була широкою, в повстаннях брала участь переважна 

більшість селян, що виступали громадою. Та частина селянства, що 

намагалася впроваджувати політику більшовиків (перш за все, комбіди), 

опинялися в ізоляції. 

Селянський рух виходив далеко за межі протестних настроїв та 

економічних вимог; в ньому поєднувалися як соціальні, так і національні 

вимоги селянства. Українські політичні партії, що могли очолити протестний 

рух, виявилися нездатними реалізувати ці завдання, як через дії КП(б)У по 

усуненню своїх політичних опонентів, так і через власну пасивність, 

відірваність від безпосередніх подій та населення на місцях. 
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РОЗДІЛ 4. СЕЛЯНСЬКА БОРОТЬБА ІЗ ДЕНІКІНСЬКИМ 

РЕЖИМОМ (ЧЕРВЕНЬ–ГРУДЕНЬ 1919 р.) 

 

Початок 1919 р. знаменував собою консолідацію найбільш послідовних 

антибільшовицьких сил, які діяли на півдні Росії. 8 січня 1919 р. генерал      

А. Денікін створив об’єднану армію, що отримала офіційну назву Збройні 

сили Півдня Росії (ЗСПР). До її складу увійшли Добровольча армія, Донська 

армія, Кавказька армія та інші формування, загалом 85 тис. багнетів і шабель, 

204 гармати, 682 кулемети, 6 бронепоїздів [73, с. 111]. На цей часовий 

проміжок влада ЗСПР поширювалась на південно-східну частину 

європейської території Росії від Каспію до Криму – Дон, Кубань, Північний 

Кавказ, Південне Поволжя, невеликий плацдарм для розгортання наступу на 

землі України в Криму.  

Трагедія українського народу в протистоянні білої та червоної Росії 

полягала в тому, що він програвав в незалежності від перемоги одного 

суперника над іншим. Якщо більшовики бачили Україну тільки радянською, 

то А. Денікін не розглядав навіть самої назви «Україна», не кажучи про її 

незалежність чи, бодай, автономію.  

Заручившись допомогою Антанти, яка надавала Білому рухові 

міжнародну підтримку, а також значну матеріальну допомогу, А. Денікін 

розпочав форсований наступ по всіх фронтах. Протягом квітня 1919 р. ЗСПР 

вели бої в Донбасі, в результаті яких 3 травня 1919 р. оволоділи Луганськом. 

19 травня Добровольча армія під командою генерала В. Май-Маєвського 

прорвала оборону червоних і розгорнула наступ на широкому фронті. 

Почалося швидке просування білих з Дону і Кубані в Україну [281, с. 430]. 

5 червня за підтримки англійської ескадри білі перейшли в наступ з 

Акманайських позицій на Керченському півострові, а 29 червня під їх 

контроль перейшов весь Крим. 14 червня був захоплений Куп’янськ, 17 

червня – Лозова, 24 червня червоні після п’ятиденних боїв залишають 

Харків, 30 червня після триденних боїв – Катеринослав. Водночас Кавказька 
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армія під командою генерала П. Врангеля розвивала наступ у східному 

напрямі і 3 липня 1919 р. захопила Царицин [205, с. 120]. 

Запорукою успіху ЗСПР на початковому етапі наступу на Донбасі 

виступила їхня значна перевага перед більшовиками в матеріально-

технічному оснащенні та військовій вишколеності армії. На кінець квітня 

ЗСПР отримали через Новоросійськ 100 тисяч гвинтівок, 2 тисячі кулеметів, 

315 гармат, 200 літаків, 12 танків, багато різного військового майна. До кінця 

1919 р. країни Антанти здійснювали безперервне постачання денікінської 

армії зброєю, боєприпасами та спорядженням [205, с. 120]. 

Окрім технічної переваги, яку здобули ЗСПР, влітку 1919 р. на 

слобідських землях, як, власне, і на всій території, підконтрольній 

більшовикам, склалися найсприятливіші умови для реалізації Добровольчою 

армією своєї військово-політичної кампанії. Політика «воєнного комунізму», 

особливо стосовно аграрного сектору, яка насаджувалася в селянському 

середовищі Слобожанщини, стала тим фактором, що підірвав довіру до 

більшовиків, яку вони здобули завдяки популістським соціально–

економічним гаслам. Хліборобське населення України, за визначенням 

чільного діяча есерів Петренка, «почувало себе обійденим в соціальному, 

політичному і національному відношенні» [80, с. 116].  

Саме тому найчисельніша верства населення не стала міцним тилом 

більшовиків в їхній боротьбі проти А. Денікіна, а навпаки, створила всі 

умови для безперешкодного просування Добровольчої армії українськими 

теренами. 

Згодом голова Реввійськради РСФРР Л. Троцький так опише причини 

відсутності підтримки більшовиків в Україні в цей період: «Ні для кого не 

секрет, що не Денікін примусив нас залишити межі України, а величезне 

повстання, яке підняло проти нас українське сите селянство. Комуну, 

надзвичайку, продовольчі загони, комісарів-євреїв ненавидів український 

селянин до глибини душі своєї» [296, с. 57].  
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Тому, не дивно, що населення Харківщини, проживши півроку під 

владою більшовиків, розцінювало денікінців як визволителів та ставилось до 

них, щонайменше, нейтрально. Хоча, звичайно, повідомлення тогочасної 

преси про те, що та третій день після взяття Харкова у Добровольчу армію 

записалося 18 тис. чоловік, видається перебільшенням [62, с. 2]. Втім, з 

інформацією білогвардійської преси погоджується дослідник білого руху на 

Харківщині Ю. Рябуха, дещо зменшуючи цифру. За його повідомленням вже 

в перший день після приходу білих у Харкові до армії записалося 1500 осіб, 

згодом їхня кількість зросла до 10 тис., перш за все, це були юнкери, 

студенти, робітники, представники інтелігенції та буржуазії [353, с. 78]. У 

будь-якому випадку, зміна влади на Слобожанщині розглядалася населенням 

із обережним оптимізмом та сподіваннями на лібералізацію як економічного, 

передусім, аграрного законодавства, так і інших сфер життя. 

А. Денікін чудово знав, що успіх бойових дій на території, заселеній 

приблизно на 90 відсотків мешканцями сіл, напряму залежав від підтримки 

селянства. Саме тому, перші кроки, зроблені денікінським урядом в питанні 

вирішення земельного питання, були вельми позитивними. Аграрна політика 

денікінського уряду була викладена у підписаній 5 квітня 1919 р.                        

А. Денікіним декларації і спрямовувалась на підтримку дрібних та середніх 

селян-власників і закріплення соціального миру на селі. Зокрема, в ній 

декларувалося створення та зміцнення міцних дрібних та середніх 

господарств за рахунок казенних і приватновласницьких земель. Збереження 

за власниками їхніх прав на землю. При цьому, в кожній окремій місцевості 

мав бути визначений розмір земельного наділу, який може бути збережений в 

руках колишніх власників і встановлений порядок переходу іншої власної 

землі до малоземельних. Акцентувалося, що, незважаючи на спосіб цих 

переходів (добровільний чи шляхом насильницького відчуження), вони мали 

відбуватися виключно за плату. За новими власниками земля, що не 

перевищувала встановлених розмірів, закріплювалася правами власності. 

Відчуженню не підлягали землі казаків, наділи, ліси, землі 

інтенсивновиробничого сільськогосподарського призначення та ті, що 
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складають необхідну власність гірничозаводських та інших промислових 

підприємств [72, с. 507]. В цій же декларації містився наказ Особливій Нараді 

приступити до розробки та укладання положень земельного законодавства, 

які в майбутньому гарантували б землеробам забезпечення їхніх майнових 

інтересів [72, с. 507 – 508].  

Спеціальна комісія Особливої Наради, що працювала над розробкою 

аграрної реформи, була очолена В. Колокольцевим, який до цього 

призначення вже обіймав посаду міністра землеробства в гетьманському 

уряді, а тому був обізнаним зі станом справ в українському селі. Майбутня 

реформа мала в своїй основі задоволення інтересів середніх і дрібних 

господарств за рахунок викупу казенних і поміщицьких земель. Однак вона 

одразу знайшла своїх противників із боку великих землевласників. На їхній 

погляд, подріблення земель поміщицьких господарств між дрібними та 

середніми власниками незворотно позбавив би державу безперебійного 

джерела постачання хлібом. 

До відстоювання прав великих землевласників через пресу активно 

долучилася харківська інтелігенція. Декан юридичного факультету 

Харківського університету В. Левитський в серпні 1919 р. написав статтю до 

«Нової Росії», що була присвячена захисту земель великих власників-

цукрозаводчиків та самих цукрових заводів від зрівняльного розподілу між 

селянами, адже селянство ані технологічно, ані завдяки недостатній 

кваліфікації не здатно було забезпечити майбутню «Велику Росію» 

потрібною кількістю цукру. В свою чергу подібний дефіцит, на його думку, 

неодмінно викликав би залежність від імпорту цукру з Заходу [110, с. 4]. 

Інший професор цього ж навчального закладу О. Анциферов відстоював 

пріорітет збереження земельного максимума для великих землевласників у 

розмірі 300 – 500 десятин [49, с. 1 – 2]. 

У червні 1919 року. А. Денікін визнав владу О. Колчака, «як 

Верховного Правителя Російської держави та Верховного 

Головнокомандуючого російськими арміями» [72, с. 515]. В результаті, 

законодавство на окупованих ЗСПР українських теренах було підігнано під 

колчаківське, в тому числі й земельне, за яким вирішення аграрного питання 
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відкладалося до скликання Всеросійських Установчих зборів, які мали 

відбутися після закінчення Громадянської війни. До того часу, земля 

залишалася власністю колишніх господарів [321, с. 286], що, звичайно, було 

кроком назад в порівнянні із денікінським законом і аж ніяк не задовольняло 

малоземельне селянство. 

Під тиском великих землевласників, що підтримували білий рух, було 

прийнято «Закон про збирання трав» від 22 червня 1919 р. та «Закон про збір 

врожаю 1919 р.» від 26 червня, за якими третина хліба, половина трав і шоста 

частина овочів, зібраних селянами на колишніх поміщицьких землях, 

відбиралися в якості орендної плати. І хоча такі норми були прийнятними 

для більшості селянських господарств, певне незадоволення вони все ж 

викликали. Результатом чого стало саботування аграрного законодавство 

денікінського уряду, що в свою чергу, восени 1919 р. породило недоїмки 

практично по всій території, захопленій Добровольчою армією [281, с. 436]. 

Реагуючи на селянський спротив продуктовим реквізиція, 26 липня 1919 р.  

А. Денікін відмінив хлібну монополію. Відновлення принципів вільної 

торгівлі і ринку дали можливість швидко стабілізувати ціни на продовольчі 

товари та ліквідували небезпеку голоду.  

Згодом, зважаючи на надзвичайне загострення соціально–політичної 

ситуації на територіях, окупованих Добровольчою армією, Особлива Нарада 

повернулася до розгляду аграрного питання і запропонувала свій проект 

земельного законодавства. Проект закону, опублікований у листопаді 1919 р. 

був орієнтований на створення великих високопродуктивних господарств. У 

Харківській губернії за власниками зберігалися господарства розміром до 

400 десятин [213, с. 181], отже очікуваного малоземельним селянством 

перерозподілу землі не відбулося, а, відповідно, довіра до Добровольчої армії 

впала. 

За цим проектом, мало- та середньоземельне селянство не могло 

вгамувати свій аграрний голод в найближчій перспективі, що вело до зневіри 

як у денікінському уряді, так і в самому генералі. Між тим, однозначно 

стверджувати, що аграрні перетворення проводились виключно в інтересах 
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великоземельних власників теж не можна. Скоріше за все, намагання 

аграрних перетворень А. Денікіна, можна розцінити як спробу своєрідного 

компромісу між великим і малим землевласником для втихомирення 

останніх та загального економічного зростання сільського господарства 

«єдиної та неподільної». Проте, великоземльні власники перемогли в цьому 

протистоянні, чим відштовхнули від денікінської влади більшу частину 

селянства. 

Досить неприємним моментом для українського хлібороба стала 

проблема забезпечення Добровольчої армії. Так, селянин був зобов’язаний 

внести до 1 вересня одноразовий податок на користь білогвардійців у розмірі 

5 пудів зерна цьогорічного врожаю, починаючи з кожної, після 4-ої десятини 

землі [205, с. 129]. Разом із тим, цей натуральний податок був більш, ніж в 2 

рази нижчим від більшовицьких норм здачі хліба (11 пудів з десятини для 

середняка і 25 пудів для заможного селянина) [301, с. 156].  

Звичайно, самочинні реквізиції білогвардійцями продовольства, одягу, 

коней знижували довіру до Добровольчої армії сільського населення 

Слобожанщини. Проте, варто визнати, що подібні дії були характерні для 

всіх окупантів українських територій. Наприклад, влітку 1919 р. 

червоноармійські загони залишаючи регіон, теж здійснювали самочинні 

реквізиції [301, с. 171]. Більш того, викачка матеріальних цінностей у 

більшовиків була поставлена на потік. Перед самим вторгненням 

Добровольчої армії на Слобожанщину замість відправляти такий необхідний 

на фронті ресурс, як коней, їх масово направляли на Північ. Так, 28 травня із 

Харкова до Петрограду відправили 80 голів, 31 травня із Охтирки – 119, 2 

червня із Сум – 110, 5 червня – із Охтирки – 101 [76, с. 197]. 

Тим не менше, вже перші спроби викачки продовольства для потреб 

Добровольчої армії, зіштовхнулися із селянським опором. Так, 31 серпня         

В. Май-Маєвський видав наказ про повернення селянами Куп’янського, 

Вовчанського та Старобільського повітів присвоєного змолоченого 

приватновласницького хлібу, який мав направлятися для потреб армії. У 

випадку необхідності наказувалося не зупинятися перед репресивними 
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заходами. Також в Зміївському повіті зафіксовано неодноразові випадки 

саботажу в постачанні фуражу для армії [190, с. 161 – 162].  

Велику роль у справі дискредитації режиму А. Денікіна на 

Слобожанщині відіграли самочинні акції колишніх власників маєтків, 

спрямовані на відновлення поміщицького землеволодіння. Як і під час 

німецько-австрійської окупації, наявність великої кількості озброєних людей, 

що були прибічниками монархії, використовувалась місцевими 

землевласниками для відновлення своїх майнових прав та можливості 

поквитатися за образи часів більшовицького панування. Денікінська 

адміністрація вказувала, що основною причиною невдоволення селян 

Харківської губернії були «непомірні вимоги поміщиків, що пам’ятали лише 

свої образи й апетит» [58, с. 162]. Так, на селян с. Шипувате Вовчанського 

повіту 1 вересня було накладено контрибуцію в 200 тисяч карбованців в 

дводенний термін на користь поміщика Задонського, маєток якого – Кінний 

хутір було розграбовано селянами під час більшовицької окупації. Причому, 

знайшовши винних, контрибуцію все ж наклали на все село – з кожного 

двору по 310 карбованців. Всю суму було сплачено, але декількох селян все–

одно покарали [190, с. 162 – 165]. 

А. Денікін намагаючись запобігти розпалюванню конфліктної ситуації 

із селянством, видав наказ про заборону подібних дій [213, с. 182], але 

реальних наслідків на місцях він не мав. Таким чином, захоплення 

денікінцями території Харківської губернії фактично поставило на порядок 

денний відновлення поміщицького землеволодіння, що негативно 

відобразилося на ставленні до Добровольчої армії як до борців проти 

більшовизму. 

Повідомлення про численні зловживання та відверті грабунки, як 

Добровольчої армії на слобідських землях, так і місцевих землевласників за 

безпосередньої підтримки денікінців, в більшовицьких джерелах можна було 

б вважати перебільшенням та бажанням принизити ворога в очах нащадків. 

Прикладом, такого повідомлення є доповідь губернського партійного 
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інструктора Г. Шевкуна, яка неодноразово фігурувала на тільки в радянській 

історіографії [190, с. 153 – 160; 76, с. 228 – 234], але й широко тиражується в 

сучасних дослідженнях [353, с. 78; 205, с. 129; 281, с. 432].  

Проте, і самі вищі чини Добровольчої армії не приховують свого 

розчарування від тих дій, які вчиняли їхні підлеглі. Ось як у серпні 1919 р. 

Головноначальствующий Харківської області генерал В. Май-Маєвський 

описував становище на Лівобережній Україні у доповіді до генерала              

А. Денікіна: «Озброєні козаки і вояки свавільно заходять у будинки, не лише 

вночі, але навіть і вдень, забирають останній шмат хліба, останню білизну, 

курку і навіть коня, без якого селянин залишається жебраком. Але ті, кому 

доручено ці частини, кому доручено зберігати лад у цій частині, не допускати 

свавілля – цього не бачать. Російська людина, за рідкісним винятком, хай то 

буде генерал чи останній рядовий, дивиться лише за тим, щоб їй добре було, 

а до решти їй і діла нема. Жахливу картину являють собою ті села, де війська 

зупинялись хоча б на короткий час» [251, с. 338]. Розуміючи, що подібні дії 

можуть призвести до соціального вибуху, що виллється у збройне 

протистояння, В. Май-Маєвський підсумовує: «Відомо, що в деяких 

губерніях, в запіллі більшовиків, з’явились повстанські загони, це 

пояснюється тим, що більшовики чинили над жителями насильство і 

свавілля. Не можна дивуватися, якщо це станеться і в нашому запіллі, 

завдяки свавіллю та грабункам, які чиняться над жителями. Жителі з повагою 

ставляться до армії, якщо вона хоча б трішки має до них гуманності, а тут 

вони, окрім грабунків та насильства, нічого не бачать» [251, с. 339].  

Якщо ж зважити, що А. Денікін зобразив картину морального розкладу 

армії у листі до генерал-губернатора Харківської області В. Май-Маєвського 

у вересні 1919 р.: «Грабують окремі військові чини, невеликі ватаги, 

грабують цілі військові частини, часто при потуранні і навіть з дозволу осіб 

командного складу» [201, с. 144], можна стверджувати, що насильство, 

позаекономічний зиск та наруга білогвардійців підняла проти себе більшість 

сільського населення Слобожанщини. Загалом, говорячи про терор як 
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білогвардійців, так і Червоної армії, треба усвідомлювати, що і ті, і інші були 

на українських землях окупантами, а тому однаково вороже ставилися до 

місцевого населення Слобожанщини і не бачили в подібних діях чогось 

відверто огидного. В мемуарах А. Денікіна дуже характерно відзначена 

поведінка бійців Добровольчої армії: «Так, грабунки були, особливо 

характерні для гірських та козачих частин. Голова терського Кругу Губерев 

(…) доповідав: «Звичайно, слати однострої не потрібно. Вони (козаки) десять 

разів вже переодягнулися. Повертається козак із походу, навантажений так, 

що ні його, ні коня не видно. А на другий день йде в похід знову в одній 

рваній черкесці» (…) В. Май-Маєвський широким жестом «дарував» 

добровольчому полку, що першим увірвався до міста, потяг із кам’яним 

вугіллям і виправдовувався потім: «Винен! Але такий радісний настрій 

охопив тоді». Після славних перемог під Харковом та Курськом Першого 

Добровольчого корпусу тили його були забиті всяким скарбом, до предметів 

міського комфорту включно» [82, с. 170 – 171, 169]. Звичайно, не можна 

сказати, що місцева денікінська військова адміністрація не намагалася стати 

на перепоні грабункам. Так, вже в перші дні окупації Харкова, комендант 

міста генерал-майор Шевченко через пресу звернувся до населення міста із 

закликом повідомляти у Комендантське Управління про самочинні реквізиції 

та обшуки без ордерів із боку «осіб, що одягаються у форму військових чинів 

та офіцерів і тим ганьблять Добровольчу армію» аби «поступити із ними за 

всією суворістю закону, не витрачаючи часу на розслідування» [135, с. 1]. 

Хоча, як можна судити із численних наступних повідомлень, мародерство та 

грабунки не припинилися. А. Денікін, неначе намагаючись виправдати дії 

своїх підлеглих розпачливо пише: «Нажаль, всі армії грішили і всім є в чому 

покаятися» [81, с. 153]. Проте, якщо армія йде «своїми» землями як це 

декларував А. Денікін, на якій живуть «свої» люди, то, вочевидь, «своя» 

армія не поводиться з ними, як із ворогами. Загалом же, на початку серпня 

1919 року з Вовчанського повіту повідомляли: «Переважна більшість селян у 

повіті ставиться зі співчуттям до більшовиків, до декларацій Добровольчої 

армії ставиться з певною недовірою (…) Зміцненню цього настрою сприяли і 
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сприяють самовільні реквізиції окремими військовими частинами і навіть 

особами сіна, худоби та хліба в селян від імені Добровольчої армії (…)» [251, 

с. 340] – і подібне ставлення до денікінців було характерне і для інших 

повітів Слобожанщини. 

Бажання помститися більшовикам зіграло з білогвардійськими 

загонами поганий жарт. Розгорнувши на селі терор проти тих, хто в свій час 

співпрацював з радянською владою, або навіть був запідозрюваний в цьому, 

каральні загони повністю конфісковували майно родин червоноармійців, 

нерідко спалюючи їх житло [14, арк. 48]. Часто під репресивний прес 

потрапляли люди, які взагалі ніяким чином не стосувалися більшовиків. 

Зокрема, в Куп’янському повіті, розквартирована впродовж 10 днів в самому 

Куп’янську, Дворічній, Гусинці та Моначинівці кінна чеченська дивізія, 

«проявила вельми енергійні та позитивні дії стосовно дійсних більшовиків, 

одночасно нанесла непоправну шкоду і багатьом невинним мешканцям, чим, 

природньо, підірвали віру населення в справедливість Добровольчої армії» 

[190, с. 166]. Цілком очевидно, що подібні дії Добровольчої армії на селі 

врешті викликала спалах селянських повстань. 

Цілковитого фіаско зазнала і національна політика білої окупаційної 

влади. Являючись переконаним великодержавником, генерал А. Денікін не 

сприймав незалежності, чи, навіть, автономії «національних окраїн 

Російської імперії». На його переконання, діячі національних рухів, були 

зрадниками та сепаратистами, а тому із ними не могло бути спільної мови. 

Завдяки такому ставленню, від Добровольчої армії відвернулися всі колишні 

національні «окраїни».  

Під час окупації Слобожанщини Добровольчою армією на перший 

план виходить старий російський принцип «не було, немає і бути не може» 

стосовно української мови, літератури та культури. Наслідком чого стає 

тотальна русифікація усіх сфер життя – політичної, культурної, освітньої. Всі 

українські школи були переведені на російську мову викладання, тому 

навчальний процес в сільських початкових школах майже припинився [133,             

с. 2]. Будь-які прояви українського національно-визвольного руху вважалися 
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державною зрадою. На початку серпня Головноначальствуючий Харківською 

областю В. Май-Маєвський видав наказ, в якому говорилося, що всі школи, в 

яких викладання до появи «української» влади велося російською, а потім 

мовою викладання було зроблено «малоросійську» мову, мали повернутися 

до викладання російською. Викладання українською мовою дозволялося  в 

приватних навчальних закладах, що утримувалися приватними особами чи 

товариствами. Державне фінансування на утримання україномовних школ 

заборонялося. Викладання «українознавства» (історія  та  географія  України) 

скасовувалося. Викладання української мови та літератури дозволялося в 

якості необов’язкових предметів на загальних підставах [76, с. 283–284].  

Прояви української окремішньості розцінювалися як сепаратизм та 

шкода загальній «руській справі». Характерним в цьому руслі було звернення 

А. Денікіна «До населення Малоросії», в якому взагалі не згадуються в якості 

ворогів прізвища більшовицьких лідерів, натомість весь негативний пафос 

адресується «ставленнику німців Петлюрі, що робить злу справу створення 

самостійної Української Держави» [98, с. 1].  

Отже, в світлі комплексу дій нової окупаційної влади Слобожанщини, 

не викликає подиву, що менш, ніж за місяць після того, як Харківська 

губернія перейшла під контроль денікінців, у ставку Командуючого ЗСПР 

звідти телеграфували: «Серед селян відбулося помітне розчарування у 

Добровольчої армії, яке пояснюється поведінкою частин наших військ» [213, 

с. 183]. 

Як і в протистоянні із німецько-австрійськими військами навесні     

1918 р., радянське керівництво почало створювати диверсійно-підривні групи 

ще за часів прямого військового протистояння. 26 червня, одразу після 

відступу із Харкова, військовим командуванням 13 армії було прийнято 

рішення виділити зі складу 9 та 42-ї бригад партизанських груп, які б діяли в 

запіллі Добровольчої армії, руйнуючи залізниці та піднімаючи повстання в 

тилу ворога. Ці перші з’єднання мали працювати по двох напрямках – 

Білгород – Вовчанськ – Бурлук та Куп’янськ – Валуйки – Бірюч [76, с. 283–

284]. В червні в південній частині губернії в районі Кремінне – Слов’янськ – 
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Барвінкове з’являються групи повстанців кількістю від 10 до 25 чоловік. 

Згодом відбулося об’єднання двадцять восьми таких груп у великий 

повстанський загін, що продовжував діяти у зазначеному районі [11, арк. 66]. 

В Ізюмському повіті наприкінці липня 1919 р. виявлено озброєний 

повстанський загін, що чинив напади на дрібні відділи білогвардійців та 

поміщиків [76, с. 260; 11, арк. 50 зв.]. 

Пожвавлення протестного руху у регіоні викликало проведення 

Добровольчою армією мобілізації чоловічого населення віком з 16 до 48 

років [153, с. 1]. Оскільки селянство було основним джерелом для 

поповнення армій усіх урядів та окупаційних влад, денікінський режим теж 

не оминув українських хліборобів увагою. Мобілізація не давали потрібної 

кількості вояків, а тому доводилося проводити її по декілька разів – зокрема, 

на Харківщині двічі [281, с. 438]. 

Початок липня 1919 р. знаменувався дезертирством із Збройних сил 

Півдня Росії. Дезертири ж почали об’єднуватися у великі загони і активно 

протидіяти підрозділам денікінців. Радянські джерела повідомляють про 

сильний опір повстанців в Зміївському повіті, особливо вздовж залізниці 

Зміїв – Шухтанове (зараз – Лиман). Хоча, до слів: «Партизани зупиняють 

поїзди, розброюють козаків і розстрілюють цілі ешелони» [190, с. 150], 

вочевидь, варто відноситися з пересторогою, як до явною гіперболізації 

подій.  

Завдяки газеті «Красная Армия» великого розголосу набули події  

пов’язані з повстанням у селі Василівка Вовчанського повіту на початку 

липня 1919 р. Місцеві мешканці впродовж двох тижнів вели бої проти 

переважаючих сил білокозачих частин. У повідомленні від 10 липня 1919 р. 

зазначалося: «Банди козаків другий тиждень безрезультатно штурмують село 

Василівку, де тримають оборону селяни-фронтовики. Козаки декілька разів 

ходили в атаку, скидали над селом бомби з аероплана, обстрілювали село з 

гармат, але васильківці до цього часу не здаються» [190, с. 151]. Втім, в 

документальних джерелах не вдалося знайти підтвердження або 

спростування даного факту, хоча, скоріше за все, до нього треба ставитися як 
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до сильно прикрашеного і героїзованого з метою хоч якось пом’якшити 

суспільний стрес від втрати більшовиками великих територій України – 

всього Донбасу та більшої частини Слобожанщини. 

Як і 1918 р., коли більшовики були витіснені із території України, 

партійне керівництво спостерігало за ситуацією на окупованій денікінцями 

території, маючи на меті використати збройний рух українського селянства, 

задля відновлення радянської влади в Україні. Взагалі, вся робота, як вже 

зазначалося, з організації партизанського руху в тилу ворога, розпочиналася 

задовго до захоплення території [197, с. 55 – 56]. Зусиллями оргбюро ЦК 

КП(б)У, губкомів партії, реввійськрад та політвідділів армій Південного 

фронту вже з весни 1919 р. в Україні створювалася мережа комуністичного 

підпілля, а в липні того ж року з метою надання цій роботі чіткої організації 

та партійної дисципліни було організоване Зафронтове бюро ЦК КП(б)У на 

чолі з С. Косіором [261, с. 151]. Для зміцнення підпільних губернських і 

повітових більшовицьких комітетів, що повинні були підпорядкувати 

місцевий повстанський рух власним інтересам, Зафронтбюро направило 1385 

партійних працівників, здатних виконувати функції «воєнно-бойових 

організаторів». Вже за період 1 – 7 липня 1919 р. до Харкова було надіслано 

16 таких працівників. Всього ж в міста Слобожанщини мало бути 

відправлено:  

Таблиця 1. Запланований розподіл працівників Зафронтового бюро 
ЦК КП(б)У 

  
Місто 

признач. 
Відповідальні 
працівники 

Технічні 
працівники 

Місто 
признач. 

Відповідальні 
працівники 

Технічні 
працівники 

Харків 10 30 Богодухів 8 15 

Ізюм 8 15 Суми 8 15 

Куп’янськ 8 15 Валки 8 15 

Слов’янськ 8 10    

Складено за: [76, с. 214 – 216]. 

Проте, заплановану кількість довелось зменшити і на Харківщину 

потрапило 63 військових спеціалістів та організаторів повстанського руху 

[10, арк. 30 ]. 



131 
 

На момент створення Зафронтбюро на Харківщині вже існувало 

більшовицьке підпілля, створене Харківським губкомом партії [261, с. 151]. 

Підпільники мали у своєму розпорядженні значні кошти, явки, конспіративні 

квартири, типографію. Одним з пріоритетних завдань, що ставилися перед 

підпіллям, було налагодження зв’язку з селянськими повстанськими 

загонами, які діяли в Ізюмському, Сумському, Куп’янському і Валківському 

повітах. 

Однак очолити селянський рух Слобожанщини більшовикам, як і у 

випадку організації антигетьманського повстання, не вдалося. Залишене 

після відступу Червоної армії комуністичне підпілля не виправдало надій 

своїх творців. Організаційні якості виконавців виявилися низькими, самі 

виконавці – безініціативними, а тому контррозвідка ЗСПР швидко знайшла 

та знешкодила підпільний центр і ліквідувала його зв’язок з повітовими 

містами Слобожанщини. Відновити структуру підпілля місцевим 

більшовикам внаслідок своєї недосвідченості не вдалося. Некомпетентною 

виявилася й надіслана на допомогу група працівників Зафронтового бюро ЦК 

КП(б)У [11, арк. 46]. 

Факт незадовільної роботи більшовицького підпілля в Харківській 

губернії протягом червня – грудня 1919 р., було визнано секретарем 

Харківського губернського комітету КП(б)У І. Козловим. 11 січня 1920 р., 

під час закритого засідання з’ їзду представників повітових ревкомів, 

характеризуючи спроби більшовицького підпілля очолити місцевий 

селянський антиденікінський рух, він зазначив: «Зв’язку з повітами у наш 

підпільний час у нас, звичайно, абсолютно ніякого не було (…) Тут 

провалилися три ревкоми (…) Робота була поставлена страшно 

неорганізовано (…) Співробітники, які посилалися у повіти або 

провалювались, або поверталися назад не знайшовши нічого на місцях». 

Натомість, денікінські спецслужби працювали відмінно. З’ясувалося, що 

Яковенко – голова створеного 10 серпня 1919 року першого підпільного 

Харківського губревкому, виявився агентом денікінської контррозвідки [39, 

арк. 69 – 70]. Загалом, голови повітових ревкомів констатували повний 
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провал організації злагодженого більшовицького антиденікінського руху. 

Барчук, голова Сумського повітового ревкому відзначив: «В губернії зовсім 

не було підпільної роботи». Голова Валківського повітового ревкому, 

Горячев, в своєму виступі солідаризувався зі своїм колегою: «Багато 

більшовиків залишились в Україні (…) Вони нічим себе не виявили і просто 

нічого не робили, ховаючись у підпіллі» [39, арк. 127]. Втім, іншим – 

українським партіям «лівого» спрямування теж не вдалося очолити 

аниденікінський селянський рух. Контррозвідка Добровольчої армії вправно 

знешкоджувала агентуру борьбистів, боротьбистів, лівих есерів» [9, арк. 4]. 

Як наслідок, протягом серпня – листопада 1919 р. дії «політичних» 

повстанських загонів на Слобожанщині мали низку організаційних вад, як–

то: нескоординованність та спонтанність, відсутність прямого контакту із 

антиденікінськими повстанськими загонами без політичного забарвлення, які 

могли б бути очолені «партійцями». 

Окремо варто сказати про роботу контррозвідки Збройних сил Півдня 

Росії, що розпочала свою діяльність одразу після окупації Харкова 

Добровольчою армією та завдяки якій більшовики, як, власне, і інші партії 

лівого спрямування не змогли створити потужного антиденікінського центру 

на Слобожанщині. Вже в перші дні в Харкові було виявлено та віддано до 

військово-польового суду низку осіб, причетних до більшовицьких 

організацій, або тих, що безпосередньо працювали в ЧК чи інших 

більшовицьких каральних органах.  

В подальшому агенти контррозвідки проникали до підпільних 

губкомів, саботували їхню діяльність, грали роль «наводчиків», внаслідок 

чого такі організації знищувались, а самих змовників розстрілювали. 

Показовим є випадок із вже згаданим агентом контррозвідки Яковенком, 

який після входження до більшовицькою організації, очолив перший, 

створений 10 серпня 1919 р. Харківський підпільний губревком та звів 

нанівець його підпільну роботу [261, с. 165 – 166]. Тільки за період серпень–

жовтень 1919 р. в Харкові було чотири рази ліквідовано всі підпільні 
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повстанські комітети [317,  с. 132]. Також денікінській контррозвідці вдалося 

знешкодити підпільну групу в селі Соколовому Зміївського повіту. Одного з 

керівників К. Нечипоренка розстріляли, а інший І. Лимар випадково 

залишився живим [230, с. 368]. 

Загалом же, робота КП(б)У в сфері організації повстанського руху на 

Лівобережжі взагалі та Слобожанщини зокрема була настільки провальною, 

що це визнали навіть найпереконаніші адепти комуністичної ідеї.                          

А. Лихолат пише «Однак внаслідок неодноразових провалів нелегельного 

обкому в Харкові підпільний центр на Лівобережній Україні так і не було 

створено» [267, с. 389]. Щоправда цей же автор одразу знайшов причину 

незадовільної роботи Зафронтбюро: «(…) на чолі якого стояли Косіор, 

Дробніс та інші, розкриті в майбутньому вороги народу. Зафронтбюро 

фактично було відірвано від місцевих нелегальних комітетів в окупованих 

районах України. За весь час свого існування (з липня по грудень 1919 р.) 

воно отримало лише 10 звітів від місцевих підпільних організацій. Не змогло 

забезпечити підпільні комітети літературою, а також інформаційними 

матеріалами та директивами» [267, с. 389 – 390]. Отже можна констатувати, 

що селянська війна проти денікінської окупації розвивалася в руслі числених 

стихійних локальних селянських витупів і мала справжній народний характер 

із незначною кількістю нескоординованих диверсійних груп, підготовлених 

та умовно очолюваних більшовиками.  

Першочерговими об’єктами диверсійної роботи повстанців стали 

залізничні колії. На початку липня 1919 р., партизани, отримавши 

інформацію, що між Ізюмом і Балаклією повинні були пройти два ешелони з 

добровольчими загонами, розібрали колію [308, с. 301]. Наскочивши на 

пошкоджену ділянку вагони перекинулися. Тих, хто вцілів під час 

катастрофи, повстанці розстріляли з засідки. Бажаючи відновити безпеку 

залізничного сполучення денікінці спробували застосувати спецбронепоїзд, 

але повстанці висадили в повітря міст між Змієвом і Шухтановим (зараз –       

м. Лиман Донецької області) [201, с. 143]. Спроба відновити міст зазнала 
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невдачі, оскільки ремонтна бригада була знищена повстанцями. За даними 

одержаними Зафронтбюро 23 вересня 1919 р., Південно-Східна залізниця на 

відстані від Куп’янська до Харкова була виведена з ладу в результаті дій 

повстанських загонів [214, с. 69]. 

Для вирішення питання повстанського руху в тилу Добровольчої армії, 

на кінець літа 1919 р. денікінською адміністрацією було вжито низку заходів. 

Було сформовано спеціальні кавалерійські загони, що повинні були 

оперативно реагувати на випадки селянських заворушень. До боротьби з 

повстанством Харківської губернії було залучено військові частини, що вже 

мали досвід каральних акцій: Дроздовський полк і загони козаків генерала             

А. Шкуро [214, с. 72]. 

Восени 1919 р. на Слобожанщині спостерігалася значна активізація 

селянського руху опору. Цьому, по-перше, посприяв початок війни між 

армією УНР і Добровольчою армією 17 вересня 1919 р. [120, с. 186 – 187]. 

Другим важливим фактором послаблення ЗСПР на Слобожанщині були дії    

Н. Махна, армія якого зруйнувала фронт денікінців на Правобережжі. На 

боротьбу із ним було кинуто 9 кінних козачих полків та 2 пластунські 

бригади. По-третє, загальний наступ Добровольчої армії на Москву 

провалився і 10 жовтня більшовики перейшли в контрнаступ під Орлом. 

На Слобожанщині, північно-західна частина якої внаслідок 

контрнаступу більшовиків у серпні-вересні 1919 р. продовжувала залишатися 

ареною бойових дій, діяли незначні, головним чином червоні або ж 

анархістські повстанські загони. За інформацією більшовицького 

Зафронтбюро, на 16 вересня у низці волостей Зміївського повіту існував 

партизанський загін Р. Махновця, С. Фурсова та Сахарова. В Ізюмському 

повіті, за відомостями від 26 вересня, діяв загін Я. Павленка (230 чоловік). У 

північній частині Сумського повіту на початку жовтня оперували загони 

Савченка й Березовського (100 чоловік) [10, арк. 23 зв. – 24 зв.]. У вересні 

більшовицьке командування направляє Г. Савонова організовувати червоний 

партизанський загін у тил білогвардійців в район Сум [298, с. 248]. Між тим, 



135 
 
в повідомленні вже згаданого Зафронтбюро від 20 вересня 1919 р. говориться 

про те, що в районі Ізюма і в Теплинському лісі знаходяться партизанські 

загони загальною чисельністю в 1500 чоловік [308, С. 301].  

В жовтні 1919 року в Старобільському повіті денікінці активно 

задіювали каральні загони, оскільки місцеве селянство відмовилося 

виконувати продовольчу політику [9, арк. 7]. В грудні 1919 р. опір 

продовольчим реквізиціям Добровольчої армії спостерігався в 

Богодухівському повіті [190, с. 171]. Взагалі ж, на цей момент, було 

зафіксовано 13 повстанських загонів, загальною чисельністю 2080 чоловік 

[10, арк. 23 – 23 зв.]. Найбільш чисельними серед них були загони отаманів 

Михна (500 чоловік у Лебединському повіті), Штоклова (300 чоловік у 

Ізюмському повіті), Пеко (200 чоловік у Валківському повіті) [10, арк. 24]. 

Активну участь у антиденікінському селянському русі Слобожанщини 

приймали також рейдові загони Революційної повстанської армії України 

(махновців). Персона Н. Махна залишається найбільш популярною серед усіх 

ватажків повстанських загонів, тому зовсім не дивно, що завдяки неабиякій 

харизмі Нестор Іванович легко залучав на свій бік велику кількість селян. До 

того ж, ідеї анархізму, які сповідував Н. Махно і які трансформувалися в його 

трактуванні в ідеї справедливого селянського самоуправління, були 

спокусливі для найширших мас хліборобського населення. 

Південно-східна частина Харківської губернії (Ізюмський, Куп’янський 

повіти) входили до сфери впливу махновського руху [108, с. 29]. Цей район 

передусім цікавив «батька», як джерело поповнення власної армії, оскільки 

тут була в наявності велика маса дезертирів з Добровольчої чи Червоної 

армії. В жовтні 1919 р., махновський штаб спрямував сюди із завданням 

руйнувати денікінські тили загони Каменєва, Сироватського, Колісниченка, 

Чередняка, Сови та Іванюка [305, с. 22 – 28]. Як наслідок, спостерігачі 

більшовицького підпілля констатували посилення партизанського руху серед 

місцевого селянства. Співробітник більшовицького підпілля Євтушенко 



136 
 
сповіщав, що «Махно перервав сполучення між Харковом і Сумами, (…) 

мобілізовані селяни йдуть у ліси в партизанські загони» [14, арк. 4].  

Взагалі ж, на Слобожанщині сталий повстансько-партизанський рух 

розгортався менш інтенсивно, ніж на Півдні чи Правобережжі, і, як вже 

згадувалося, здебільшого проявив себе у діях невеличких диверсійно–

підривних збільшовичених загонів. Так, поблизу Лебедина діяв вже 

згадуваний партизанський відділ Михна (500 чоловік при 2 кулеметах) та            

П. В’юнника (80 чоловік). В Охтирському повіті проводив диверсійну 

діяльність червоний загін М. Фролова (60 чоловік). Невеличкі боротьбистські 

загони виникли в районі Чугуєва, Деркачів, Козачої Лопані. В Ізюмському 

повіті оперували загони Пеко, Бондаренка, Штоколова і бойовий відділ 

краматорської більшовицької організації, загальна чисельність яких не 

перевищувала 750 чоловік [251, с. 347]. В Старобільському повіті оперували 

два значних більшовицьких загони – М. Калиновського в Білолуцькій волості 

та Солодкого в Осинівській волості [158, с. 30]. 

Також в районі Валок діяв невеликий кінний загін Коренєва, в 

північній частині Сумського повіту оперував великий загін Савченка, який 

неодноразово нападав на обози Денікіна, що йдуть на фронт. Найбільш 

активним названо Ізюмський повіт. В районі Слов’янська діяли загони братів 

Бондаренків, за повідомленням М. Супруненка, в декілька тисяч чоловік і 

загін Пеко в районі Святих гір. Біля Ізюму оперували загони Тищенка та 

Величка, а на північний захід від міста – загін Павленка [308, с. 323]. Останнє 

повідомлення стосовно загону Бондаренків видається нам перебільшеним, 

задля створення картини масової підтримки більшовиків.  

Таким чином, внаслідок збройних виступів місцевого селянства за 

підтримки махновського повстанського руху та диверсійних загонів 

бльшовиків, в грудні 1919 р. у багатьох повітах Слобожанщини перестав 

існувати зв’язок між волосною, повітовою та губернською денікінською 

адміністрацією. Операції повстанців, що істотно порушували роботу тилу 

Добровольчої армії значною мірою сприяли успіху наступу Червоної армії. 
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11 жовтня 1919 р. радянські війська повели контрнаступ в напрямку Курськ – 

Харків – Донбас – Ростов–на–Дону. Розпочавши 24 листопада 1919 р. 

Харківську операцію, сили Південного фронту під командуванням                          

О. Єгорова протягом грудня звільнили територію Харківщини (Харків було 

зайнято 12 грудня 1919 р.) від білогвардійських військ [73, с. 630]. Білий 

режим знову змінив більшовицький. 

*** 

Із червня по грудень 1919 р. абсолютна більшість Слобожанщини 

перебувала під окупацією Збройних сил Півдня Росії генерала А. Денікіна. 

Являючись, за своєю суттю, державником та адептом «Єдіной і недєлімой», 

Денікін не враховував тих докорінних змін, які відбулися після революції із 

представниками національних «окраїн» колишньої Російської імперії. На 

необхідності рахуватися з новими геополітичними реаліями наголошував                 

Е. фон Валь – генерал Російської імператорської армії, який не підтримав 

ідею білого руху: «В дійсності, впродовж 12 місяців після падіння царської 

влади майже всі 144 народи на території Росії перестали себе почувати 

підлеглими і втратили слід загальноросійського патріотизму. Цього не 

врахували вожді білого руху і зокрема вожді армії – вони залишалися в 

полоні віджилих понять про імперію» [57, с. 11]. Тому, виступаючи із 

позицій відновлення дореволюційних меж, прав та устрою колишньої 

держави, А. Денікін відштовхував від себе потенційних союзників та вносив 

розкол у відносини із союзниками нинішніми – донцями та кубанцями.  

Захоплення Слобожанщини дозволило А. Денікіну вирішити одразу дві 

вузлові проблеми: збільшити чисельність своїх збройних сил за рахунок 

добровольців, переважно, юнкерів, міщан та інтелігенції, а також опанувати 

територію, здатну забезпечувати армію всім необхідним продовольством.  

Втім, невирішеність земельного питання та перенесення його до 

скликання Установчих Зборів, централізовані побори із селян (хоч і менші за 

більшовицькі) та відвертий грабунок на низовому рівні, примусова 

мобілізація до армії, утиски національних прав, підірвали довіру сільського 
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населення Слобожанщини до А. Денікіна та викликали протистояння, що 

проявило себе у низці мирних та збройних спротивів. 

Загалом, відсутність надійного тилу на окупованих неросійських 

землях, унеможливлювала довготривале швидке просування білої армії під 

гаслом відновлення «Єдиної та Неподільної», як це було навесні–влітку             

1919 р., коли українське селянство вело боротьбу проти політики «воєнного 

комунізму» та дивилося на ЗСПР як на визволителів. 

Тому внаслідок окупації Слобожанщини денікінський фронт сильно – 

до 1000 верст, розширився та вимагав великої кількості нових військ для 

його утримання, якими Добровольча армія не володіла. Те поповнення, яке 

було влите до армії внаслідок мобілізації слобожанських селян тільки 

ослабило білі армії, а добровольці з числа міщан не могли задовольнити 

потреб у кадрах, що виникла. Силові методи поверенення володінь 

колишніми власниками за сприяння білогвардійців та реставрації елементів 

старого режиму також призводили до загострення та посилення напруги у 

стосунках між окупаційною адміністрацією та селянством.  

Активізації селянського партизанського руху посприяли і зовнішні для 

Слобожанщини чинники, як-то: рейди загонів Н. Махна, війна ЗСПР із 

армією УНР змусили А. Денікіна для боротьби із партизанством 

организувати внутрішній фронт під командуванням генерала Ревішина, 

розташованого зі своїм штабом, у Юзівці [197, с. 28]. 

Загалом, окупаційний режим Денікіна не зміг запропонувати 

сільському населенню Слобожанщини комплексної програми економічних та 

соціальних реформ, не кажучи вже про елементарне забезпечення 

національних прав, тому слобожанське селянство відповіло масовим рухом 

спротиву, який разом із контрнаступом Червоної армії призвів до падіння в 

грудні 1919 р. білого режиму на теренах Слобожанщини. 
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РОЗДІЛ 5. АНТИРАДЯНСЬКИЙ СЕЛЯНСЬКИЙ РУХ (1920 – 1923 рр.). 

 

5.1 Повстанський рух в 1920 р. 

 

В грудні 1919 р. більшовики змогли відновити свій контроль над 

Слобожанщиною Проте, їхня перемога значною мірою стала результатом 

чергової зміни орієнтирів українського селянства після кількамісячного 

негативного досвіду денікінського режиму. Перебування на українських 

землях двох антагоністичних окупаційних режимів впродовж одного року 

переконливо довело, що чутливість селянських мас до невирішеності 

аграрного питання, національних потреб та соціальних аспектів 

життєдіяльності, зробило українського хлібороба активним учасником 

державотворчого процесу, із яким необхідно рахуватися. 

Член Революційно-військової ради Червоної армії Г. Орджонікідзе 

писав Леніну 19 листопада 1919 р., що Денікін зламав собі шию на 

українському мужикові, а тому на цей раз доведеться знайти із мужиком 

спільну мову, навіть якщо доведеться відхилитися від раніше виробленої 

партійної лінії дій [136, с. 106 – 107]. Основні положення стосовно 

майбутнього становища України були прийняті на VIII- й конференції РКП(б) 

в грудні 1919 р. [63]. В резолюції ЦК РКП(б), підтвердженої конференцією 

стосовно селянського питання зазначалося, що: «задачею радянської влади на 

Україні є завоювання до себе довіри не тільки з боку селянської бідноти, але 

й широких верств середнього селянства (…) зберігаючи основні принципи 

продовольчої політики (державна заготівля хліба за твердими цінами, 

примусова розверстка), необхідно методи її проведення уважно співставляти 

з умовами українського села (…). Найближчою задачею продовольчої 

політики на Україні має бути видобуток хлібних надлишків лише в суворо 

визначеному розмірі, необхідному для забезпечення української бідноти, 

робітників та Червоної армії. (…). Особлива увага має бути звернена на 

інтереси середнього селянства, суворо відділяючи його від куркульських 

елементів» [63, с. 186]. В питанні організації колективних господарств, 
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артілей, комун «не допускалося ніякого примусу, надаючи це право 

виключно вільному рішенню самих селян» [63,  с. 187]. Питання 

українського повстанства, завдяки якому більшовики змогли повернути 

українські землі під свій контроль, в резолюції було подано завуальовано під 

«відбір всією зброї та концентрація її в руках робітничо–селянської Червоної 

армії» [63, с. 187]. Натомість Я. Яковлєв (Епштейн) в своїй промові «Про 

радянську владу на Україні» категорично заявив: «(…) почуття вдячності у 

нас до повстанців бути не може. Якщо в районах, куди вступають червоні 

війська, виявиться повстанська організація, яка безумовно не 

підпорядкується керівництву червоного командування, не захоче самостійно 

припинити свого існування – ніякого почуття вдячності до них не може бути. 

Тут є один шлях, шлях нещадної, найрішучішої ліквідації цих загонів» [63, с. 

79]. Таким чином, можна відзначити, що на VIII- й конференції РКП(б) було 

прийнято рішення про відновлення радянської влади в Україні, проте із 

декларованими поступками для селянства (бідняків та середняків), але тільки 

у випадку їхньої повної лояльності до більшовиків. Всякий же спротив, 

навіть той, який міг бути тільки в теорії, мав знищуватися. 

Після опанування Слобожанщині політична позиція більшовиків 

залишалася хиткою. За влучним висловом В. А. Греченка «КП(б)У спочатку 

нагадувала скоріше «привид, який блукає Україною»» [221, с. 67]. Навіть 

побіжний погляд на стенограму з’ їзду представників повітових ревкомів 

Харківської губернії, що відбувся протягом 9 – 11 січня 1920 р. дозволяє 

говорити про дезорганізацію осередків КП(б)У. Зокрема, у Зміївському та 

Ізюмському повітах налічувалося по три члена КП(б)У у кожному [39,      

арк. 86, 109]. Трохи ліпшою для більшовиків видається ситуація у 

Вовчанському, Охтирському і Валківському повітах – 28, 28 і 18 членів 

КП(б)У відповідно [39, арк. 80, 127].  

Загалом варто визнати, що на початку січня 1920 р. більшість селянства 

Харківської губернії позитивно ставилася до влади рад, як правління 

представницьких органів різних верств трудящих мас, підзвітних в першу 

чергу своїм виборцям і репрезентуючих їхню волю. Натомість, як свідчать 

доповіді голів повітревкомів Вовчанського, Зміївського, Охтирського, 
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Сумського, Куп’янського, Чугуївського повітів місцеве селянство негативно 

ставилося до спроб перетворити ради на органи диктатури будь–якої 

політичної партії. За повідомленнями голови Охтирського повітревкому 

Коваленка, селянство, оцінивши зусилля КП(б)У та РКП(б) у перетворенні 

рад на елементи державного механізму, на своїх сходах дійшло висновку, що 

«Комуністична партія – це не влада рад, а партія яка зуміла утримати владу» 

[39, арк. 127]. Взагалі селянство Харківщини провело свою власну 

диференціацію лівого руху і дійшло висновку, що: «більшовики» – це ті, хто 

звільнив їх край від Добровольчої армії, а «комуністи» – це ті, хто 

запроваджує на їхніх землях комуни [39, арк. 83, 86]. Тому головною 

передумовою свого позитивного ставлення до чергової зміни влади на 

слобідських теренах, більшість селян назвала відмову більшовицького уряду 

від насильницького нав’язування їм колективних форм сільського 

господарства [39, арк. 89]. 

Отже, найпершим із завдань, що стояли перед більшовицьким 

керівництвом для приборкання селянської стихії, як і в усі попередні 

революційні роки, залишалося аграрне. 

20 січня 1920 р. вищий надзвичайний орган влади УСРР Всеукрревком 

опублікував постанову «Про основні початки організації земельної справи на 

Україні», якими регламентувалися головні напрямки аграрної політики 

більшовицької влади в республіці. У ній передбачалося наділення селян 

землею за рахунок нетрудових господарств, тобто не тільки повна ліквідація 

поміщицького землеволодіння, але і частковий переділ селянських земель: 

передача трудящим селянам поміщицьких земель, захоплених «куркулями» 

та обмеження «куркульського» землеволодіння в цілому [141, с. 5 – 7].  

Для його реалізації вже 5 лютого 1920 р. Всеукревком видає новий 

закон «Про землю», пункти якого були направлені на задоволення 

найширших прошарків українського селянства: 

«1. Віднині на території України правом користуватися землею 

володіють тільки трудящі. 2. Всі існуючі господарства, які належали до цих 

пір трудовим селянам–власникам, козакам, бувшим державним селянам і т. 

д., залишаються недоторканими. 3. Всі бувші поміщицькі, державні, 
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монастирські і удільні землі, конфісковані ще у минулому р. Радянською 

владою, переходять без всякого викупу у користування всього українського 

трудового народу і в першу чергу для задоволення потреб у землі 

безземельних і малоземельних селян та сільськогосподарських робітників. 

Всі бувші нетрудові власники: поміщики, нетрудові орендатори – підлягають 

негайному виселенню із своїх економій (…) 5. Уся тяглова сила і 

сільськогосподарські знаряддя праці нетрудових господарств передаються у 

розпорядження земельних відділів для забезпечення ним у першу чергу 

безземельних і малоземельних селян, сільськогосподарських робітників і 

державних зразкових господарств. 7. Бувші поміщицькі землі, а також 

радянські господарства, які знаходилися у користуванні нетрудових 

елементів селянства, повинні бути негайно передані також без всякого 

викупу і оренди на користь в першу чергу безземельного і малоземельного 

трудового селянства» [152, с. 59 – 61].  

Загалом, цей закон завдяки широкій пропаганді в більшовицькій пресі, 

знайшов підтримку у селянства і на деякий час заспокоїв навіть 

найнепримиренніших із них.  

Наступним кроком на шляху аграрних перетворень, зробленому 

радянським керівництвом стало доповнення до цього закону від 20 березня 

1920 р., у якому уточнювалося, землі яких господарств підлягали 

відчуженню [162, с. 39]. Розподіл землі мав здійснюватися за певними 

нормами, які визначалася повітовими земвідділами відповідно до місцевих 

умов, в розрахунку на їдця. Закон «Про землю», доповнення і 

розпорядження, що його роз’яснювали, були схвалені ІV Всеукраїнським 

з'їздом рад, який проходив 16 – 20 травня 1920 р. В результаті цих 

перетворень мало- та безземельне селянство України за даними О. Ганжі 

отримало 13193 десятин землі додатково до дореволюційного фонду 

землекористування в 19396 десятин [215, с. 35]. Однак ми більше схиляємося 

до статистичних даних, наведених В. В. Калініченком, як до більш 

обґрунтованих та достовірних, а саме: до кінця 1920 р. було конфісковано у 

великих землевласників та розподілено поміж малоземельними 14561 тис. 

десятин сільськогосподарських угідь, 96 тис. житлових та господарських 
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споруд, 360 тис. одиниць сільськогосподарського реманенту, 80 тис. волів, 46 

тис. корів [336, с. 57; 255, с. 100)]. Проте, подібні дії в аграрному секторі 

спричинили різке збільшення відсотка селян-середняків, за рахунок 

відповідного зменшення класової опори більшовиків на селі – бідноти.  

Між тим, як тільки небезпека із боку денікінських військ зникла, 

радянський уряд повернувся до вже випробуваних форм позаекономічного 

тиску у вигляді «воєнного комунізму».  

Майже одночасно (26 лютого 1920 р.) з законом «Про землю» був 

прийнятий закон про хлібну розверстку. Згідно з ним розверстка 

встановлювалась в обсязі 160 млн. пудів [151, с. 70 – 73]. В травні розверстка 

була розповсюджена майже на всі види сільськогосподарської продукції. За 

словами Й. Сталіна, з якими він звернувся до делегатів ІV-ої конференції 

КП(б)У: « (…) у нас є лишки і потрібні бути (…)» [173, с. 298]. Єдиним 

критерієм оцінювання кількості «лишків» стала цифра в 600 млн. пудів хліба, 

які Російська імперія експортувала з українських губерній у Європу до 

Першої світової війни. Тому, говорячи, що при «(…) певному напруженні ці 

600 мільонів можна було б взяти» [173, с. 298]. Й. Сталін послуговувався 

виключно своїми економічно необґрунтованими разрахунками, не 

корелюючи їх із тим, що селянські господарства знекровлені війною, 

реквізиціями, постійними мобілізаціями в протиборчі армії та, як наслідок, 

фізичним знищенням самих хліборобів, були не здатні надати таку кількість 

продовольства. 

Паралельно із планами на продрозверстку Й. Сталін звинувачує у її 

зриві махновців, яких тимчасово разом із «куркулем» обрали головними 

ворогами пролетаріату: «(…) але наші продовольчі органи вирішили 

визначити розкладку не більше ніж на 160 млн. пудів, причому було 

вирішено, що до березня вдастся зібрати близько 40 млн. Але зробити це не 

вдалося. (…) Махновці буквально полюють на продпрацівників, за умови 

куркульських повстань в деяких районах нам вдалося зібрати всього близько 

2 млн. замість 40 млн.» [173, с. 299]. Загалом же можна констатувати, що 

прибуття до Харкова в лютому 1920 р. делегації у складі 500 продпрацівників 

з Івано-Вознесенська, Москви, Петрограду на чолі зі Й. Сталіним, розвіяло 
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останні надії селянства на перспективи пом’якшення політики «воєнного 

комунізму». Більшовицька верхівка підтверджувала незмінність базових 

принципів надзвичайної продовольчої політики на селі, що в свою чергу 

відбилося на інтенсивності продовольчих реквізицій на Слобожанщині [301, 

с. 266]. 

Про масштаби грабунку слобідського селянина може переконливо 

свідчити той факт, що, наприклад, лише відділ постачання Харківського 

губернського військового комісаріату у лютому 1920 р. повинен був кожного 

дня забезпечити продовольством 68537 чоловік [37, арк. 366 – 368]. Ця цифра 

складалася із пацієнтів 36 шпиталів Харківської губернії, особового складу 

повітових і губернських військових частин Харківського гарнізону та 14 

армії Південно-Західного Фронту.  

Між тим, необхідність утвердити свої позиції на селі та внести в нього 

елементи класової боротьби, спонукали більшовицьке керівництво України 

шукати винних в економічному провалі своєї аграрної політики 1919 р. Так, 

на ІV-й конференції КП(б)У, що відбулася у Харкові в березні 1920 р.,         

Х. Раковський, голова тогочасного уряду УСРР, доповідаючи з питання про 

роботу на селі, наголосив, що селянські повстання спричинила не відверто 

помилкова аграрна політика більшовиків, а контрреволюційна діяльність 

«куркулів» та отаманщина [281, с. 403 – 404]. Таким чином, в Україні 

оголошувалася війна «куркулеві», а значить, новий виток репресій проти 

найбільш міцного, економічно активного та працьовитого елемента 

хліборобського населення. Проте, варто зазначити, що Х. Раковський був 

обізнаний про справжній склад і, вочевидь, мотивацію повсталих селян. Ще 

за місяць до конференції КП(б)У в Харкові, він робив доповідь на 

Харківській губернській безпартійні конференції червоноармійців, де визнав, 

що пересічно по Україні 10 відсотків у складі повстанських загонів складала 

біднота [105, с. 119]. 

Оголошуючи своїм класовим ворогом заможного українського 

селянина, більшовики робили все, аби максимально обмежити хлібороба не 

тільки економічно, але й політично. Все це яскраво проявилось при 

підготовці і виборах до рад робітничих солдатських та селянських депутатів. 
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До початку квітня 1920 р. КП(б)У було розроблено систему норм та правил 

по виборах до рад, які за всіма ознаками мали відверто дискримінаційний вид 

по відношенню до селянства. Так, від кожної тисячі червоноармійців 

обирався один депутатат, від 10 тисяч робітників – один депутат і від 50 

тисяч селян теж мав обиратися один представник [213, с. 159]. За спеціально 

виданою інструкцією «Хто позбавляється виборчих прав» визначався перелік 

осіб, що не можуть брати участі у виборах, а також репресивні заходи, які  

загрожували порушникам. Так, виборчого права позбавлялися: куркулі, 

махновці, петлюрівці, спекулянти, меншовики, есери, а також ті, що «діями 

своїми заплямували себе у відношенні до революції та радянської влади, 

незалежно від того, що вони не підпадають ні під одну з категорій осіб, 

безумовно позбавлених виборчого права» [213, с. 70]. В іншому разі їм 

загрожував строк від 2 до 2,5 років примусових робіт або концтабір до 

закінчення громадянської війни. Право ж трактувати конституцію та 

інструкцію отримували лише виборчі комісії та збори бідноти.  

Паралельно, намагаючись забезпечити собі перемогу на виборах, 

більшовики розгорнули широкомасштабну кампанію терору проти інших 

політичних партій. Так, під тиском з боку КП(б)У, 14 – 20 березня 1920 р. на 

загальній партійній конференції, самоліквідовується партія боротьбистів 

[269, с. 7]. 25 квітня 1920 р. політбюро ЦК КП(б)У розглянуло питання про 

партію УПЛСР (борьбистів). Їх було поставлено перед вибором – або піти на 

відкриту конфронтацію із більшовиками, але залишитися окремою 

політичною силою або ж визнати «зайвим існування партії, що репрезентує 

спеціально інтереси селян» [213, с. 234], і почати підготовку до злиття з 

КП(б)У, яке і відбулося згодом. Також тиск чинився і на членів Української 

комуністичної партії. Сучасник цих подій О. Семененко в своїх спогадах 

чітко визначив сутність обох комуністичних партій, а відповідно і причини 

розходжень: «Різниця від офіційної КП(б)У не в розміщенні однакових слів. 

УКП – комуністи – самостійники, українці. КП(б)У – обласна організація 

всеросійської до краю централізованої і нівелюючої партії» [166, с. 133]. 

Тому зовсім не є дивним те, що, Харківський губревком заборонив головам 

повітових ревкомів вводити до особового складу своїх організацій членів 
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УКП, «зважаючи на їх шовіністичну травлю на місцях комуністів, що 

прибули з Великоросії» [38, арк. 15]. Загалом же, ще під час свого створення 

на своєму І з’ їзді у липні 1918 р., Комуністична партія (більшовиків) України 

одразу визначила своє місце стосовно РКП(б), заявивши, що «жодне із 

завдань, які стоять перед комуністами України, не може бути вірно 

поставлене і вирішене поза зв’язком з тактикою Російської партії» [105,         

с. 23]. Отже в системі координат тоталітарної КП(б)У не залишалося місця 

навіть найменшому прояву національної окремішності. 

Отже, селянство окупованої Слобожанщини було позбавлено 

можливості віддати свої голоси за представників хоча б відносно 

опозиційних КП(б)У політичних партій. В результаті комплексного терору 

проти своїх опонентів, як політичних партій, так і класового ворога – міцного 

селянина, більшовики здобули перемогу на виборах. Так, щоб отримати 

бажаний склад сільради у селі Липці Харківського повіту, більшовиками 

було позбавлено виборчого права 40 осіб. Під час виборів до сільради у селі 

Безруки Харківського повіту, виборчого права було позбавлено 272 особи 

[38, арк. 76]. Подібні випадки мали місце майже у всіх волостях Харківської 

губернії. Так, в селі Козача Лопань Харківського повіту «за спекуляцію, 

експлуатацію чужої праці та контрреволюцію» було позбавлено виборчого 

права 33 особи, в Удянській волості подібна процедура торкнулася 39 осіб, із 

яких 32 «куркуля», 3 використовували найману працю, інші – «мають від 20 

до 150 десятин землі, жандарми, спекулянти та духовенство» [190, с. 228 –

229].  

В таких умовах не є дивним, що вже на середину – кінець квітня        

1920 р. місцева більшовицька преса була переповнена радісними 

повідомленнями на кшталт: «В Деркачівській волості почалася виборча 

кампанія. В сільські ради проходить переважно біднота. Куркулі 

провалюються. В Дворічно-Кутянській волості в волосну раду пройшли 13 

комуністів та їм співчуваючих. По Богодухівському повіту в склад виборчого 

комітету увійшли представники повітревкому, селянської конференції та ін. 

Всі комуністи. По Валківському повіту вибори розпочалися 4 квітня. 

Проходять комуністи та їм співчуваючі» [190, с. 228]. В Зміївському повіті 
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обрано 108 депутатів, із яких 42 комуніста, 14 співчуваючих їм, 8 есерів, 2 

співчуваючих есерам і 42 безпартійних [190, с. 230]. 

Як наслідок, 12 травня 1920 р. у доповіді Мандатної комісії по 

затвердженню селянських делегатів 4-го губернського з’ їзду рад зазначалося, 

що з 188 делегатів, які прибули на з’ їзд, 170 чоловік були членами КП(б)У. 

Шість делегатів належали до співчуваючих комуністам, а дванадцять інших 

були безпартійними [40, арк. 100]. 

Проте селянське середовище все ще залишалося для більшовиків 

чужим. Саме тому, створення міцного плацдарму для остаточного 

опанування найчисельнішої верстви населення Слобожанщини, залишалося 

для більшовицького режиму чи не найнагальнішим.  

З цією метою, 15 квітня 1920 р. ЦК КП(б)У ухвалив створення 

комітетів незаможних селян. 9 травня 1920 р. побачив світ закон ВУЦВК і 

Раднаркому УСРР «Про комітети незаможних селян (далі – КНС)» [151,        

с. 10]. Згідно із його положеннями, штучно створені політичні організації 

сільської бідноти розглядалися як органи підтримки урядової політики на 

селі. Комнезами повинні були контролювати діяльність сільрад, проводити 

землеустрій і сприяти проведенню продрозкладки, перетворюючись таким 

чином на абсолютну владу на селі. Право вступу до комнезамів мали лише 

селяни, чий наділ максимально складався з трьох десятин землі на сім’ю, 

безземельні селяни і наймити. Члени КНС отримували вагомі пільги в 

порівнянні з іншими селянами: звільнення від виконання продрозверстки, 

першочергове наділення землею, допомогу продовольством і посівним 

матеріалом з державного фонду [151, с. 11]. 

Взагалі ж, призначення КНС було яскраво визначено в резолюції 

Харківської губернської наради по роботі на селі: «(…) КНС служать 

могутнім засобом для розшарування селя, створення в ньому твердої 

пролетарської диктатури. Існуюючи на селі як бойові класові організації, 

КНС мають виконувати наступні завдання: а) в сфері земельної справи: 

врахування всього сільгоспреманенту та землі, перехід від трипілля до більш 

досконалої форми ведення сільгосполів; б) в сфері продовольчої справи: 

облік продуктів харчування у куркулів і всебічна допомога продовольчим 
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органам в реалізації розверстки; в) в сфері забезпеченення: фабрикати та 

продукти харчування, що є в розпоряджені сільських кооперативів сільських 

кооперативіві радянських органів, розподіляються тільки за посвідченнями 

КНС, в першу чергу, бідноті; (…) д) в сфері трудової повинності: облік 

дезертирів, кваліфікованих робітників (…) облік дезертирів і 

контрреволюційних елементів, що не мають згідно з Конституцією, права 

обирати та бути обраними в органи Радянської влади» [100, с. 1]. 

Отже, створивши КНС, більшовики вбили одразу двох зайців: по–

перше, змогли на третій рік своєї окупаційної діяльності розшарувати село та 

створити в ньому пробільшовицький анклав із найбільш злюмпенізованого 

населення; по–друге, отримали черговий каральний орган в чужому та 

незрозумілому для себе селянському середовищі для придушення всякого 

інакодумства, не кажучи вже про збройний опір. 

До кінця 1920 р. в одинадцяти повітах Харківської губернії було 

створено 211 волосних і 1441 сільський комнезам. Отже, на жовтень 1920 р. в 

Харківській губернії нараховувалося 1652 комітети незаможних селян. 

Загальна кількість членів КНС в регіоні наприкінці 1920 р. становила 29320 

чоловік [41, арк. 14]. Отримавши від більшовицького уряду дозвіл на 

конфіскацію «куркульських» земель (або тих, кого КНС могли зарахувати до 

«куркулів» з особистих мотивів), до весни 1921 р. членами КНС в 

Харківській губернії було вилучено близько 209,2 тис. десятин землі у своїх 

односельців. Восени 1920 р. завдяки зусиллям КНС у «куркулів» було 

конфісковано 1,5 тис. кращих коней [248, с. 41 – 42]. Більш того, для більш 

впевненої викачки хліба та інших продуктів харчування і матеріальних 

цінностей, а також для боротьби з антибільшовицькими виступами, членами 

КНС були створені загони революційної самоохорони, які користувалися 

збройною і матеріальною підтримкою з боку держави [203, с. 58]. 

Паралельно із усім комплексом економіко-соціальних та політичних 

утисків і репресій, які більшовицький режим застосував до українського 

хлібороба, була створена розгалужена систему терору, спрямовані на фізичне 

знищення потенційно незадоволених «народною» владою.  
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З цією метою, одразу після повернення більшовиків на українські 

землі, при Всеукраїнському революційному комітеті було організовано 

Управління надзвичайних комісій і особливих відділів. У січні 1920 р. були 

започатковані губернські ЧК («Чрезвичайные комісії» або «Надзвичайні 

комісії») у Харкові, Києві, Одесі. Оскільки термін «ЧК» є калькою із 

російської мови та саме таким чином увійшов до широкого обігу, ми теж 

будемо послуговуватися ним в нашій роботі. Формування українських ЧК 

відбувалося за безпосередньою участю РСФРР і являлося, фактично, 

перенесенням випробуваних в Росії форм репресивного апарату на 

український грунт. Заступник голови Московської ЧК В. Манцев, 

направлений ЦК РКП(б) в Україну, постановою Всеукрревкому був 

призначений начальником Управління надзвичайних комісій і особливих 

відділів.  

17 березня 1920 р. ВУЦВК перейменував Управління ЧК і ОВ 

(особливі відділи) у Центральне управління надзвичайних комісій по 

боротьбі з контрреволюцією, спекуляцією і злочинами на посадах при 

Раднаркомі УСРР, яке проіснувало до 30 травня 1921 р. У 1920 р. 

надзвичайні комісії України складалися з губернських, повітових політбюро 

або, у виняткових випадках, повітових ЧК. Вони були відділами  виконкомів, 

контролювалися представниками відділів юстиції виконкомів [292, с. 226 – 

227]. 

Разом із цим, навесні 1920 р. створюються штаби начальників тилів, 

армій та фронту. Всю територію України було розбито на ділянки, які в 

загальних рисах співпадали із територіально-адміністративним поділом 

УСРР. Зокрема, тил Південно-Західного фронту складався із Полтавської, 

Харківської та Донецької губерній. Паралельно із цими каральними органами 

існувала і низка організацій, завданням яких було боротися з «бандитизмом» 

на місцях, зокрема управління залізничної міліції та різні частини ВОХР 

(відділів охорони республіки), прикріплені до певних гарнізонів [89, с. 75]. 

До того ж 21 грудня 1919 р., тобто відразу після захоплення Харкова, 

командувач військ Південного фронту О. Єгоров та член РВР фронт             

Й. Сталін віддали наказ про створення при ОВ (Особливому відділі) ВЧК  
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фронту і його армій спеціальних загонів для боротьби з повстанцями [76,              

с. 567].  

На перший погляд здається, що подібні міри перестороги були для 

більшовицького керівництва занадто високими. Адже, аналізуючи події на 

Слобожанщині початку 1920 р., ми повинні визнати, що після вигнання 

денікінської армії, селяни зайняли вичікувальну позицію відносно нової–

старої влади. Нестійка рівновага, що виникла у стосунках владних органів і 

хліборобського населення була зумовлена бажаннями селянства з’ясувати 

погляди більшовиків на вирішення земельного і політичного питання, перш 

ніж вступати з ними у збройний конфлікт.  

До того ж, організованої сили для опору більшовицькій владі на 

початку 1920 р. практично не існувало. «Політичний бандитизм» проявляв 

себе локально та спорадично. Так, в газеті «Комуніст» від 19 лютого 

відмічено, що «лише в трьох волостях Вовчанського повіту – Тернівській, 

Старосалтівській та Миколаївській (другій) відмічені випадки бандитизму» 

[150, с. 3]. 

Чи не єдиними озброєними не радянськими формаціями початку     

1920 р. на Слобожанщині були дезертири із лав Червоної армії. Так, у 

Валківському повіті втеча із військових частин зі зброєю набула масового 

характеру, в Ізюмському повіті дезертирів було виявлено навіть у складі 

волосних революційних комітетів, у Чугуївському повіті колишні члени 

КП(б)У відмовлялися вступати до лав Червоної армії [39, арк. 105, 129, 135].  

Доволі часто дезертири об’єднувалися у групи, які, тим не менше, не 

були серйозною військовою одиницею і не чинили загрози регулярним 

більшовицьким частинам, проте являли собою постійний подразник для 

цивільного населення. Так, наприкінці 1919 – на початку 1920 р. армійською 

розвідкою на території Харківської губернії були зафіксовані збройні 

формування з дезертирів. Розвідкою 41 дивізії 14 радянської армії на початку 

січня 1920 р. на території Валківського повіту було виявлено добре 

озброєний загін дезертирів, що складався з 250 чоловік на чолі з Борисовим. 

Називаючи себе махновцями, дезертири всіляко уникали сутичок з 

більшовицькими збройними формуваннями. Зустрівши ж більшовицький 
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загін, висланий для їхнього розброєння та арешту, дезертири просто 

розбіглися, а Борисова було заарештовано [34, арк. 1].  

Що ж стосується найбільш потужної течії селянського повстанського 

руху Слобожанщини – махновської, то вона теж переживала не найкращі 

часи. 7 січня 1920 р. командування червоного Південного фронту віддало 

наказ про направлення повстанських загонів Махна на боротьбу з поляками, 

на фронт Мозир-Коростень [109, с. 138 – 139]. Невиконання цього наказу 

було лише приводом для розриву із Махном та звинуваченням його в зраді 

революції, оскільки жодних попередніх домовленостей між більшовиками і 

махновцями з цього приводу не було. Звичайно, Н. Махно відмовився 

виконати цей провокативний наказ більшовицького командування, 

відповівши, що «Повстанська армія бунтарів, яка зуміла відвести удар 

Денікіна, зуміє дати відсіч усім спробам посягнути на її незалежне життя» 

[213, с. 218]. 

Тому вже 9 січня 1920 р. Н. Махно, а також його прибічники були 

оголошені Всеукрревкомом поза законом як дезертири та зрадники, причому 

в постанові йшлося не просто про ліквідацію Н. Махна та його найближчого 

оточення, але й «безжальне знищення всіх, хто підтримує та переховує цих 

зрадників українського народу» [7, арк. 10 – 11]. Частини 41-ї і 45-ї 

більшовицьких дивізій одразу ж розпочали операцію зі знищення 

махновської армії. 

Проте, впоратися з махновцями самою лише військовою силою 

більшовикам не вдалося. Значно поріділі внаслідок епідемії тифу і людських 

втрат основна частина махновської армії на чолі із самим Н. Махном, 

висковзнула з оточення в районі Олександрівська до Гуляйполя. Однак 

загальне співвідношення сил і цілковита виснаженість повстанських частин 

не залишали Махну жодних шансів на перемогу. Повстанські сили було 

розпорошено; разом з «батьком» до Гуляйполя вирушили лише 300 

повстанців. Наприкінці січня 1920 р. більшовицькі частини зайняли 

Гуляйполе, де захопили рештки матеріальної частини махновської армії.              

Н. Махно розпускає свої загони по домівках. Сам він у супроводі 

найвідданіших соратників вирушив у рейд Катеринославщиною [253, с. 31]. 
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Поразка головних сил Н. Махна мала сильний деморалізуючий вплив 

на його прихильників на Слобожанщині. Загальна криза, що охопила на той 

час махновщину, згубно позначилася на діяльності її бойових угрупувань в 

Харківській губернії. Саме тому, на початку 1920 р. махновські загони на 

Харківщині розсіялися і активно себе не проявляли [305, с. 27–28]. Проте, 

перейшовши на нелегальне становище, махновці все ж викликали 

занепокоєння на місцевому рівні. Про це свідчить резолюція наради 

представників волосних ревкомів Ізюмського повіту від 20 січня 1920 р., що 

наголошувала на необхідності «оголосити найнещаднішу боротьбу з 

бандитизмом, суворо спостерігаючи за приїждаючими непевними особами, 

що прикриваються іменем анархізму та махновщини і передавати їх до рук 

революційної влади» [103, с. 140]. 

Однак, ситуація на селі змінювалася надзвичайно швидко. Головними 

чинниками для повернення до повстанських методів за свої права в 

хліборобському середовищі, на нашу думку, були наступні: 

по-перше, селянство розраховувало на якнайскоріше задоволення своїх 

аграрних потреб, натомість, повернення до політики «воєнного комунізму», 

невідворотно викликало б спротив у мирній чи, скоріше, збройній формі; 

по-друге, велика кількість зброї, що накопичувалась на руках у 

населення і знецінення людського життя за практично шість рр. (із 

урахуванням Першої світової війни) безперевних бойових дій, в яких брали 

участь українські селяни, максимально радикалізували українське 

суспільство. Тому аби змусити селянина застосувати зброю проти якої 

завгодно окупаційної влади, достатньо було навіть незначного приводу; 

по-третє, варто говорити про появу на території Слобожанщини такого 

явища як «червона отаманщина» за аналогією із існуванням подібного у армії 

УНР. Так, люди, які зарекомендували себе «вірними більшовиками» в 

антигетьманській та протиденікінській боротьбі та сприяли утвердженню 

більшовицької влади, мали певний авторитет в повстанських загонах і 

отримували відповідні посади в радянських органах управління, перш за все, 

військових. Проте повертали зброю проти більшовиків, не бажаючи бути 

частиною репресивної системи, вочевидь, із морально-етичних причин. 
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Комплекс воєннокомуністичних мір продовжував підживлювати 

незадоволення слобожанського хлібороба більшовицькою владою. Так, в 

лютому 1920 р. Чупахівський волревком не виконав наказу із забезпечення 

продуктами харчування, що було розцінене, як пряма непокора радянській 

владі. Невиконання проявилося в наступному: «Продовольчий наряд був 

ними отриманий «(…)» (в документі – пропущено) числа лютого 1920 р., із 

якого мали отримати 50% до 1 березня. Замість того, щоб прийнятися за 

якнайскоріше виконання, волревком до 26 лютого навіть не зробив 

розверстки і після прибуття інструктора Упродкома, для проведення цієї 

розверстки виявилося, що на засідання волревкома з’явилися громадяни цієї 

волості, що заявили про невиконання постанови, оскільки вони самі мали б 

вирішувати подібні питання на селянському сході. На зібраному одразу ж 

Чупахівському сході постановили відмовитися від виконання наряду, і 

зробити його реалізацію виключно добровільним» [27, арк. 10]. 

Лебединский ревком на своєму засіданні за відмову населення з 

виконання наряду постановив застосувати до Чупахівської волості наступні 

репресивні міри: волревком та усіх осіб, що увірвалися на засідання, а також 

тих, хто сприяє невиконання розверстки, арештувати і перевезти до 

Лебедина, для передачі суду військово–революційного трибуналу. За 

невиконання наряду, чим проявили непокору більшовицькій владі, взяти всі 

надлишки в Чупахівскій волості, як зернові, фуражні та худобою, не 

рахуючись із вказаними в наряді 50 % до 1 березня, а взяти хоча б це було 

більше 200 %. Для виконання цього відрядити заступника комісара 

продовольства тов. Друянова із особливим загоном червоноармійців, якому 

наказувалося не зупинятися ні перед якими перешкодами для реалізації цього 

наказу впродовж 72 годин. За невиконання, Друянов і весь підлеглий йому 

загін буде передано суду військово–революційного трибуналу [27, арк. 10]. 

3 березня 1920 р. населення Дергачівської волості Харківського повіту 

відмовилося виконувати продрозкладку і постачати м’ясо і сало. В цей же 

день жителі села Мурафа Богодухівського повіту заарештували місцевих 

міліціонерів і відмовилися виконувати гужову повинність [38, арк. 35, 37].                

13 березня 1920 р. у Попельнянській волості Зміївського повіту, селяни 
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роззброїли місцевих міліціонерів і побили їх. Каральний загін заарештував 

сімох місцевих мешканців, але троє з них зуміли втекти з-під варти. Того ж 

дня у Берецькій волості Зміївського повіту селяни категорично відмовилися 

від виконання продрозкладки і побили продагента. Виступ було придушено 

силами карального загону [38, арк. 48]. Вже в другій половині лютого 1920 р. 

більшість продагентів, які від імені більшовицької влади грабували селян 

Слобожанщини, у своїх донесеннях повідомляли, що продовольчі реквізиції 

можливі лише за умов використання військових частин [37, арк. 201, 207, 

208, 210].  

Негативу у стосунки більшовицького режиму та місцевого селянства 

додавала поведінка солдат Червоної армії, які нерідко вдавалися до 

самочинних реквізицій. Зокрема, такі явища спостерігалися взимку 1919 –

1920 рр. серед особового складу 14 радянської армії, частинами якої була 

зайнята Харківська губернія. Так, наприклад, 11 грудня 1919 р. 

революційним військовим трибуналом 41 дивізії було розглянуто справу 

групи червоноармійців, які займалися самочинними реквізиціями у селян 

коней, санок, одягу, продуктів.  Покарання було незначним: до п’яти рр. 

тюремного ув’язнення умовно і перевід до іншої військової частини [31, арк. 

36]. Подібні явища періодично відбувалися і в подальшому по всій території 

Слобожанщини та загалом характерні для солдатів всіх окупаційних армій, 

що дислокувалися на українських землях, не виключаючи і Харківську 

губернію.  

17 лютого 1920 р. в Лебединському повіті вибухнуло селянське 

повстання під керівництвом повітового військового комісара Фролова. 

Фролов був досвідченим партизаном, у 1918 р. він очолював один з тих 

більшовицьких диверсійних загонів, що вели боротьбу з Державною вартою 

Гетьманату на території Харківської губернії [39, арк. 125], в восени – взимку 

1919 р. вів боротьбу проти загонів Добровольчої армії. 

Отримавши посаду військового комісару Лебединського повіту, 

Фролов сформував свій особистий загін, що складався з 70 чоловік і став 

почувати себе незалежним від центральної губернської влади. Не можна 

виключати, що Фролову імпонувала постать Н. Махна та бажання стати для 
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місцевого населення подібним «народним героєм». Неодноразові перевірки з 

боку представників Харківського губернського військового комісаріату 

виявили, що червоноармійці Лебединського гарнізону іменували Фролова 

«батьком», вони явно прихильно ставилися до махновської ідеології, а сам 

Фролов, не криючись, неодноразово виголошував антикомуністичні промови. 

Голова Харківського губернського військового комісаріату В. Корнєв 

вирішив позбутися небезпечного підлеглого і звільнив Фролова з посади, 

призначивши замість нього повітвоєнкома Полухова. Однак, «червоний 

отаман» Фролов звернувся за допомогою до місцевого селянства, проводячи 

«агітацію націоналістичного характеру» [36, арк. 60]. Протягом тижня 

Фролову вдалося сформувати загін, що складався з 100 бійців, переважно 

колишніх селян-повстанців і дезертирів [41, арк. 2, 5]. Найбільше 

добровольців виявилося в Чупахівській, Должичанській, Ясенівській, 

Олешкінській волостях Лебединського повіту і селі Терни. Повстанці 

сформували свій кавалерійський підрозділ, що складався з 35 вершників і 

захопили два кулемети. Вранці 17 лютого 1920 р. повстанці раптово напали 

на місто Лебедин. Використовуючи ефект несподіванки, повстанці швидко 

роззброїли караульну роту, а сотня кіннотників Лебединського гарнізону і 

міська міліція перейшли на бік Фролова [349, с. 145 – 146].  

Населення міста поставилося до зміни влади нейтрально, натомість у 

волостях Лебединського повіту сільське населення дуже прихильно 

ставилося до повстанців. За наказом Фролова було заарештовано особовий 

склад комітету КП(б)У міста Лебедина, знищено прапори місцевого 

більшовицького осередку і канцелярію повітового продовольчого комітету. 

Повстанці також конфіскували касу повітового військового комісаріату. 

Показовим є факт того, що повстанці не стратили жодного заарештованого 

більшовика [41, арк. 2, 5]. 

Вирішивши розвивати успіх, «червоний отаман» Фролов планував 

встановити контроль над територією всього Лебединського повіту, 

призначаючи на посади волосних військових комісарів своїх висуванців. 

Однак, губвоєнком В. Корнєв швидко вжив рішучіх заходів. За його наказом, 

на придушення повстання було відряджено кавалерійську частину, місцем 
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дислокації якої була Охтирка. Вже наступного дня – 18 лютого 1920 р. 

більшовицький загін раптово увірвався до Лебедина і роззброїв повстанців. 

Більшості заколотників вдалося врятуватися втечею, Фролова було 

заарештовано. Охтирський повітовий воєнком Васильченко, що теж приймав 

участь у каральній операції, у своїй телеграмі В. Корнєву просив терміново 

надіслати до Лебединського повіту нові військові частини, оскільки 

населення продовжувало симпатизувати фроловцям [41, арк. 7]. 

Виступ під керівництвом Фролова з самого початку було приречено на 

поразку, адже мало цілу низку вад, які взагалі були характерні для 

селянського повстанського руху. Зокрема, надто слабкою була організація 

повстанців, їхнє матеріальне забезпечення, а головне його учасники не мали 

чітко визначеної мети. Намагаючись стати повітовим «батьком», Фролов 

вирішив утримувати територію повіту, втрачаючи мобільність та прирікаючи 

свої сили на поразку в прямому зіткненні з більш організованими, 

чисельнішими та добре озброєними каральними загонами. Помилкою 

повстанців стала їхня моральна неготовність ліквідовувати полонених 

більшовиків, а самі більшовики не вирізнялися подібними сентиментами до 

повстанців, незалежно від їхніх політичних чи соціальних гасел. Проте, 

соціальний склад повстанців і знищення ними документації, пов’язаної з 

продрозкладкою, свідчать про розчарування селянства в легальних, мирних 

засобах боротьби. 

Періодично у повітах Слобожанщини проявляли себе дрібні 

неселянські антибільшовицькі збройні загони, що залишилися тут після 

відступу Добровольчої армії. Так, у Мохначанському лісі протягом січня–

березня 1920 р. було зафіксовано появу декількох білогвардійських загонів. 

Загальна чисельність їхнього особового складу була незначною і не 

перевищувала 20 чоловік, керівництво здійснював командир третього 

офіцерського полку імені Л. Корнілова. Згідно з інформацією, отриманою 

розвідниками другої Латиської бригади, ці білогвардійці були офіцерами, що 

потрапили в оточення під час відступу Добровольчої армії [35, арк. 4]. 

Звичайно, подібні незначні військові формування не могли серйозно 

вплинути на диверсійно-підривну роботу в тилу більшовиків, проте дають 
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змогу пересвідчитися в існуванні різнорідного ідеологічного спрямування в 

повстанському русі Слобожанщини. 

Досить показовими та ефективними методами діяли повстанські загони 

Цимбаленка та Хавра, що оперували в Лебединському, Охтирському 

(Харківської губернії) та Зіньківському (Полтавська губернія) повітах. 

Обидва загони складалися, переважно, із офіцерів та маскуючись під 

«червоних» займалися реквізиціями худоби та продуктів харчування, 

провокуючи таким чином, селянство проти більшовиків [89, с. 90]. 

Іноді селянські виступи, які не мали сталого політичного забарвлення 

вироджувалися в звичайний кримінальний бандитизм, направлений не проти 

режиму та її репресивно-каральних органів, а проти заможного українського 

хлібороба чи промисловця. Головним чином об’єктами агресивних дій 

ставали цукрові заводи і колишні поміщицькі економії. Так, протягом січня–

березня 1920 р. місцеве селянство пограбувало обладнання Тернівського 

цукрового заводу у Сумському повіті, цукрових підприємствах 

Богодухівського і Валківського повітів, і пристосувало його для виробництва 

самогону, вивезло велику кількість цукру і патоки [37, арк. 67 – 67 зв]. 

Загалом, можна погодитися із характеристикою стану речей особливого 

відділу ВЧК за 15 – 30 квітня 1920 р.: «Україна переживає в дійсний час 

чергову хвилю повстань. В Харківській, Донецькій та Чернігівській губерніях 

повстання носять заносний характер і перекинулися туди з сусідніх Курської, 

Катеринославської та Київської губерній (…) Так, в Харківській губернії 22 

квітня було ліквідовано повстання в Сумському та Охтирському повітах, що 

перекинулося із сусіднього Грайворонського повіту Курської губернії. 

Місцевого походження в Харківській губернії тільки одна банда дезертирів в 

Валківському повіті, що нараховує до 1,5 тисячі осіб. Мають місце вибухи на 

грунті неправильних дій продзагонів або мобілізації. Вибухи ці чисто 

місцевого характеру і для їхньої ліквідації достатньо надійних частин ВОХР» 

[131, с. 341 – 342]. Таким чином, повстанський рух зими – початку весни 

1920 року проявляв себе у вигляді локальних селянських виступів, 

спровокованих позаекономічними утисками з боку місцевої більшовицької 

адміністрації. 
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Новий виток повстанського руху на Слобожанщині став можливим 

завдяки початку польсько-радянської війни [99, с. 89 – 91], в якій взяла 

участь і українська сторона на боці Польщі.  

Успішний наступ поляків створив вигідні передумови для відкриття ще 

одного фронту проти більшовиків – врангелівського. Окрім непримиренних 

ідеологічних розбіжностей між протиборчими сторонами, існувало і 

практичне значення наступу. Ресурси Криму, особливо продовольчі, були 

досить бідними, а тому протримати на них власну армію П. Врангелю було 

практично неможливо. До того ж критично не вистачало коней для 

кавалерійських частин. 6 червня білі вийшли із Криму і вже до 24 червня 

захопили всю Півничну Таврію, а до 28 вересня – територію на схід, включно 

із Маріуполем. 

Поява зовнішнього фронту змусила більшовицький уряд піти на ще 

один – чи не найбільш непопулярний крок серед селянства – примусову 

мобілізацію до армії. Адже Х. Раковський недарма зазначав, що навіть 

пробільшовицьки налаштований червоноармієць добре воював лише біля 

рідних місць, а опинившись далеко від них, найчастіше дезертирував [155,   

с. 95]. У 1920 р. неявка на мобілізаційні пункти сягала 33% [305, с. 20]. Як і в 

попередні роки при оголошенні мобілізації окупаційними урядами (червоним 

та білім) спостерігалося ухиляння цілих сільських громад від реєстрації 

населення віком від 18 до 45 рр. 

Настільки більшовицький режим був занепокоєний масштабами 

дезертирства, свідчить відозва Харківського повітового виконавчого комітету 

від 12 червня 1920 р.: «Усім волвиконкомам. Наказуємо звернути 

найсерйознішу увагу на боротьбу з дезертирами, їхніми укривачами, 

впроваджуючи в життя залізною наполегливістю поряд з заходами 

морального впливу каральні заходи: в першу чергу позбавлення пайка сімей 

дезертирів, конфіскація майна, передача суду укривачів, відібрання 

земельних наділів» [44, арк. 129]. Однак, вищеназвані заходи, попри свою 

жорстокість та безкомпромісність мало впливали на ситуацію в селі. Так, 

оперуповноважений по Сумському повіту в звіті від 17 травня 1920 р. 

повідомляв: «В Біловодській волості нами зібрано 350 дезертирів, що 
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служать для поповнення банд. В сусідній волості після низки рішучих мір, 

виловлено до 1500 дезертирів, в більшості випадків озброєних обрізами» [89, 

с. 90]. 

Отже дезертири стали головним джерелом поповнення повстанських 

загонів у 1920 р. Хоча, звичайно, деяка їхня частина намагалася 

дотримуватися пасивної тактики, лише інколи, щоб здобути засоби до 

існування, виявляючи активність. Переважна ж їхня більшість, рятуючись від 

переслідувань та репресій, організовувались у повстанські загони. Типовими 

були ситуації, коли «силоміць мобілізовані селяни, одержавши 

обмундирування та зброю, розбігалися за першої ж нагоди, збільшуючи лави 

«зелених»» [305, с. 20].  

Треба відзначити, що з дезертирством у лавах Червоної армії 

більшовицький режим боровся не тільки репресивними мірами, а і широко 

використовував пропагандиські методи впливу на селянство, зокрема, 

мітинги, лекції про необхідність вступу до Червоної армії та боротьби «із 

ворогами революції», прокламації та пресу тощо.  

Наприклад, в Лебединській газеті «Вісти» про підтримку боротьби з 

дезертирством 17 червня 1920 р. було розміщено оголошення наступного 

змісту: «Ми, призовники 1895, 1896, 1897, 1899 и 1900 рр., заслухавши 

доповіді товаришів Подобіна та Устименка про викорінення дезертирства, 

про те, що таке Радянська влада і за що бореться Червона армія, одноголосно 

постановили: (…) обіцяємо всі, як один, з’явитися і віддати себе в 

розпорядження повітвійськома для відправлення в Червону армію. 

Недригайлівці також зрозуміли, що тільки Радянська влада є їхня влада. 

Дезертири Недригайлівської волості добровільно з’являються і просять 

відправити їх в розпорядження повітового воєнкома: «Ми зрозуміли, кажуть 

вони, що нам трударям, потрібно захищати тільки ту владу, що дає нам 

землю і волю. Ці блага ми отримали від Радянської влади. Тому просимо 

відправити нас до Червоної армії»» [142, с. 1]. 

Проте, незважаючи на те, що більшовицька пропагандиська машина 

працювала на повну потужність, кількість дезертирів не зменшувалась 

впродовж всього строку існування зовнішніх фронтів та проведення 
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мобілізації. В світлі цього досить типовим є зведення Сумського виконавчого 

комітету про боротьбу з дезертирством за період 1 – 15 червня 1920 р.: 

«Причини дезертирства: недостача харчування та обмундирування 

військових частин. Втікачів із гарнізону м. Суми – 420 чол., інших частин – 

45, затримано в повіті Сумському – 130, добровільно з’явилося – 75. Відсоток 

дезертирства після мобілізації – 65» [32, арк. 2 зв]. 

Вже влітку – 23 серпня 1920 р., не справляючись із систематичним 

дезертирством по всіх фронтах, Всеукраїнська Центральна Комісія по 

боротьбі з дезертирством видала наказ, згідно якого кожне село повинне було 

бути розділено на райони з п’яти або десяти хат. Примусово призначені з 

числа місцевих жителів наглядачі – «п’ятихатники» повинні були ловити 

дезертирів на ввіреній їм території. Погане виконання «п’ятихатником» 

покладених на нього зобов’язань, каралася відправленням його до 

концтабору. До того ж, селянам пропонувалося протягом трьох діб видати 

радянській владі усіх дезертирів, у разі невиконання ними цього припису, 

більшовицьким загонам наказувалося «розпочати повну конфіскацію майна у 

всіх, за винятком родин червоноармійців» [44, арк. 84]. 

Якщо ж до примусової мобілізації додати посилення викачки продуктів 

харчування для потреб фронту, коней та інших матеріальних цінностей, стає 

зрозумілою причина стрімкого зростання кількості селянських збройних 

виступів. 

Як і в попередні роки, весь потужний повстанський рух Слобожанщини 

умовно поділявся на 3 нерівномірні ідеологічні течії: 

По-перше, анархо–махновська, яка мала найбільше прибічників як 

завдяки особистій харизмі повстанського «батька» Н. Махна, так і завдяки 

ідеям «вільних рад», до яких прихильно ставилися найширші прошарки 

селянства. Ідеологія махновського повстанського руху являла собою 

концепцію «вільного радянського ладу» – влади, що грунтувалась на 

місцевому самоврядуванні і виростала з нього знизу – вгору через з’ їзди рад. 

По-друге, паралельно в краї діяли селянські повстанські загони, що 

використовували, як ідеологічну основу лозунги відновлення УНР. На 

відміну від махновців, «уенерівське» повстанство не заперечувало 
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необхідності створення українським народом міцного державного апарату 

влади, регулярної армії, правоохоронних органів [266, с. 24].  

По-третє, поряд із самостійницькими та махновськими загонами на 

Слобожанщині діяли загони, які не мали конкретного політичного 

забарвлення, а тому їх неможливо віднести до жодної із перших двох 

категорій. Зокрема, невеликий загін отамана Ананчикова, що діяв в межах 

Куп’янського повіту, звідстоював ідею скликання Всеросійських Установчих 

зборів. В цьому ж повіті діяв повстанський комітет під назвою «Єдина, 

неділима». Група з дев’яти осіб під керівництвом колишнього матроса–

більшовика Власова, що дислокувалася у Гричівському лісі поблизу слободи 

Тернова Харківського повіту, чіткої програми не мала [294, с. 183].  

Загалом, за підрахунками дослідника П. Ісакова протягом 1920 р. на 

території Харківської губернії оперували десять повстанських загонів, що не 

мали сталого політичного забарвлення, одинадцять загонів самостійницького 

спрямування і вісім формувань, що сповідували ідеологію махновщини [334, 

с. 13], проте із цими цифрами можна посперечатися, адже в межах 

Слобожанщини діяли не тільки сталі повстанські формування, але й числені 

загони, які пробивалися сюди із сусідніх губерній, а потім залишали межі 

губернії. 

Серед місцевих повстанців існували також відверто кримінальні 

елементи. Відсутність матеріально-технічної тилової бази та наявність 

неорганізовано-анархічних елементів неминуче провокували частину 

повстанців на грабунки. Однак, селянство чітко відрізняло кримінальних 

злочинців від ідейних борців та не підтримувало їх, натомість повідомляючи 

про них «справжніх» повстанців. 

Варто зазначити, що ще до розгортання широкомасштабних 

антибільшовицьких повстанських дій, окупаційною владою було прийнято 

знаковий документ, що знаменував собою спражню війну проти всякого 

інакодумства та українського селянина, як символа цього інакодумства, а 

саме – «Коротка інструкція по боротьбі з бандитизмом та куркульськими 

повстаннями» від 20 квітня 1920 р. В ній декларувалося, що боротьба з 

бандитизмом і куркульськими повстаннями повинна була б вестися 
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найнещаднішим чином, маючи головною метою захоплення керівників 

повстанських загонів, їхніх помічників, штаби й матеріальну частину. 

Основними завданнями боротьби з бандитизмом і повстанством 

було: а) Знищення банд і окремих бандитів; б) Знищення ватажків та їхніх 

помічників; (…) г) Попереджувальні та каральні заходи по боротьбі з 

бандитизмом і повстанством; д) Агентурна розвідка; е) Звернення серйозної 

уваги на практичну роботу по розшарування села. Також відмічалася 

необхідність тотального обеззброєння населення, щоб воно було беззахисним 

перед грабунком продзагонів та каральних органів більшовицького режиму. 

Райони, які особливо сильно опиралися воєннокомуністичним заходам, мали 

піддаватися військовій блокаді, після чого в кожному випадку мав 

оголошуватися термін, протягом якого зброя мала здаватися безкарно, після 

чого до осіб, у яких при обшуку виявлялася зброя, застосовувалися 

репресивні заходи, аж до розстрілу. Також цією інструкцією закріплювався 

інститут заручників, а саме: «з метою попередження бандитизму і повстань 

належить брати заручників з куркулів і з числа осіб впливових або підозрілих 

в співучасті або співчутті бандам і повстанцям (…) Населенню оголошується, 

що у разі вступу місцевого населення в бандитські загони або участь у 

повстаннях чи інших ворожих діях проти військових частин, їхніх 

начальників, установ та агентів Радянської влади, заручників буде 

розстріляно» [28, арк. 229].  

Якщо ж населення виявляло непримиренність до режиму та його 

репресивних мір, то окупаційна влада дозволяла собі йти на найжорстокіші 

міри, а саме: «У разі явно вираженої ворожості населення, переховування або 

повної невидачі бандитів і повстанців на це населення може бути накладена 

та чи інша кара. Такими карами можуть бути: а) контрибуція продуктами 

харчування; б) Грошова; в) Виселення сімейств ватажків і призвідників 

повстання із конфіскацією всього їхнього майна, передаючи його бідноті;            

г) Обстріл селища; д) Його повне знищення [28, арк. 229]. 

Таким чином, стає очевидним, що більшовицький режим не зробив 

висновків із гіркого для себе досвіду повстань попереднього року і намагався 
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боротися із незгодними виключно репресивними засобами, навіть не 

намагаючись врахувати аграрні, майнові, національні інтереси українського 

населення тощо. 

Перше значне повстання проти більшовицького окупаційного режима 

на Слобожанщині в 1920 р. припало на кінець квітня – початок травня. 

Проходило воно під жовто-блакитним прапором і частково охопило 

Валківський, Зміївський, Богодухівський і Харківський повіти. Центрами 

виступу стали села Високопілля і Ков’яги Валківського повіту. 

Організаторами повстання були мешканці села Високопілля – заможний 

селянин Михайло Жабовач і колишній старшина армії Директорії Денис 

Шевченко [39, арк. 41].  

До них приєднався колишній командир кавалерійського полку 

Червоної армії С. Сорокін. Він жив у Ков’ягах, перебуваючи у відпустці за 

станом здоров’я [41, арк. 13]. Наприкінці квітня 1920 р. під їхнім 

керівництвом жителями села Високопілля було створено повстанський штаб, 

котрий почав формування «Українського народного уряду» і висунув 

ультиматум Раднаркому УСРР, в якому вимагалося припинити воєнно–

комуністичні заходи, віддати землю селянам і надати незалежність Україні 

[305, с. 22]. Гасла повстанців «Бий комісарів-комуністів!» і «Геть Москву!» 

були опробованими ще із часів повстань Н. Григор’єва та Н. Махна 1919 р. і 

користувалися популярністю серед селянства, а тому були підтримані 

мешканцями сусіднього села Ков’яги. Продовжуючи тенденцію формування 

повстанських загонів переважним чином із дезертирів, основну масу 

повстанців склали саме вони. Під керівництвом Д. Шевченка і С. Сорокіна, 

повстанці діяли досить організовано, між загонами існував добре 

налагоджений зв’язок, підступи до селищ пильно охоронялися вартовими.                

27 квітня 1920 р. загін повстанців вночі напав на станцію Ков’яги, де 

звільнив з-під охорони групу селян, які були мобілізовані до армії [41,               

арк. 13]. 

Протягом наступних декількох днів близько двох тисяч повстанців 

штурмували повітове місто Валки, але поступаючись в озброєнні, селяни не 

змогли його взяти. Половина повстанців йшла у наступ озброєна вилами й 
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сокирами, тому під час штурму загинуло лише двоє червоноармійців. 

Селяни, натомість, втратили убитими 34 чоловіки. Значною мірою, своїм 

успіхом більшовики завдячували спецоперації, проведеної співробітниками 

ВУЧК. Їм вдалося завербувати найбільш нестійких учасників виступу і за їх 

допомогою арештувати С. Сорокіна [301, с. 272]. Що характерно, він був 

звільнений у 1921 р. із формулюванням «як помилково заарештований» і 

повторно заарештований в 1928 р. вже «за контрреволюційну агітацію» [157, 

с. 440]. 

До того ж, на допомогу повстанцям не прийшли махновські загони, 

очолювані отаманами Бровою та Марусею, які з’явилися в межах Харківської 

губернії, під час одного із своїх численних рейдів. На короткий час вони 

захопили села Коломак, Камишувате та Гракове [305, с. 22]. З початком 

повстання, махновці залишилися в межах повіту і «Український народний 

уряд» запропонував їм узгоджувати свої дії та спільними зусиллями захопити 

Валки. Проте, махновські отамани залишилися глухими до прохань 

повстанців, вочевидь, через ті ідеологічні розбіжності, які неодноразово 

призводили до бойових дій між махновцями та самостійниками, навіть перед 

обличчям значно небезпечнішої більшовиської загрози. Подібна 

недалекозорість із боку махновців практично прирекла повстання на швидку 

поразку.  

5 травня 1920 р. за рішенням Політбюро ЦК РКП(б) у Харків прибув   

Ф. Дзержинський, який очолив тил Південно-Західного фронту. За його 

вказівкою, в район повстання було вислано два бронепоїзди з десантом, 

кавалерійський ескадрон, загін воєнізованої охорони, місцеву каральну роту і 

загін комуністів. Після придушення повстання, ревтрибуналом було 

арештовано 200 чоловік, яких було у вироку трибуналу було названо 

«куркулями», 29 з них було розстріляно, 22 – ув’язнено, 35 – відправлено у 

штрафні роти [213, с. 244–245; 281, с. 409].  

Кінець травня 1920 року означився пожвавленням загонів Н. Махна, 

який з’явився в межах слобідських земель. Ці переміщення призвели до 

активізації раніш малопомітних місцевих повстанських загонів. Зверхність  

Н. Махна визнавали практично всі повстанські загони, що діяли у 
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Зміївському повіті [305, с. 20–22]. Відновлення діяльності загонів Каменева, 

Сироватського і Колісниченка в Ізюмському і Куп’янському повітах навесні 

1920 р. стало прологом масштабної операції армії Н. Махна, що в травні 

1920р. спробувала пробитися в ліси Ізюмського повіту (Теплинський, 

Святогірський) і поповнити свої лави місцевими дезертирами. Орієнтуючись 

на повідомлення власної агентури, червоне командування терміново 

зосередило по лінії залізниці Лозова – Барвінкове – Слов’янськ (понад 100 

верст) декілька бронепоїздів і значну кількість військ, яким було наказано 

будь–що не допустити прориву махновців на північ [305, с. 27 – 28]. Прориву 

вдалося уникнути і Н. Махно був змушений повернутися в район 

Слов’янська, де групувалися головні сили в кількості до 2000 осіб (з яких – 

до 700 вершників) [131, с. 352], проте деякі дрібні загони зуміли пробитися в 

Ізюмський повіт [131, с. 351]. 

Влітку 1920 р. бойові дії українських хліборобів проти більшовицької 

адміністрації охопили всю території Слобожанщини. Так, 6 липня в 

Лиманській волості Зміївського повіту зявився загін Коновала, в цей же день, 

але вже в Охтирському повіті невизначений загін в 150 осіб та певною 

кількістю кулеметів, перейшовши Ворсклу, перервав телеграфно-телефонні 

дроти на відстані двох верст та, уникнувши бою, зник в лісах. У 

Валківському повіті загін в 75 осіб обстріляв станцію Ботакове, забрав 8 

мішків цукру після чого зробив рейд на станцію Кобачіївку та Низівський 

цукровий завод вже в Сумському повіті [89, с. 49 – 50]. 8 червня в селі Хухра 

Охтирського повіту загоном під керівництвом Степенка знищено будівлю 

виконкому і вивезено в невідомому напрямку два продагента та 

червоноармієць. Загін складався із місцевих селян і мав 150 чоловік піхоти, 

30 кавалеристів при 3-ох кулеметах, при чому серед керівництва загону був 

штабс-капітан денікінської армії Борисенко та поручик Рубан [89, с. 49 – 50]. 

11 червня село Верхній Бишкін Зміївського повіту було зненацька захоплене 

невизначеним загоном в 30 – 40 чоловік. В ці ж дні у Вовчанському повіті 

було розбито загін отамана Світличного, а в районі села Рубани Охтирського 

повіту виявлено повстанський загін Степенка. Поблизу сіл, розташованих на 
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річці Псел зявився загін Кучерова, який на підводах невдало намагався 

пробитися до Лебедина [89, с. 50]. 

Як можна відзначити, характерною особливістю повстанських загонів 

весни – літа 1920 р., не пов’язаних напряму із армією Н. Махна, є їхня  

невелика чисельність, намагання діяти диверсійними методами, уникаючи 

боїв із переважаючими силами ворога, знищуючи представників 

адміністрації та слабкоозброєнних продзагонівців, а також здійснюючи свої 

рейди в прикордонних районах губерній, що ускладнювало зв’язок та 

синхронізацію дій переслідувачів і давало змогу повстанцям виходити з–під 

удару каральних загонів. 

Незважаючи на відкритий селянський опір, окупаційна влада не 

збиралася змінювати обраний вектор на грабунок та репресії по відношенню 

до місцевого слобожанського населення. Так, зведення Сумського 

виконавчого комітету за період 1 – 15 червня 1920 р. свідчить, що: «(…) за 

вироком Ревтрибуналу розстріляно за бандитизм – 3. В концентраційний 

табір відправлено 8. За амністією звільнено 7, за винятком одного Закірко, 

якого засуджено за білогвардійщину». Щодо виконання продрозкладки:                 

« (…) з 7 по 14 Степанівська волость, Ястребінська, Речанська, Павлівська, 

Терешківська, Прорубська, Білопільська, Миколаївська та Хотінська 

розверстку виконують. Біловодська, Юнаківська, Писарівска, Куянівська, 

Улянівська, Вирівська, Сумська, Чернетчинська – слабко виконують. 

Причина невиконання – тимчасова відсутність збройної сили. 

Великосироватська, Великобобрицька, Ворожбянська, Стецківська не 

виконують. Причини – відсутність зерна (…) є озброєні продовольчі загони» 

[32, арк. 2 – 3 зв]. Отже, стає очевидним, що вже на середину червня на 

Слобожанщині склалася ситуація, коли єдиним засобом для виконання 

державного грабунку селянства у формі продрозкладки, була сила збройних 

загонів, а влада більшовиків не розповсюджувалася далі повітових міст. 

Також на червень припадає загострення ситуації на сході 

Слобожанщини – в Старобільському повіті. Перший потужний повстанський 

загін створив колишній міліціонер Новоайдарської волості Л. Терезов. 

Причини, через які колишній радянський «силовик» перейшов із 
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більшовицьких на махновські позиції в джерелах вказуються різні – від 

вбивства начальника Новоайдарської міліції Аграновського та, відповідно, 

небажання відповідати за свій вчинок [158, с. 32] до «низки злочинів у 

волості, пов’язаних із грубим спотворенням політики радянської влади та 

постійним зловживанням алкоголем» [275, с. 80]. Проте, очевидним 

залишається факт, що в особі Л. Терезова більшовицький режим отримав 

непримиренного ворога. На відміну від іншого вже згадуваного «червоного 

отамана» Фролова, Л. Терезов не намагався утримувати певну територію, 

натомість, здійснюючи зі своїм мобільним загоном в 40 вершників швидкі 

рейди південними волостями Старобільського повіту, руйнував 

адміністративні будівлі, нищив представників владного режиму та 

продзагони. Така тактика, вочевидь, була зумовлена природно–

географічними умовами Східної Слобожанщини, в якій немає великих 

лісових масивів, що не сприяє веденню класичної повстанської боротьби. 

В ніч із 11 на 12 липня загін Л. Терезова здійснив наліт на село 

Вовкодавову (Журавку) Колядівської волості, де розбив продзагін Федорова, 

що здійснював продрозверстку. Наслідком цієї акції стала ліквідація             

13 продармійців [158, с. 33]. 

У відповідь на цей виступ, Старобільським повітвиконкомом було 

сформовано каральний загін в 45 вершників на чолі із І. Каюровим та загін 

особливого призначення, які почали переслідування Л. Терезова. Через 10 

днів близько села Великої Чернігівки стався бій, в якому повстанці, 

програючи кількісно та якісно (озброєні лише обрізами, які не давали ані 

точної, ані дальньої стрільби) проти французький великокаліберних 

гвинтівок «Гра» у карального загону, зазнали поразки. Отаману та частині 

загону вдалося вирватися, проте значна частина загинула в перестрілці або 

були захоплені в полон та вбиті. Чи не єдиному, кому вдалося втекти від 

розстрілу, був Іван (за іншою версією – Василь) Каменєв – колишній 

радянський міліціонер та майбутній старобільський отаман Камінюка [158,    

с. 36; 275, с. 81]. 

Літо 1920 року стало вершиною антибільшовицького повстанства в 

Старобільському повіті. В межах повіту існувало не менше 10 тільки 
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місцевих антибільшовицьких загонів, як-тоТерезова (60 – 70 чоловік), Саєнка 

(100 – 150), Гавриша і Блохи – дрібні загони, що діяли в районі Біловодська, 

отаманів Тяпки та Лодиря – теж невеликі загони, ареал боротьби – 

Осинівська волость, Зайцева і Шаповалова (колишні радянські робітники – 

продагент та начальник міліції) діяли в Олександрівській та Білолуцькій 

волостях, отаманів Балаби, Волоха (самостійницької орієнтації) – оперували 

в Містківській волості, але рейдували і сусіднім Куп’янським повітом, 

Винника (оперував в Куп’янському повіті, проте періодично діяв на 

Старобільщині), отаманів Звездова, Огієва [158, с. 32 – 36]. Окрім 

українських загонів на територію Старобільського повіту заходили і загони із 

Воронезької губернії – І. Колеснікова та Варави [158, с. 36 – 37; 275, с. 81 – 

82]. 

Водночас, наявність свого власного «батька» в кожній волості (а то і 

декількох) можна пояснити не просто схильністю селянства до анархізму та 

козаччини, але й практичною необхідністю. Українські селяни бачили в 

«політичних бандитах» своїх захисників від більшовицького насильства: 

«Незабаром прийде Махно, поляки і Врангель, котрі не дадуть збирати 

податок, (…) комуністи не підуть брати податок там, де є банда» [283, с. 32]. 

Таким чином, подібні твердження руйнують твердження про «політичний 

бандитизм» та його куркульську сутність без серйозної підтримки 

найширших верств селянства та переконливо свідчать про не тотожність 

повстанства та кримінального бандитизму. 

Із початком рядянсько-польської війни активізувалися повстанські 

організації самостійницького спрямування. Варто зазначити, що боротьба із 

петлюрівськими повстанцями була не менш жорстокою, ніж із махновцями. 

В одному із перших своїх наказів, виданих у Харкові, Ф. Дзержинський 

зажадав активізації боротьби із повстанцями-самостійниками на 

Слобожанщині та вимагав від В. Манцева: «Якнайбільше захопити 

заручників. Петлюрівців у тюрмах не тримати, розстріляти. Інакше вони 

будуть збережені для контрреволюції. Судами не захоплюватися» [156, с. 26]. 

Так, в другій половині травня 1920 року групою особливого відділу 

Південно-Західного фронту було викрито уенерівську організацію в місті  
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Ізюмі. Стеження за нею розпочалося ще з середини травня, завдяки 

розгалуженій системі сексотів, а тому скоро почали надходити відомості, що 

військовий апарат Ізюмського повіту знаходиться в руках самостійницької 

підпільної організації, на чолі якої стоїть агент С. Петлюри Фірсов, який став 

повітовим комісаром [89, с. 108 – 109]. Було заарештовано 16 членів 

організації, з них – 5 жінок. Серед дій, які можна занести їм до активу, була 

диверсія на залізниці, наслідком чого стало сходження з рейок потягу із 

провіантом для Червоної армії. Організація мала на меті захоплення міста та 

встановленні в ньому української влади. Проте, через викриття, до реалізації 

цього плану не дійшло [67, с. 212 – 213]. 

На початку червня 1920 р. Н. Махно під тиском більшовицьких 

армійських частин  був змушений перенести активність своєї армії подалі від 

Гуляй-Поля. 8 червня загони махновських отаманів починають збиратися в 

районі Теплинських лісів Ізюмського повіту і складали загальною кількістю 

формацію не менше 1200 вершників [131, с. 362], що швидко збільшувалася 

за рахунок дезертирів та мобілізованих махновцями місцевих селян.             

29 червня 1920 р., розпочався знаменитий рейд Н. Махна 

Катеринославською, Харківською, Полтавською, Донецькою губерніями, під 

час якого Революційна повстанська армія України на чолі з «батьком» двічі 

(в середині липня та наприкінці серпня) навідувалися на південь 

Слобожанщини, причому 19 липня навіть захопили Ізюм [213, с. 250]. В 

самому ж тільки Ізюмському повіті було знищено адміністрацію, комітети 

незаможних селян та інших представників радянського держапарату 

щонайменше в 27 селах [89, с. 82]. Наприкінці літа армія Н. Махна вийшла в 

Старобільський повіт та 3 вересня захопила повітове місто, знищивши в 

ньому адміністрацію. Проте, пройшовши майже 2000 верст, Н. Махно 

потребував поповнення армії, ресурсів та перепочинку. Тому, після довгих 

перемовин із більшовицьким військовим керівництвом, 2 жовтня 1920 р. була 

укладена «Військово-політична угода між  урядом УСРР та Н. Махном», за 

якою заарештовані махновці звільнялися із в’язниць, анархо-махновська 

ідеологія отримувала право на вільну агітацію, а також анархісти отримували 

право брати участь у виборах до рад всіх рівнів. Натомість РПАУ(м) після 



170 
 
відпочинку, доукомплектування зброєю та матеріальними засобами 

направлялася на фронт проти П. Врангеля [131, с. 485 – 486]. Хоча варто 

відзначити, що далеко не всі повстанські отамани так довірливо поставилися 

до чергового союзу з більшовиками. За словами начальника оперативного 

відділу махновської армії В. Бєлаша: «Від Біловодська і до фронту наша 

армія танула (…). Група Камєнєва у кількості 4000 багнетів, 600 вершників 

при чотирьох гарматах та 70-ти кулеметах в поході на Ізюм повернула на 

Луганськ (…) З міста Ізюма командир четвертого піхотного полку 

Бондаренко (…) також захопив сім кулеметів, ескадрон кінноти другого 

полку, пішов угору по Дінцю під Харків» [51, с. 498]. Через деякий час група 

отаманів-махновців, які залишили РПАУ(м) через підписання договору з 

більшовиками – Камєнєв, Бондаренко, Пархоменко, Фомін та інші писали 

листа, в якому попереджали про небезпеку зради з боку «червоних»: «Ми не 

хотіли миру з більшовиками, які здатні обдурити. Ми не бажали проливати 

свою кров на врангелівському фронті тільки тому, що нашими плодами 

скористаються більшовики. Ми не визнаємо їх революціонерами і боремося 

проти них як з державниками, володарями та законниками. Бажаємо вам 

успіху в справі розгрому Врангеля і молимо – не кладіть пальців до рота 

більшовикам – відкусять» [51, с. 498]. Із тексту цього листа ясно, що деякі 

отамани більш реально бачили ситуацію та оцінювали перспективи співпраці 

з більшовиками, ніж це робив Н. Махно. 

Полум’я повстань не згасало, навіть після підписання Ризького 

перемир’я у жовтні 1920 р. та ліквідації Західного фронту. В цьому ж місяці 

В. Ленін невтішно для себе констатував: «Ми беремо хліб із Сибіру, беремо 

хліб з Кубані, але не можемо взяти його з України, бо там кипить війна, і 

Червоній армії доводиться боротися проти банд, якими вона кишить Нам 

доводиться вирішувати питання чи не про кожний потяг» [114, с. 364]. Після 

остаточної ліквідації південного фронту в листопаді 1920 р., більшовики 

продовжили реалізовувати відпрацьовану тактику знищення використаних і 

вже не потрібних союзників. Очевидною жертвою цієї акції став Н. Махно. 

20 листопада 1920 р. було оголошено наказ армії Південного фронту, в якому 
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зазначалося, що «У зв’язку з закінченням бойових дій проти Врангеля, 

внаслідок його розгрому, Революційна Військова Рада Південного фронту 

вважає завдання, поставлене перед Повстанською армією, виконаним і 

пропонує Повстанській армії негайно розпочати роботу по перетворенню 

партизанських повстанських частин у нормальні військові з’єднання 

Червоної армії» [97, с. 577]. Звичайно, подібні вимоги були прямим 

порушенням попередньої – жовтневої угоди, за якою РПАУ(м) мала 

залишатися самостійним утворенням, проте їх можна розглядати лише як 

привід до остаточної ліквідації такого популярного в народі ватажка, як                  

Н. Махно та його руху. 24 листопада 1920 р. командувач Південним фронтом 

М. Фрунзе видав наказ, в якому закликав «Покінчити з махновщиною. Всім 

частинам діяти сміливо, рішуче, безжально. В найкоротший термін всі 

бандитські шайки мають бути знищені» [131, с. 532–534]. Через 2 дні – 26 

листопада 1920 р. було видано наказ, в якому Н. Махно і всі його загони були 

проголошені ворогами Радянської республіки та революції, а тому мали бути 

ліквідовані в найкоротші терміни [131, с. 535]. В цей же день у Харкові були 

проведені масові арешти ідеологів анархо-махновщини та керівників 

РПАУ(м) – Воліна, Мрачного, Барона, Попова, Буданова, Хохотви та 

багатьох інших (загалом 350 осіб) [131, с. 535–536]. 

14 грудня 1920 р. Українське відділення Російського телеграфного 

агенства рапортувало про успішну операцію загонів КНС у Зміївському 

повіті, внаслідок якої «було знищено банду Лозового кількістю 170 чоловік, 

причому серед узятих в полон виявився організатор махновських загонів 

Кулініченко» [102, с. 94]. 

Між тим, розрив Н. Махна із більшовицьким керівництвом 

супроводжувався активізацією боротьби із радянською присутністю тих 

повстанських загонів, які безпосередньо не входили до анархіської армії, але 

визнавали зверхність «батька». Активізувалися загони отамана Каменюка. 

Архівні документи свідчать про рейдування та ліквідацію більшовицьких 

осередків загоном цього отамана селами Старобільського повіту [19, арк. 14, 

19]. В інформаційному зведенні ЧК за 1 – 15 грудня 1920 р. зазначалося, що в 
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слободі Ново-Білянській Кам’янській волості Старобільського повіту 

відбулося стихійне повстання бідняків та середняків (близько 400 осіб), що 

тривало одну добу і було ліквідоване силами 56-го полку внутрішньої 

служби. З обох боків загинула 61 особа. Заарештовано 21 активного учасника 

повстання [131, с. 558]. Місцями найбільшого скупчення повстанців-

махновців називають район м. Слов’янська [131, с. 559], вочевидь, за рахунок 

великих лісових масивів, які давали змогу переходити непомітно до сусідньої  

– Харківської губернії.  

В грудні 1920 р. із Воронезької губернії північними волостями 

(Білолуцькій, Осинівській, Білокуракинській, Олександрівській) 

Старобільського повіту пройшов великий загін в 600 вершників Колеснікова 

та Варави, ліквідовуючи більшовицьку адміністрацією – в одному селі 

Осиновому було знищено більше 20 осіб партійних та радянських 

працівників [20, арк. 23]. В деяких волостях, наприклад, в Олександрівській 

та Осиновській більшовицькі органи влади були знищені повністю [158,               

с. 42].  

Проте, більшовицькі каральні органи завдавали повстанцям відчутних 

ударів. На початку лютого 1921 р. був розбито загін отамана  Сірошапки, 

колишнього вахмістра, дезертира з Червоної армії, якій оперував в 

Ізюмському повіті та здійснив щонайменше 3 напади на відділи ЧК та КНС. 

До своєї ліквідації загін нараховував до 400 чоловік піхоти при одній гарматі. 

Основне, постійне ядро формування складали дезертири-червоноармійці (80 

– 90 чоловік), іншу ж – ситуативну частину – місцеві селяни [367].  

В січні 1921 р., маневруючи під атаками Окремої Заволзької бригади, 

армія Н. Махна була змушена зайти на території Слобожанщини, однак її 

перебування в регіоні було короткочасним. Незважаючи на значні втрати 

махновський штаб виділив в березні 1921 р. зі складу армії групу Іванюка 

(600 шабель і полк піхоти) і направив її на Харківщину для активізації 

місцевого повстанського руху [50, с. 115].  

Між тим, радянське керівництво усвідомлювало, що зламати спротив 

повстанців виключно силовими методами було неможливо. Саме тому,                
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на початку березня 1921 р. було прийнято постанову V-го Всеукраїнського 

з’ їзду Рад «Про амністію» [93, ст. 91]. Цей акт стосувався, перш за все, 

повстанців, що брали участь в антибільшовицькому русі, був широко 

розпропагований і зміг збентежити як рядових повстанців, так і отаманів. За 

цим документом від відповідальності звільнялися звинувачені у «бандизмі», 

за умови добровольної здачі не пізніше 15 квітня. Повну амністію також 

обіцяли емігрантам часів громадянської війни в разі їхнього повернення до 

УСРР і добровільної явки в розпорядження радянської влади; всім, кому за 

незначні справи накладено штрафи або стягнення; позбавленим волі на строк 

не більше 5-ти років, окрім винних у «контрреволюції, державній зраді, 

шпигунстві, посадових злочинах, спекуляції, здійснених із корисливою 

метою вбивствах, розбої, грабунках, зґвалтуваннях, підробці документів» 

[209, с. 97 – 98]. Таким чином, більшовицький режим зробив важливий крок 

для внесення розколу в повстанський рух. 

Однак амністії не вдалося суттєво зменшити градус протистояння, 

незважаючи на те, що частина селян відкололася від своїх загонів, склала 

зброю та повернулася по домівках. Всього по всім губерніям України 

амністією скористалися близько 10 тисяч повстанців [245, с. 16 – 17]. Втім, 

оскільки на місцях часто спостерігалися випадки самосудів над 

амністованими повстанцями, здебільшого із боку членів комнезамів, це 

уповільнювало процес роззброєння. Повстанський рух продовжував існувати 

в усіх без винятку повітах Слобожанщини. Зокрема, 19 лютого 1921 р. 

з’являється повідомлення про дії повстанського загону махновської 

ідеологічної орієнтації під проводом колишнього міського вчителя отамана                                 

Ф. Буховецького в кількості 150 чоловік, переважно дезертирів в районі 

Недригайлова [31, арк. 53]. 

Донесення інструктора 6-го району Абрамітова про політичне 

становище в Сумському повіті від 3 березня 1921 р. свідчить, що в трьох 

волостях Сумського повіту, а саме: в Великосироватській, 

Нижньосироватській та Великобобриківській, повстанство та дезертирство з 

Червоної армії дуже розповсюджене – «Продовольче питання в натягнутих 
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стосунках з куркульським елементом (…) на місцеву владу надії немає (…) 

на мітингах громадяни заявляють: «У нас берете, але нам нічого не даєте». 

На виконком та комнезамів надії немає» [23, арк. 126]. 

5 березня невідомий загін в кількості 40 вершників та тачанки з 

кулеметом здійснив напад на Старобільськ. В цей день тут проходив з’ їзд 

комнезамів і, очевидно, саме знищення делегатів було метою повстанців. 

Результатом акції стало вбивство голови ревкома Зайка та голови місцевого 

комнезаму [275, с. 83]. 

Зведення відділу пропаганди Особливої наради білогвардійських військ 

від 10 березня 1921 р. констатує, що повстанський рух в Україні являє собою 

велику небезпеку для більшовиків. Фактично, за винятком міст та 

залізничних вузлів, вся територія України знаходиться в руках повстанців. 

Окремо в повідомлені було вказано на проблему, яка не мала більшовицького 

походження, проте ще більше налаштовувала жителів північних регіонів 

Чернігівщини та Харківщини проти російського елемента. А саме: «Під 

впливом нестерпного голоду в Великоросії північні частини Чернігівської та 

Харківської губерній переповнені озброєними натовпами селян з Радянської 

Росії, що кочують з місця на місце з дружинами та дітьми і грабують 

населення України» [52, с. 89 – 90]. 

13 березня Старобільськ на кілька годин було захоплено загоном 

отамана Каменюка. Повстанці вбили секретаря парткому П. Нехорошева, 

робітника ЧК Вишнівського та декілька червоноармійців 56-го полку, але 

були змушені відступити під тиском означеного 56-го полку та роти ЧОН. В 

цей же день Біловодськ Старобільського повіту було атаковано загоном 

отамана Саєнка [158, с. 43 – 44; 275, с. 83]. 

Із осені 1920 до весни 1921 р. на території Полтавської та Харківської 

губерній оперував «петлюрівський» загін отамана Івана Перлика (більш 

знаного як Гнат Ратиця) [301, с. 276]. В квітні загін Перлика, що нараховував 

26 кавалеристів, було розбито на території Ізюмського повіту каральними 

загонами більшовиків. Отаман потрапив у полон [43, арк. 59]. Під час допиту 

в Полтавській надзвичайній комісії 18 травня 1921 р. отаман заявив: 
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«Вважаючи, що проведення на Україні радянською владою розверстки, 

масових розстрілів, а також прибуття з півночі  на Україну більшовиків 

рівноцінне вторгненню ворога в іншу суверенну державу, вирішив на 

початку осені 1920 р. організувати повстання проти радянської влади для її 

повалення» [301, с. 276]. 

В квітні 1921 р. у звіті штабу Харківського військового округу 

відзначалося масове саботування населенням багатьох волостей законів і 

наказів УСРР. Того ж місяця у Зміївському і Куп’янському повітах мали 

місце напади селян на продзагони [213, с. 325]. Особливо жорстокі бої 

повстанців-махновців з частинами Червоної армії на Слобожанщині 

розгорнулися протягом 4 – 16 квітня 1921 р. Розвідка Червоної армії виявила 

таємні бази махновців в Ізюмському повіті. Спеціальні маневренні загони під 

загальним керівництвом Р. Ейдемана розпочали систематичне і безперервне 

винищення повстанських загонів [213, с. 326 – 329, 340]. 

В донесенні про оперативні дії більшовиків проти загону Щуся і 

Савонова 23 квітня 1921 р. повідомляється, що загін Щуся і Савонова вранці 

виступив з Недригайлова в напрямку села Терни. Чисельність загону 400 

человік, одягнені в черкаські однострої та будьонівські шапки з червоними 

прапорами ВЧК. «Банду переслідують Перший та Третій батальйони 487 

полку з півдня з боку Ромен та з Сум в село Улянівка, що на 30 верст 

східніше Тернів, вислано 150 курсантів при 2-х кулеметах і звідти ж на Терни 

відправлено по дорозі 50 штиків із Білопілля і має бути вислано 

кавалерійський заслін в село Аніне, що на 10 верст східніше Тернів» [27, арк. 

120]. 

Зниження повстанської активності на яке сподівалося більшовицьке 

керівництво під впливом амністії не відбулося, натомість в додаток до вже 

існуючих антибільшовицьких збройних виступів додалися повстання в 

Кронштадті та Тамбовській губернії («антоновщина»), а тому назріла 

необхідність лібералізації податкової та аграрної політики. Х-й з’ їзд РКП(б), 

що відбувся 8 – 16 березня 1921 р. знаменував собою поворот країни до нової 

економічної політики [83]. Враховуючи катастрофічний стан сільського 



176 
 
господарства на підконтрольних більшовикам територіях, неп визнавався 

«встановленим на довгий період часу» [117, с. 333]. 

 

5.2. Антирадянська селянська боротьба в роки непу (весна 1921– 1923 рр.). 

 

Нова економічна політика змінювала воєнно–комуністичні форми 

господарювання на економічні, що ґрунтувалися на розвитку товарно–

грошових відносин, на принципах госпрозрахунку в державному і 

кооперативному секторах економіки, прийнятих нормах оподаткування 

товаровиробників, на широкому розвитку кооперації, співіснуванні різних 

форм господарювання, використанні приватної ініціативи в межах і формах, 

придатних до радянської держави [249, с. 35].  

Першим заходом непу, направленим на відбудову селянського 

господарства, стала заміна продрозкладки продподатком. В постанові Х 

з’ їзду РКП(б) «Про заміну розверстки натуральним податком» акцентувалося 

увагу на тому, що він вводився «для забезпечення правильного і спокійного 

ведення господарства на основі більш вільного розпорядження землеробом 

своїми господарськими ресурсами, для зміцнення селянського господарства і 

піднесення його продуктивності, а також з метою точного встановлення 

державних зобов’язань» [104, с. 246]. Згідно з продподатком у селян уже не 

забирали надлишки сільськогосподарської продукції, а встановлювали певну 

норму їхньої здачі. Таким чином, реквізиційний принцип у відносинах з 

селянством, який виключав товарно-грошові відносини, змінювався 

принципом взаємовигідного товарообміну. Тепер селянин, знаючи обсяг 

податку, міг планувати своє господарювання, став зацікавлений у розширенні 

посівних площ і підвищенні урожайності, адже все, що залишалося зверх 

продподатку, належало йому. 

27 березня 1921 р. надзвичайна сесія ВУЦВК прийняла рішення «Про 

заміну продрозверстки натуральним податком» [144, ст. 142], але на відміну 

від Росії продподаток запроваджувався в Україні не з весни, а з осені (з 



177 
 
нового врожаю). За вже звичною схемою, більшовицьке керівництво бажало 

компенсувати вичерпання власних хлібних ресурсів, зумовлене неврожаєм та 

продрозкладкою 1920 р. за рахунок українських. 

Продподаток з урожаю 1921 р. у відповідності до постанови 

Раднаркому від 28 травня 1921 р. «Про натуральний податок на хліб, 

картоплю і олійне насіння» для України встановлювався в розмірі 126 млн. 

пудів зерна замість установленої раніше розкладки в 180 млн. пудів [145,         

ст. 265]. Це складало близько 70% від того, що визначалося раніше, причому 

60 млн. пудів мало бути вивезено в Росію [245, с. 21] для забезпечення 

безперебійного функціонування «червоних столиць». Якщо ж додати до 

продподатку збіжжям ще й аналогічний за іншими сільськогосподарськими 

продуктами, як-то, картопля, овочі, олійні культури та грошовий податок 

[210, с. 37 – 38], стає очевидним, що зібрати таку нереальну кількість 

продовольства іншими методами, окрім воєнно-комуністичних, не уявлялося 

можливим.  

По всій же території, підвладній більшовикам, продподаток по 

зерновим було зменшено з 423 млн. пудів до 240, що складало близько 60% 

від визначеного раніше [148, с. 12 – 13]. Другою рисою нової економічної 

політики в Україні, як відзначалося вище, було те, що продподаток мали 

розпочати стягувати з урожаю 1921 р., тобто з осені, а поки що діяв 

попередній закон щодо продрозкладки з урожаю 1920 р. лише зменшений на 

20%. Третя особливість була в тому, що стягування продподатку з урожаю 

1921 р. здійснювалась уже звичними методами продрозкладки [222, с. 11]. 

Проте, з огляду на неможливість стягнути такий продподаток, а також голод 

в Степу України його неодноразово неодноразово корегували [249, с. 36]. 

Восени його було зменшено до 95 млн., а на початку 1922 р. – до 81,5 млн. 

пудів. Фактично у всій республіці зібрали 74,9 млн. пудів зерна, відбираючи 

у селянства останні крихти [304, с. 144]. Річний натуральний податок на 

м’ясо складав у 1921 р. 2,4 млн. пудів замість 6,54 млн. пудів продрозкладки. 

Решту ж селяни могли залишити собі та використовувати за власним 
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розсудом [249, с. 36]. Подібна лібералізація податкового законодавства 

переслідувала декілька цілей: по-перше, відбудову сільського господарства 

завдяки особистій матеріальній зацікавленості селянства; по-друге, 

ліквідацію опори повстанства, внаслідок зростання економічного 

благополуччя селянина. 

Чинником, що ще більше ускладнив соціально-економічну ситуацію на 

селі стала жорстока посуха, найбільша для Українських земель від 1840 р. 

[323, р. 261; 210, с. 37 – 38] від якої у 1921 р. особливо постраждали 

традиційно хліборобські регіони. Так врожайність 8 головних 

сільськогосподарських культур – озимої пшениці і жита, ярої пшениці, 

ячменю, вівса, гречки, проса, кукурудзи знизилась за період 1914 – 1920 рр. 

на 47,7 – 69% [249, с. 34]. Катастрофічне скорочення збору зерна різко 

посилило продовольчий дефіцит. Розорені війною і голодом селянські 

господарства були не в змозі виконати запропоновані їм норми 

продрозкладки. Однак, держава не рахуючись з важким економічним 

становищем селянства твердо вирішила поповнити свої продовольчі фонди за 

його рахунок. 

Протягом першої половини 1921 р. на Слобожанщини продовжувалося 

застосування воєнно-комуністичних методів вилучення продовольства у 

хліборобського населення [69, с. 6]. 4 липня 1921 р. навіть було прийнято 

постанову про організацію виїздних сесій ревтрибуналів до «ударних 

районів» хлібозаготівель та про застосування натуральних чи грошових 

штрафів проти селян, що не виконали продрозкладку. Однак репресії, навіть 

найсуворіші вже не діяли, оскільки запаси українського селянина були 

вичерпані. Повстанський рух, який, здавалося б, після застосування 

комбінованих методів впливу мав піти на спад, розгорівся з новою силою. 

Між тим, нову економічну політику конфронтаційно зустріла волосна 

адміністрація та члени КНС, тобто ті нові прошарки радянського суспільства, 

які за короткий час більшовицької окупації звикли паразитувати за рахунок 

праці інших людей [274, с. 11]. Намагаючись вислужитися перед вищими 
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державними органами, комнезами активно вели боротьбу з повстанством і 

здійснювали продрозверстку. Так, наприклад, у квітні 1921 р. працівники 

Тишківського волкомнезаму Харківського повіту ухвалили зобов’язання 

«частіше влаштовувати нічні облави і масові обшуки по обеззброєнню 

населення». 19 травня 1921 р. Дергачівський волкомнезам Харківського 

повіту рапортував про те, що завдяки його зусиллям з волості вдалося зібрати 

хліба в п’ять разів більше ніж було потрібно [102, с. 21, 103]. В цілому, 

протягом 1921 р. в Харківській губернії у збройній боротьбі з антиурядовим 

селянським повстанським рухом взяло участь більш ніж 1177 членів КНС 

[366, с. 79]. Водночас, комнезами, які весь час знаходились серед 

розбурханого моря селян, ставали першими жертвами боїв із повстанцями. 

Наприклад, якщо в 1920 р. по всій Слобожанщині було вбито 185 членів КНС 

[42, арк. 184], то наприкінці 1921 р. тільки в Старобільському повіті було 

знищено 75 членів КНС. 14 вбито у боях із загонами отамана Каменюка, 12 – 

в боях проти бійців Зайцева, 6 – під час облави на загін Карлова [17, арк. 4–

14]. 

Взагалі, 1921 р. боротьба владних державних органів з селянським 

повстанським рухом у Харківській губернії продовжувала зберігати найбільш 

жорстокі риси. Ще до проголошення загальної амністії, 24 лютого 1921 р. 

відбулося об’єднане засідання пленуму ЦК КП(б)У з членами постійної 

наради по боротьбі з бандитизмом при РНК УСРР [213, с. 209]. На засіданні 

виступив М. Фрунзе з розгорнутою доповіддю. Було розглянуто декілька 

конкретних питань, пов’язаних з активізацією боротьби проти повстанства, 

серед них – створення особливих частин, укомплектування батальйонів 

ВУЧК і залученння чекістів до військових дій.  

Як свідчать архівні матеріали Харківського губернського відділу ДПУ з 

1 січня по 31 грудня 1921 р. на території Харківської губернії діяли 57 

нелегальних збройних формувань. 20 повстанських загонів використовували 

як політичну платформу ідеологію махновського руху. Найбільш чисельними 
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серед них були загони отаманів Каменюка (700 кавалеристів), Медичева (300 

піхотинців) і Маслака (200 кавалеристів) [43, арк. 60]. 

У регіоні паралельно також діяли 25 повстанських загонів, члени яких 

вважали себе прихильниками ідеї відновлення УНР. Серед них найбільш 

чисельними були загони на чолі з отаманами Волохом (265 кавалеристів), 

Білецького (100 кавалеристів) і Остапенка (80 кавалеристів).  

В цей час у губернії діяли також один партизанський білогвардійський 

загін, що складався з 18 вершників і 11 бандитських загонів, загальною 

чисельністю 255 чоловік [43, арк. 60]. Таким чином, протягом 1921 р. на 

території Харківської губернії загалом, у антибільшовицьких повстанських 

загонах діяли близько 3171 чоловіка. Потрібно відзначити, що махновські 

загони кількісно переважали загони «уенерівської» повстанської течії. Якщо 

махновських повстанців у Харківській губернії у 1921 р. нараховувалося 

близько 1967 чоловік, то «уенерівських» повстанців – близько 1204 чоловік. 

Слід додати, що протягом 1 січня – 31 грудня 1921 р. на території 

Харківської губернії не було зафіксовано загони без сталого політичного 

забарвлення [366, с. 79]. Проте, говорячи про чисельність повстанських 

осередків махновського та самостійницького спрямувань, варто розуміти, що 

самостійницькі організації переважно діяли підпільно, не привертаючи уваги, 

а тому їхня чисельність значно важче піддається обчисленню.                                     

В Старобільському повіті на початку 1921 р. воювали загони А. Лимаренка 

(250 чоловік піхоти та 50 вершників, мали на озброєнні 10 кулеметів); 

декілька загонів Зайцева (Зайця) та вже відміченого Волоха – по 80 – 100 

бійців на тачанках. Окрім цього діяли ще кілька військових формувань (по 20 

– 50 бійців), керівники яких залишились невідомими [16, арк. 127]. 

До того ж в Старобільському повіті діяло велике число повстанських 

загонів, кількість яких важко піддати обрахуванню через постійних рух за 

межі губернії. Так, наприклад, отаман Каменюк у разі небезпеки перед 

оточенням відходив в межі Донської області, а отаман Колесніков, який 

активно згадується у напівмемурних роботах старобільських більшовиків 
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[158, с. 37, 42, 45 – 46], діяв переважно в російських губерніях, зрідка 

пробиваючись у північні волості Старобільського повіту, рятуючись від 

радянських військ [208, с. 67; 300, с. 88]. 

Влітку 1921 р. стало очевидним, що деякі райони України охопив 

голод. Проте, єдним регіоном, на який звернули увагу, стало російське 

Поволжжя. Створений Комітет Допомоги Голодуючим, що мав вирішити це 

питання, розв’язав його дуже просто – не зважаючи не голод в самій Україні, 

він приділив їй ще і голодуючи губернії Поволжжя (Самарську, Саратовську, 

Царицинську та Уральську), що разом нараховувала 25 млн. осіб [210, с. 39]. 

Крім того, з Поволжжя в Україну було евакуйовано понад 200 тисяч 

дорослого населення та понад 50 тисяч дітей для забезпечення їх продуктами 

харчування [246, с. 183]. Діти почали прибувати в УСРР влітку 1921 р. в 

санітарних поїздах. Станом на 1 травня 1922 р. було перевезено 17432 особи, 

а самостійно в українські губернії дісталися 11710 осіб [304, с. 144]. 

Більшовицька влада свідомо замовчувала факти голоду в Україні, натомість 

всіляко через пресу акцентувала увагу на необхідності допомагати 

«голодуючому Поволжжю». Не треба зайвий раз казати, що подібні дії 

центральної влади, економічний тиск на низовому рівні, репресії проти 

хліборобів, вилилися в безкомпромісну та жорстоку війну. Одразу варто 

зазначити, що застосування голоду як засобу у боротьбі з повстанством та 

помсту за участь у антибільшовицьких загонах, активно використовувалися 

більшовиками навіть після затухання повстанського руху на Слобожанщині. 

Наприклад, у 1925 р., у Білокуракінському районі Старобельського округу 

Донецької губернії, де свого часу активно діяли численні повстанські загони, 

були зареєстровані випадки опухання з голоду, 70 – 80% населення 

харчувалося сурогатами [18, арк. 293–295]. 

Трагічним та деморалізуючим для повстанства Слобожанщини стало 

літо 1921 р. Знекровлені голодом і продрозкладкою селянські господарства 

не могли, як раніше, бути продовольчою і матеріальною базою повстанства. 

Натомість неп стабілізував економічну ситуацію і давав змогу піти на 
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компроміс із більшовицькою владою. Підтримка повстанських загонів із боку 

населення катастрофічно знижувалась. Перемоги більшовицького режиму на 

зовнішніх фронтах переконували селянство в безперспективності збройної 

боротьби з Червоною армією. Запроваджена більшовиками система 

заручництва загрожувала репресіями не тільки родичам повстанців, а й усім 

односельцям.  

До того, більшовицьким режимом вводились все нові міри для 

боротьби з антибільшовицьким рухом. Так, 1 червня 1921 р. ВУЦВК 

затвердив положення про губернські та повітові воєннаради, яке передбачало 

об’єднання і керівництво роботою військових і громадських органів 

більшовицької влади задля цілеспрямованої боротьби із збройною опозицією, 

розробку і проведення так званих ударних кампаній, усунення причин, які 

«живлять і підтримують бандитизм», встановлення твердого «революційного 

порядку». Нарадам надавалося право оголошувати облоговий чи військовий 

стан в окремих районах,  віддавати під суд нелояльних до режиму громадян 

тощо. Задля координації дій усіх державних воєнізованих підрозділів у 

серпні при воєннарадах створили військові ради. Постановою РНК УСРР від 

19 травня 1921 р. надзвичайним трійкам по боротьбі з бандитизмом 

надавалося право розстрілу громадян на місці. Регіональні воєнні наради 

мали право  створювати бойові дільниці, польові штаби, направляти каральні 

експедиції у повстанські райони тощо [292, с. 247]. 

Давалася взнаки фізична і моральна втома повстанців від безперервних 

бойових дій. Масове дезертирство з повстанських загонів на середину 1921 р. 

загальним явищем для України взагалі та слобідських земель зокрема. 

Скористатися можливістю повернутися до мирного життя квапилися не лише 

рядові повстанці, а й деякі отамани. В червні 1921 р. складає зброю загін (300 

вершників) отамана Гавриша на чолі із самим отаманом, який оперував в 

районі міста Біловодська на Старобільщині [275, с. 87]. 

В кінці липня основна частина РПАУ(м) була розбита в районі Ромни–

Недригайлів, західніше Сум. Повстанці зазнали великих втрат. Проте самому 
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Н. Махну вдалося вирватися з оточення і вже 17 серпня він знаходився на 

Правобережжі, де продовжував вести неприривні бої з червоними військами 

[223, с. 514]. Але зневіра в перемозі над більшовиками штовхала отаманів на 

складання зброї. 8 червня 1921 р. в Зміївському повіті добровільно припинив 

боротьбу махновський отаман І. Циба, 28 липня в Богодухівському повіті 

добровільно з’явився в губчека «петлюрівський» отаман Листопад. Проте у 

1921 р. з 45 повстанських отаманів, виявлених ДПУ у Харківській губернії, 

добровільно склали зброю лише шестеро [42, арк. 59]. Варто відзначити, що 

незважаючи на обіцянки мирного життя, більшість отаманів та рядових 

повстанців його не отримала. Вони були використані більшовицьким 

режимом для боротьби із колишніми товаришами по зброї і таким чином 

заробляти собі «прощення» у радянської влади.  

Проте, навіть перед перспективою смерті, більшість лідерів 

антибільшовицьких формувань Слобожанщини, продовжувала вести свою 

безнадійну боротьбу. Тільки протягом липня – листопада 1921 р. зусиллями 

загону по боротьбі з бандитизмом Харківського губернського відділу ДПУ 

було знищено разом зі своїми загонами десять отаманів і захоплено в полон 

четверо командирів повстанських формувань [43, арк. 57]. 

В Старобільському повіті, який від квітня 1920 року входив до складу 

новоствореної Донецької губернії, впродовж весни – літа 1921 р. зазнали 

поразки та припинили існування 15 повстанських загонів. Проте на серпень 

все ще існувало з десяток нечисленних мобільних загонів, в тому числі 

Колеснікова – 12 чоловік, Черепахи – 20, Щабля – 40, Харлашки – 12, Трокая 

– 10. Єдиною великою військовою формацією залишався загін Каменюка, 

який в різні періоди нараховував до 1000 чоловік і здійснював наскоки на 

продзагони та більшовицьку адміністрацію. Так, 8 червня загін здійснив рейд 

по селам Піски та Закотне, де ліквідував голову КНС Д. Комісаренка та 

кількох представників місцевої адміністрації, а 13 червня 1921 р. він же 

знищив більше 30 продзагонівців, які проводили викачку хліба в селі 

Розбігайлівка Новоайдарської волості [158, с. 44 – 47; 275, с. 88 – 89]. Проте, 
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подібні масштабні за своїм характером антибільшовицькі акції відходили в 

минуле. Загони зменшувалися і переходили на дії індивідуального терору та 

диверсії. З початком червня в Лебединському повіті було виявлено 

невеликий (8 осіб) повстанський загін Зайця, який робив вилазки в сусідній 

Охтирський повіт [138, с. 148 – 149]. 

Заміна продрозкладки продподатком і легалізація приватної торгівлі, 

амністії та остаточна поразка наприкінці літа 1921 р. Н. Махна, який був 

змушений перейти кордон із Румунією 28 серпня із найвірнішими своїми 

прибічниками [213, с. 341], остаточно переконала більшість повстанців у 

необхідності шукати мирним шляхом порозуміння з владою. Як свідчать 

інформаційні зведення ДПУ в грудні 1921 р. чисельність повстанських 

загонів в середньому становила 9 – 12 чоловік [43, арк. 61]. До того ж їхня 

кількість різко скоротилася. Переважна більшість загонів розсіялася, багато 

отаманів разом зі своїми групами залишили межі Харківської губернії.  

Всі ці міри дали змогу вже в кінці липня 1921 р. (тобто ще до поразки 

Н. Махна), М. Фрунзе заявити, що: «Бандитизм як збройна сила різко і 

впевнено зменшується. Абсолютна більшість колишніх потужних 

бандитських з’єднань знищено. Що стосується Лівобережжя, то тут 

доводиться відзначити (…) майже повне викорінення найсильнішого 

бандитського з’єднання, так званої «повстанської армії Махна». Повстанська 

армія в дійсний час майже повністю ліквідована (…) Червоній армії як силі, 

що активно бореться із бандитизмом, зараз, через відсутність великого 

супротивника, робити майже нічого, і на перший план віднині виступає роль 

ЧК та міліції» [218, с. 357]. 

Таким чином, можна констатувати, що повстанству Слобожанщини, 

особливо анархо-махновського спрямування на кінець літа – початок осені 

було завдано важких ударів. Проте, поруч із махновський, починаючи з весни 

1920 року на Слобожанщині діяли осередки повстанства самостійницького. 

На відміну від активних рейдуючих загонів анархістів, самостійницькі 

організації діяли переважно підпільно, не привертаючи уваги каральних 
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органів активними акціями. Винятки, звичайно, були. Так, на початку 1921 р. 

півсотні вершників отамана Кучми під українським жовто-синім стягом 

увірвалися на станцію Молчанове й відбили радянський потяг із харчами та 

одягом, які роздали місцевим селянам [370]. У загоні час від часу відбувався 

військово-політичний вишкіл, у жовтні 1921 року відділ зосереджувався на 

острові посеред річки Оскіл [127, с. 213]. 

Після арешту восени 1921 р. в Києві керівників та значну кількість  

членів Центрального Повстанського Комітету, вцілілі осередки 

Центрповстанкому через деякий час перемістили свій центр до Харкова. 

Керівною п’ятіркою «Харківського губповстанкому» були полковники Армії 

УНР Котелевець, Волох, офіцери Водотика, Юрченко, Демченко. 

Осередками повстанкому у Харкові були: 1. Школа Червоних Старшин;        

2. Агрономічний інститут; 3. Харківська електростанція; 4. Кооперативні 

курси; 5. Медична академія; 6. Південний Округ шляхів сполучення;             

7. Кавалерійські курси [130, с. 166]. За даними більшовицьких спецслужб, 

наведеними в музейній експозиції «Народна війна», на території Харківської 

губернії в період 1921 – 1922 рр. було щонайменше 7 повстанських 

осередків, повстанських загонів та груп, пов’язаних з губповстанкомом [130, 

с. 167–168]. 

У Куп’янському повіті розгорнув діяльність осередок із центром у 

слободі Кабан’є. Керівною п’ятіркою виступили: Кияшко, Тищенко, Кравців, 

Пріма і полковник армії УНР Журба, він же Тищенко-Павлюк, який і 

здійснював оперативне командування. Повстанком мав свій бойовий загін, 

замаскований під виглядом гідрометричного трудового загону, сформованого 

з 97-ми червоноармійців-українців, що втекли з Червоної армії. Керівництво 

повстанкому встановило тісні зв’язки із загонами, що діяли у Куп’янському і 

Валківському повітах: Колодія, Сироватського, Погорілого, Донченка і 

Винника, які за даними Р. Круцика нараховували по 250 повстанців [130,                    

с. 166, 168]. Втім, на нашу думку, наведена цифра значно перевищена. Проте, 

ця організація видала себе раніше, аніж мало початися загальне 
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антибільшовицьке повстання, а саме: 1 вересня 1921 р. під час спроби 

звільнення з Куп’янського повітового ЧК повстанця Коломійця, В. Кияшко, 

який діяв під виглядом співробітника Донської надзвичайної комісії по 

боротьбі із контрреволюцією, був розкритий і йому довелося тікати [218,             

с. 129].  

Доволі швидко повітове ЧК з’ясувало, що В. Кияшко працював на 

гідротехнічній станції, що знаходилася в Купянскому повіті (слобода 

Кабан’є). При обшуку станції було знайдено підробні бланки Донської 

надзвичайної комісії, загону особливого призначення по боротьбі з 

бандитизмом, штабу Північно-Кавказького військового округу та 

інженерного загону. Декілька чоловік із адміністрації станції було 

заарештовано – Іщенко, Прима, Попов, але підкріплення у 250 вершників, 

замаскованих під трудовий загін, відбили полонених та примусили чекістів 

відступити [218, с. 599]. 

7 вересня 1921 р.  В. Кияшка було затримано в одному із сіл повіту. Під 

час допиту він зізнався, що навчаючись в політехнічному інституті Ростова-

на-Дону, вступив до «Кубанської національно-соціалістичної повстанської 

організації», яка проводил антирадянську діяльність. Від цієї організації                  

В. Кияшко отримав доручення під виглядом гідротехнічної станції 

організувати в Куп’янському повіті повстанський загін для боротьби із 

більшовицьким режимом. В червні 1921 р. Кияшко прибув до Куп’янська і, 

використовуючи приготовані підроблені бланки ростовських радянських 

установ, офіційно зареєстрував гідротехнічну станцію [217, с. 130]. В той же 

час він увійшов в контакт із губповстанкомом і з його допомогою зміг 

створити при станції повстанський загін під виглядом трудового із 

дезертирів-червоноармійців, на яких навіть отримував харчування та одяг. В 

подальшому, а саме, в липні 1921 р., відбулося об’єднання дрібних загонів 

Винника, Донченка, Сировацького під прикриттям гідротехнічної станції у 

військову формацію під жовто-блакитним прапором загальною кількістю в 

250 вершників. Отаманом новоствореного загону було обрано колишнього 
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полковника армії УНР Журбу, який переховувався у Вовчанському повіті під 

прізвищем Павлюк. Одночасно його ж призначили і завідувачем 

гідротехнічної станції [219, с. 376]. 

Незважаючи на те, що в більшовицькій історіографії міцно укорінилася 

єдина думка стосовно українських повстанців як про бандитів та грабіжників, 

підтримка із боку інтелігенції та селянства, свідчить про інше. Куп’янські 

борці проти більшовицького режиму знайшли широку підтримку із боку 

вчителів, учнів середніх навчальних закладів, працівників державних 

установ. Серед прибічників повстанців були «(…) великі землевласники – 

Мартиненко (700 дес. землі), брати Заморцеви (200 дес. землі), власниця 

зсипного пункту Компанієць» [217, с. 130]. 

В боях із частинами Червоної армії, загонами ЧОН, КНС та ЧК 

впродовж кінця 1921 – початку 1922 рр. повстанський загін втратив 2/3 свого 

особового складу із деякими з отаманів (Донченко, Грайворонський 

(можливо, Гайворонський)). Деякі отамани, як, наприклад, Сироватський, 

відійшли на територію сусідніх повітів для продовження боротьби, залишки 

ж загону – 43 чоловіки склали зброю [218, с. 600].  

За вироком надзвичайної сесії Всеукраїнського верховного 

революційного трибуналу від 7 вересня 1922 р., 15-ох підсудних, переважно 

селян, було виправдано; 7 – ом призначили строк позбавлення волі від 1 до    

3-ох років; 4-ом – 5 років; 15-ом, як найбільш небезпечним і невиправним,  

присудили найвищу міру покарання – розстріл [219, с. 378]. 

Восени 1921 р. продовжував боротьбу отаман Каменюк, проте в 

листопаді навіть такий невловимий повстанець був безсилий перед значно 

чисельнішими каральними загонами більшовиків. В бою біля села Осинового 

Старобільського повіту отамани Каменюк та Лодирь, який раніше із 

залишками свого загону приєднався до Каменюка, загинули [275, с. 88 – 89]. 

Смерть знакового для східної Слобожанщини отамана підвела своєрідну 

риску повстанської боротьби для цього регіону. За півтора роки активного 

«політичного бандитизму» в Старобільському повіті було знищено понад 
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3000 представників більшовицької адміністрації, комнезамів, 

червоноармійців. З боку повстанців кількість втрат підрахувати неможливо, 

проте можна констатувати, що їх було не менше [158, с. 47]. 

У вересні силами Тростянецької та Більчанської міліції було розпочато 

операцію проти нечисельного загону Сміяна, що оперував в Лебединському 

повіті. В результаті цієї акції 1 повстанець був убитий, 1 захоплений в полон, 

було встановлене місцезнаходження повстанців, їхнє походження та родинні 

зв’язки, що дозволили взяти двох заручників, батька отамана Сміяна та 

батька члена загону Кравченка [138, с. 149]. 

7 жовтня було проведено другу операцію проти загону Сміяна і 

одночасно проти загону Зайця, що оперував в в південно-східній частині 

Лебединського повіту. Одного повстанця із загону Сміяна вбили, інші ж 

змогли втекти. Одразу ж було проведено репресивні міри проти місцевого 

населення, в результаті яких захоплено 20 осіб. Всі затримані передані в 

розпорядження слідчого, після чого була проведена операція в районі 

Староіванівки. «(…) що стосується загальної характеристики бандитизму в 

повіті, то дані дозволяють сказати наступне: характер бандитизму майже 

виключно кримінальний; деякий сумнів представляє банда Сміяна, як 

колишнього члена УКП; можна думати, що вона не позбавлена деякого 

відтінку петлюрівщини» [138, с. 150].  

Продовжуючи політику чергування «батога» та «пряника» стосовно 

повстанства, більшовики в кінці листопаду 1921 р. оголосили чергову 

амністію для розкладу повстанських загонів, яка стосувалася учасників 

контрреволюційних армій та збройних формацій, що знаходились за 

кордоном. Для рядових цілковито, для командного складу – індивідуально [3, 

арк. 1], проте для повстанського руху Слобожанщини цей крок не мав 

вагомого значення. Взагалі, не зважаючи на зниження інтенсивності 

повстанської боротьби Слобожанщини, в одному з урядових бюлетенів 

зазначалося, що за період з 1 червня до 1 грудня 1921 р. «бандити здійснили 

таку кількість нападів на населені пункти, станції, мости, склади і т. п.: 
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Харківська губернія – 35 нападів, Донецька – 51 напад» [292, с. 249]. Якщо ж 

врахувати, що абсолютна більшість повстанських виступів Донецької 

губернії відноситься саме до аграрного Старобільського повіту (історичної 

Слобожанщини), в якому підтримка більшовиків була значно нижча, ніж на 

індустріалізованому півдні Донбасу, стає зрозумілим, що осточної перемоги 

режим ще не здобув. 

Також до літа – осені 1922 р. можна віднести останні прояви 

антибільшовицької боротьби отаман Бурлаки. Його загін чисельністю 

близько 400 чоловік піхоти, здебільшого дезертирів з лав Червоної армії діяв 

у межах Чугуївського, Вовчанського та Купянського повітів. За час 

активного функціонування здійснив 5 нападів на продовольчі відділи та 8 

випадків знищення радянської адміністрації. За повідомленнями 

більшовицької розвідки тимчасово перейшов на Воронежчину, після чого 

його сліди загубилися [367]. В цей же час в Старобільському повіті 

невеликий маневренний віділ отамана Литвиненка (до 50 чоловік піхоти), 

колишнього комісара п'ятого продовольчого відділу дає про себе знати 

щонайменше 7-ма нападами на дрібні продзагонівські частини [367]. 

На початку 1922 р., на думку керівництва ВУЧК, український 

«бандитизм» за територіальною ознакою поділявся на дві зони. Перша, де 

розвивався так званий «голодний бандитизм», охоплювала Харківську, 

Донецьку, Запорізьку, Катеринославську, Кременчуцьку, Чернігівську 

губернії, мав місце в окремих районах Полтавщини, Миколаївщини, 

Одещини [199, с. 99].  

Друга ж умовна зона, де функціонував «політичний бандитизм» 

петлюрівської орієнтації охоплювала Київську, Волинську, Подільську, 

Кременчуцьку і Одеську губернії. В цілому ж в Україні продовжували 

боротьбу загони отаманів Слона, Чапила-Ратченка, Білецького, Кучми, 

Колодія (Харківщина), Ковальова, Петренка, Фоміна, Соболева, Федорова, 

Зайцева, Шнипка, Сировацького [292, с. 250]. 
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Січень 1922 р. розпочався для повстанців Слобожанщини з тяжких 

втрат. Так, у цей час в Харківській губернії було знищено групу отамана 

Слона, а бійці загонів І. Колодія і вже згадуваного Гайворонського склали 

зброю добровільно [199, с. 101; 157, с. 5]  

Навіть в умовах значних перемог над повстанцями, більшовицький 

режим продовжував застосовувати всю міць свого репресивного апарату для 

терору по відношенню до мирного населення з метою залякати та змусити 

його відвернутися від повсталих селян. Так, в інструкції про відповідачів та 

заручників від лютого 1922 р., чітко зазначено, що для попередження 

повстанської діяльності в районах, де значного «бандитизму» немає, замість 

кругової поруки і взяття заручників ввести інститути відповідачів із числа 

заможних, авторитетних селян, а також родичів повстанців. Відповідачі мали 

своєчасно попереджати окупаційні органи про всіх підозрілих особах в 

зазначеному районі, появі груп та окремих повстанців, «злочинну поведінку» 

раніше амністованих учасників антибільшовицьких загонів, 

контрреволюційні розмови та інші «антирадянські» дії. За невиконання хоч 

би одного із вищеозначених пунктів відповідач одразу ж заарештовувався та 

розглядався як заручник [138, с. 164 – 165]. Таким чином, ті, хто мав нещастя 

потрапити до переліку відповідачів мали виступати офіційними 

інформаторами режиму, на відміну від прихованих «секретних 

співробітників», що вносило і елемент морального тиску на селян.  

В березні 1922 р. в місті Валки під час облави було затримано 

вихователя дитячого будинку Захарчука, який виявився законспірованим 

офіцером армії УНР. В процесі слідства було встановлено, що він в складі 

групи з 12 чоловік присланий в Україну з-за кордону для підпільної 

антирадянської роботи. Інший керівник групи – Бабюк теж був старшиною 

петлюрівської армії, колишній член Української комуністичної партії (УКП). 

Слідство виявило зв’язок арештованих з групою УКП у Берліні, яку 

очолювали Мороз і Висоцький. Через бюро військовополонених групу 

«укапістів» (61 особа) було переправлено до України, де вони влаштувалися 
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працювати вчителями, директорами, працівниками дитячих будинків тощо. 

Познайомившись із вчителем Огульчанської волості Валківського повіту                    

Я. Гаєвським, через нього вдалося встановити контакти з повстанцями 

Богодухівського повіту, а також із керівником Харківського губповстанкому 

полковником Котелевцем. Проте, досить швидко організацію було викрито. 

Котелевця було разтріляно, а Валківська організація арештована Харківським 

губернським відділом ДПУ. У вересні 1922 р. надзвичайна сесія 

Всеукраїнського верховного революційного трибуналу разглянула справу 

про 45 учасників цієї організації. 24 подсудних селян було відпущено на 

волю як «ошуканих петлюрівцями», 5-ох головних звинувачуваних, в тому 

числі Бабюка, засудили до розстрілу [219, с. 374 – 375]. 

12 квітня 1922 р. ВУЦВК провів ще одну амністію, звільнивши від 

покарання українських емігрантів, що були змушені залишити Україну 

внаслідок антибільшовицької боротьби, окрім вищих керівників [67, с. 25]. 

На 1 липня 1922 р. в Харківській губернії діяли 5 тільки ідентифікованих 

антибільшовицьких угруповань [199, с. 103]. Основна ж маса опонентів 

більшовицького режиму перейшли на нелегальне положення та діяли 

підпільно.  

В бюлетені про огляд повстанського руху в Україні від 10 липня                 

1922 р. політичний стан Харківської губернії за період з 20 квітня по 20 

травня характеризується наступним чином: «(…) Організаторами повстання є 

навіть не куркульське селянство, а контрреволюційна націоналістична 

російська та українська інтелігенція (…) В цьому видно тільки повторення 

того очевидного факту, що контрреволюціонери білогвардійці та жовто–

блакитні намагаються проникнути в військові організації, де вони можуть 

дізнаватися не тільки військові таємниці, але й зривати військові операції та 

організовувати збройні повстання. Між іншим, (…) є дані стосовно того, що 

петлюрівська підпільна організація, центром якої є якийсь місцевий 

розпорядник, встигла ввести своїх агентів навіть в полк незаможних селян» 

[32, арк. 59 – 60]. 
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На 12 вересня 1922 р. на Слобожанщині ще залишалися осередки опору 

більшовицькому режиму у вигляді розпорошений повстанських загонів. Так, 

до Печенізької, Мерефянської, Липецької та інших волостей Харківського 

повіту було вирішено відправити загін у 80 багнетів для збирання 

продподатку, оскільки в них фіксувався «політичний бандитизм». Також для 

означених цілей в районі Краснопавлівки Зміївського повіту потребувало не 

менше пів–ескадрону кавалерії або пів–роти піхоти при одному кулеметі. 

Охтирський, Богодухівський, Валківський, Вовчанський, Куп’янський, 

Лебединський та Сумський повітові продовольчі комітети повідомили, що 

збройної сили не потребують. Щодо Ізюмського повіту, то питання про 

потребу збройної «допомоги» мало з’ясуватися в процесі продподаткової 

кампанії [130, с. 104]. 

Восени 1922 р. були знищені збройні загони Білецького, Приходька, 

Ситника [199, с. 102; 318, с. 86 – 87]. В листопаді 1922 року загін отамана 

Козла в складі 12 осіб було обеззброєно каральним більшовицьким загоном 

під командуванням Бойка біля с. Мечебилового Ізюмського повіту та 

страчено – живцем пущено під лід [284, с. 81; 243, с. 538]  

Щоправда, періодично з’являлися повідомлення про активізацію 

«бандитизму» на слобідських землях. Так, в державних зведеннях від                         

27 грудня 1922 р. відмічено, що в Сумскому повіті спостерігається зростання 

кримінального бандитизму внаслідок голоду [171, с. 60]. В травні 1923 р. 

наголошується, що «Сильне незадоволення селян викликає надмірність 

податків, зокрема фінподаток (Харківський округ), ненормальностями в 

податковій роботі (Сумський округ району Охтирки, де крім того сильно 

розвинений бандитизм і населення нерідко є спільниками бандитів). Селяни 

волостей колишнього Охтирського повіту підтримують роботу підпільних 

організацій (…) і всі налаштовані проти радянської влади (…) В 

Охтирському повіті селяни навіть беруть участь в бандитських акціях, є 

хутори, що складаються із бандитів» [171, с. 103]. В Старобільському повіті 
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нез’ясована банда здійснила наліт на квартиру члена виконкому Білолуцької 

волості [171, с. 98]. 

На початок 1923 р. на Слобожанщині залишалися одиничні загони, які 

практично втратили своє політичне забарвлення та вироджувалися в звичайні 

кримінальні банди. До цього призвів комплексний підхід більшовицького 

режиму – чергуючи «батіг» та «пряник», вони змогли розшарувати село, 

перетворивши завойовницьку війну на громадянську, голодомором 1921 – 

1923 рр. знизити політичну активність українського селянства, репресіями, 

інститутом відповідачів залякати хліборобів, позбавивши повстанців таким 

чином міцного тилу; в той же час неп, введення продподатку замість 

продрозкладки, амністії учасників повстанського руху, політика 

«коренізації», яка у випадку України стала «українізацією», дали ілюзію 

умиротворення та стабільності, завдяки яким можна було піти на компроміс 

із владним режимом. 

Ще донедавна розбурхана селянська стихія перетворилася в спокійне 

радянське «болото». Подекуди, як на Старобільщині, маленькі повстанські 

загони діяли до 1924 р., коли був знищений останній збройний загін 

Олексанова. Сам отаман зміг втекти, але невдовзі був схоплений та 

розстріляний [275, с. 90]. На Лебединщині в околицях с. Ревки із 1920 по 

1928 р. діяв загін Марфенка із 15 чоловік, на рахунку якого було близько 70 

ліквідованих більшовиків [231, с. 64; 257, с. 48].  

Втім, незважаючи на те, що збройне політичне крило повстанського 

руху було розбите, сам рух не припинив свого існування. Він змінив 

стратегію і тактику, форми боротьби та мав пристосовуватись до життя в 

нових реаліях більшовицького режиму.  

Найточніше настрої тогочасних повстанських керівників передав                

Ю. Горліс-Горський у своїй мемуарно-художній роботі «У ворожому 

таборі»: «У повстаннях у різний час і в різних місцях загинуло стільки 

людей, що, якби два роки тому вони були б усі в армії, сьогодні панували би 

над Москвою. Доба лицарських вчинків зі зброєю в руках минула. Тепер 
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українець, який хоче прислужитися своїй нації, мусить іти на чорну роботу: 

готувати підвалини і матеріал для нового зриву (…) Не знаємо, коли знову 

проб’є «дванадцята година», чи ще для нас, чи вже для тих, хто зростає. Коли 

мільйони українців стануть справді українцями, коли кожний селянин 

зрозуміє тезу «або Москва, або Україна», ми не чекатимемо від історії 

подарунків. Ми видеремо те, що нам належить» [71, с. 106].  

 

*** 

Після остаточного повернення та вкорінення більшовицького режиму 

на Слобожанщині, радянськими функціонерами продовжувала 

впроваджуватися політика «воєнного комунізму», через яку влітку 1919 р. 

червоний режим поступився місцем білому. Натомість, небажання РКП(б) та 

її регіонального осередку – КП(б)У йти еволюційним шляхом реформ та 

лібералізації економіки, призвело до чергового сплеску селянської 

повстанської боротьби. Селяни, що до квітня 1920 р. займали вичікувальну 

позицію, знову взялися за зброю.  

В травні – листопаді успіхам селянських загонів, РПАУ(м) та 

самостійницьких повстанських організацій сприяло існування двох фронтів 

бойових дій, що сковували радянські війська – Західного (проти Польщі та 

армії УНР) та Південного (проти П. Врангеля). Натомість, Ризький мир та 

поразка Врангеля залишили селян він-на-віч із шістьма більшовицькими 

арміями, чисельністю у понад 1,2 млн. чоловік, загонами ЧОН, збройними 

відділами комітетів незаможних селян, ЧК та іншими каральними органами 

більшовицького режиму. 

Проте, більшовики розуміли, що вийти переможцями з боротьби проти 

народної стихії, використовуючи лише силові засоби, було практично 

неможливо. Тому, В. Ленін в березні 1921 р. вимушено проголосив курс на 

нову економічну політику з головним елементом – заміною продрозкладки 

продподатком, який, щоправда, в Україні вводився лише з осені. Взагалі, 

компроміс із політичними опонентами заради досягнення стратегічних цілей, 
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активно використовувався В. Леніним у внутрішній політиці [55, с. 385]. 

Особливо часто такими ситуативними союзниками ставали загони анархістів 

та РПАУ(м), яких, по досягненню мети, оголошували ворогами, 

контрреволюціонерами та знищували.  

Неп, квітнева амністія та терор голодом 1921 – 1923 рр. зробив свою 

справу – влітку – восени 1921 р.повстанство Слобожанщини зазнало 

відчутного удару – поразка Н. Махна із наступним відходом до Румунії, 

знищення низки знакових селянських отаманів, серед яких Г. Савонов та                

І. Каменюк, ліквідація самостійницьких осередків в Куп’янському та 

Валківському повітах – все це поставило селянство Слобожанщини перед 

вибором – змиритися та намагатися інтегруватися в нові життєві реалії в 

рамках УСРР чи загинути. Збройне повстанство як організована сила на 

слобідських землях перестало існувати.  
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ВИСНОВКИ 

 

Революція із наступним розпадом Російської імперії, призвели до появи 

національних державних утворень, серед яких була і Україна. Між тим, 

більшовики, що захопили владу в Росії в результаті Жовтневого перевороту, 

не могла дозволити такої розкоші, як існування незалежних національних 

держав колишньої імперії Романових. Результатом інтервенції більшовиків 

на українські землі, в першу чергу – Слобожанщину, стала довготривала 

війна, громадянський розкол в суспільстві та, як результат, втрата 

державності на довгі 70 років.  

Лідери Української Центральної Ради не змогли подібно лідерам 

російського демократичного табору адекватно оцінити загрозу, яку ніс 

революції радянсько-більшовицький альянс. Перебуваючи під враженням 

того, що вони знаходилися на гребені революційної хвилі, автори Третього 

Універсалу твердили: «Станемо на сторожі інтересів прав і революції не 

тільки нашої землі, а й усієї Росії» [97, с. 533 – 534; 262, с. 418]. Проте, щоб 

«стояти на сторожі», вони не мали, як виявилося, збройних сил, хоча ще під 

час ІІ Всеукраїнського Військового З’ їзду 5 – 11 червня 1917 р. Центральну 

Раду визнали своїми провідниками 1,6 млн. українських військових [86,                  

с. 254; 185, с. 37 – 38].  

Історіографічний аналіз літератури засвідчив відсутність комплексного 

наукового дослідження селянського повстанського руху на Слобожанщині 

весни 1918 – весни 1923 рр. і доцільність поглибленої наукової розробки цієї 

проблеми.  

1. Безпосереднім подразником для українського селянства стала поява 

на території Слобожанщини німецько-австрійських військ, згідно з умовами 

Берестейського мирного договору. Проти них, як окупантів, відбулися перші 

селянські повстання навесні 1918 р., що базувалися на економічному грунті і 

були направлені на захист власних майнових інтересів. Проте до літа 

селянський рух, переважно, виявляв себе в пасивному опорі – саботажі на 
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виробництві, відмові обробляти поля, здавати збіжжя. Втім, вже із середини 

1918 р. відбулася радикалізація протестного руху, що можна пояснити як 

репресивними діями стосовно селян колишніх землевласників, що повертали 

своє втрачене майно за допомогою німецько-австрійських військ, так і 

агітаційній та диверсійній діяльності більшовиків та українських сил лівого 

спрямування проти Української Держави П. Скоропадського. 

2. Після падіння зречення від влади П. Скоропадського, влада 

Директорії на землях Слобожанщини мала номінальний характер. 

Більшовицький режим відновився в результаті прямого вторгнення 

Радянської Росії в УНР. Українські повстанські загони, що боролися проти 

гетьмана, більшою мірою розійшлися по домівках, а деякі, як загони             

Г. Савонова, Я. Іщенка влилися до Червоної армії. 

3. Внаслідок відновлення на Слобожанщині влади більшовиків в січні 

1919р., селянський протестний рух розвивався як загальнонародний рух 

опору впровадженню політики «воєнного комунізму», яка проявилася у 

грабіжницькій продрозкладці та спробі організувати колективні 

господарства, що йшло у розріз з очікуваннями найширших прошарків 

селянства. Селянський рух охоплював широкий спектр видів боротьби – від 

пасивних (приховування хлібу, критика дій уряду, ухиляння від мобілізації 

тощо) до збройної боротьби. Проте, повстанство Слобожанщини значно 

поступалося за розмахом іншим регіонам України – Чернігівщині, 

Полтавщині, Херсонщині та не дало в даний проміжок часу такого яскравого 

та харизматичного селянського лідера, як Д. Терпило чи Н. Григор’єв. Втім, 

відсутність надійного тилу серед найчисельнішої верстви українського 

населення, змусила більшовиків залишити терени Слобожанщини під тиском 

Добровольчої армії. 

4. Із червня по грудень 1919 р. абсолютна більшість Слобожанщини 

перебувала під пануванням Добровольчої армії А. Денікіна. Загалом, 

білогвардійський режим не запропонував сільському населенню комплексної 

програми економічних та соціальних реформ, не забезпечив вирішення 
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аграрного питання, на яке так сподівалося селянство, натомість грабунок на 

низовому рівні, зневага до національних прав українців та мобілізація до 

армії із закликом до відновлення абсолютно чужої для них «Єдиної та 

неподільної Росії» викликали масовий спротив, який вилився в збройну 

боротьбу. КП(б)У та українські партії  лівого спрямування не змогли очолити 

повстанський рух Слобожанщини, через власні організаційні вади та роботу 

контррозвідки Добровольчої армії, а тому повстанський рух розвивався в 

руслі стихійних виступів численних погано скоординованих збройних 

загонів, яких на вересень – жовтень 1919 р. в межах Слобожанщини 

нараховувалося до 30, загальною чисельністю близько 4000 осіб. Найбільше 

повстанських загонів, переважно махновської ідеологічної орієнтації 

спостерігалося в районі Теплинських лісів Ізюмського повіту.  

5. Після остаточного повернення та вкорінення більшовицького 

режиму на Слобожанщині, радянськими функціонерами продовжувала 

впроваджуватися політика «воєнного комунізму», через яку влітку 1919 р. 

червоний режим поступився місцем білому. Натомість, небажання РКП(б) та 

її регіонального осередку – КП(б)У йти еволюційним шляхом реформ та 

лібералізації економіки, призвело до чергового сплеску селянської 

повстанської боротьби. Селяни, що до квітня 1920 р. займали вичікувальну 

позицію, знову взялися за зброю. В травні – листопаді успіхам селянських 

загонів, РПАУ(м) та самостійницьких повстанських організацій сприяло 

існування двох фронтів бойових дій, що сковували радянські війська – 

Західного (проти Польщі та армії УНР) та Південного (проти П. Врангеля).  

6. Ідеологія повстанського руху на початок 1920 р. і майже до 

завершення активної повстанської боротьби навесні 1923 р. мала яскраво 

виражене антибільшовицьке спрямування, але не була однорідною. За своїм 

ідеологічним спрямуванням повстанські загони поділялись на анархістські 

(махновські), які переважали на Слобожанщині, національні («уенерівські», 

«петлюрівські») та загони без чіткої ідеологічної орієнтації. Починаючи від 

кінця 1920 р., коли Н. Махно остаточно розірвав стосунки із більшовиками, 
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на Харківщині відбувалися ситуативні об’єднання між формуваннями різного 

політичного спектру – зокрема, самостійницька організація Кияшка – Журби 

до якої входив загін анархіста Сировацького. Сам Н. Махно теж шукав 

контактів із С. Петлюрою з метою спільної боротьби проти більшовиків, але 

було вже запізно [8, арк. 12 – 14]. 

7. Важкого удару селянському повстанському руху Слобожанщини 

завдав економічний «пряник» більшовиків – проголошення в березні 1921 р. 

курсу на нову економічну політику, яка, щоправда, в України вводилась 

лише з осені, амністії для учасників повстанських формувань, ліквідація  

РПАУ(м) із наступним відходом Н. Махна до Румунії та викриття низки 

законспірованих повстанських осередків самостійницького спрямування в 

Куп’янському, Валківському та Богодухівському повітах.  

8. Окрім зазначених причин, які призвели до занепаду повстанського 

руху на Слобожанщини варто назвати багаторазову перевагу більшовиків у 

озброєнні, тиловому забезпеченні, організації та комунікації,  терор голодом 

1921 – 1923 рр., який мав зламати волю до спротиву, систему заручництва, 

яка загрожувала не тільки повстанцям, але й їхнім односельцям, розгалужену  

мережу секретних співробітників в кожному селі – все це примусило селян–

повстанців Слобожанщини скласти зброю та спробувати інтегруватися в 

радянське суспільство. 

На початку 1923 р. селянське повстанство на Слобожанщині 

припинило своє існування як організована сила. У березні 1923 р.                      

Ф. Дзержинський навіть поставив питання про ліквідацію в структурі ОГПУ 

відділу по боротьбі з бандитизмом. В звіті про діяльність Раднаркому УСРР 

за період від 1 жовтня 1922 до жовтня 1923 р. повідомлялося, що взимку 1922 

– 1923 рр. розпалися рештки «банд», які мали політичний характер [199, с. 

104]. Проте, деякі селянські загони чи навіть просто окремі персони 

продовжували боротьбу з більшовиками до кінця 1920-х рр.  
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СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ 

 

Архівні джерела 

 

Центральний державний архів вищих органів влади та управління 

України, м. Київ. 

Ф. 1064. Рада Міністрів Української Держави м. Київ, 1918. 

 Оп.1. 

1. Спр. 57. Постанова Ради Міністрів Української Держави про 

відновлення закону Російської держави від 2 грудня 1905 року про покарання 

за участь в деяких страйках. 19 січня 1918 р., 11 арк.  

2. Спр. 269. Закон «Про доповнення постанови про деякі тимчасові 

заходи до охорони державного порядку та громадського спокою», 8 арк. 

Ф. 1078. Військове Міністерство УНР.  

Оп. 2.  

3. Спр. 207. Про політичний і моральний стан армії УНР та амністію 

радянського уряду учасникам контрреволюційних армій (30 листопада 1921 –

23 червня 1923 рр.), 93 арк. 

 Ф. 1216. Мiнiстерство внутрiшнiх справ Української Держави. 

Оп. 1.  

4. Спр. 100. Осведомительный отдел. Донесения старост о настроениях 

населения, большевистском движении и проишествиях в Харьковской 

губернии. 11 июля – 23 ноября 1918 г., 220 арк. 

5. Спр. 113. Донесення, повідомлення та листи Харківського 

губернського старости про нагляд, арешти та обшуки осіб запідозрених у 

більшовизмі. 15 липня – 7 грудня 1918 р., 384 арк. 

Оп. 2.  

6. Спр. 1. Доповіді Державної Варти про внутрішнє становище на 

Україні. 21 липня – 13 листопада 1918 р., 112 арк. 
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Ф. 2360. Всеукраїнський революцiйний комiтет (Всеукрревком),                              

м. Харкiв 

Оп. 1.  

7. Спр. 5. Протоколи та виписки з протоколів засідань Всеукраїнського 

революційного комітету, 1919 р., 184 арк. 

Ф. 3696. Міністерство закордонних справ УНР. 

Оп. 3. 

8. Спр. 26. Копії доповідних записок (невідомих авторів) про підтримку 

Махном петлюрівської Директорії, про зовнішню політику, становище 

Директорії за кордоном, про їх взаємну боротьбу з Радянською владою на 

Україні (1920 – 1921 рр.)., 27 арк. 

 

Центральний державний архів громадських об’єднань України,  

м. Київ 

Ф. Р. 1. Центральний комітет Комуністичної партії (більшовиків) 

України. 1917 – 1991 рр. 

Оп. 18.  

9. Спр. 33. Зафронтове бюро ЦКП(б)У. Доклады К. Коробкина в 

оргбюро ЦК КП(б)У о подпольной работе в Харькове, Лисичанском и 

Старобельском уезде. 1919 г., 12 арк. 

10. Спр. 40. Зафронтове бюро ЦКП(б)У. Доклады о деятельности 

военного отдела и отдела связи ЦК КП(б)У. 1919 г., 38 арк. 

11. Спр. 42. Зафронтове бюро ЦКП(б)У. Доклады уполномоченных ЦК 

КП(б)У о деятельности повстанческих отрядов в тылу деникинских банд. 

1919 г., 51 арк. 

Оп. 20.  

12. Спр. 20. Докладные записки, сообщения ВУЧК, Центрального 

Украинского железнодорожного ревкома. 5 марта  – 12 декабря. 1919 г., 

231арк.  
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13. Спр. 21. Протокол заседания Центральной политической 

мобилизационной комиссии. Доклады, сводки Центральной и губернських 

политических мобилизационных комиссий, агит-, просветотрядов при 

губвоенкомах. 29 апреля – 7 августа 1919 г., 47 арк. 

14. Спр. 40. Сводки информационного отдела ЦК КП(б)У для членов 

ЦК. 13 ноября – 4 декабря 1919 г., 42 арк. 

 

Центральний державний історичний архів України, м. Київ  

Ф. Р. 1071. Канцелярия прокурора Харьковской судебной палаты.                          

г. Харьков. 

Оп. 3. 

15. Спр. 37. Донесения прокуроров окружных судов о боевых и 

террористических действиях партизан и повстанцев в Харьковской, 

Екатеринославской и Полтавской губерниях. 25 июня 1918 г. – 14 января 

1920 г., 117 арк. 

 

Державний архів Донецької області 

Ф. Р. – 1146. Донецький губернський комітет Рад робочих, селянських 

та червоноармійських депутатів.  

Оп. 2.  

16. Спр. 91. Циркуляры ВЦИК УССР, НКВД, приказ Донгубисполкома 

о сдаче огнестрельного оружия, протоколы заседания междуведомственного 

совещания, доклады и сводки о работе Донгубсовнархоза, переписка с СНК 

УССР, политическим управлением о выдаче разрешения на право торговли, 

организации пунктов товарообмена и т.д. – 306 арк. 

17. Спр. 214. Сведения о членах КНС, убитых бандитами. – 92 арк. 

18. Спр. 288. Постановления СНК, циркуляры, доклады, сведения и т.д. 

– 520 арк. 
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Державний архів Луганської області 

Ф. Р. – 1173. Старобільський повітовий революційний комітет,                       

м. Старобільськ, Старобільського повіту Донецької губернії, 1919 – 1921 рр. 

Оп. 2. 

19. Спр. 12. Телеграммы уревкома и Беловодского райревкома о борьбе 

с бандитизмом, 1919 – 1921 гг., 216 арк. 

20. Спр. 13. Телеграммы и копии телеграмм военкомов и 

политработников о бандах, действовавших в уезде, 1919 – 1920 гг., 482 арк. 

21. Спр. 14. Телеграммы и копии телеграмм военкомов и начальников 

милиции о бандах, действовавших в уезде и о борьбе с ними, 1920 – 1921 гг., 

322 арк. 

 

Державний архів Сумської області 

 Р. – 88. Управління Сумської повітової робітничо-селянської міліції та 

розшуку м. Суми Сумського повіту Харківської губернії, 1919 – 1923 рр. 

Оп. 1. 

22. Спр. 10. Зведення про політичний стан повіту. 1920 – 1921 рр., 

313арк. 

Р. – 98. Управління Лебединської повітової робітничо–селянської 

міліції м. Лебедин Лебединського повіту Харківської губернії 1919 – 1923 рр. 

Оп. 2.  

23. Спр. 56. Зведення про політичний стан населення Сумського повіту 

та м. Суми, 1 – 15 червня 1920 р., 57 арк. 

Р. – 415. Виконавчий комітет Сумської повітової ради робітничих, 

селянських та червоноармійських депутатів м. Суми Сумського повіту 

Харківської губернії 1918 – 1923 рр. 

Оп. 1.  

24. Спр. 28. Постанови ВУЦВК, РНК УСРР з мобілізації сил для 

боротьби з контрреволюцією, організації волосних та сільських комітетів та 
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про забезпечення червоноармійців та їх сімей, порядок виборів місцевих рад, 

112 арк. 

Р – 1363. Лебединський повітовий революційний комітет м. Лебедин 

Лебединського повіту Харківської губернії 1919 р. 

Оп. 1.  

25. Спр. 6. Протоколи засідань повітового військово–революційного 

комітету, загальних зборів громадян Тучнянської волості., 38 арк. 

Р. 2362. Колекція документів з історії Сумщини, 1753 – 1934 рр. 

Оп. 1.  

26. Спр. 20. Копії спогадів про революції та громадянську війну на 

Сумщині, 143 арк. 

Р. – 3098. Путивльський повітовий військовий комісаріат м. Путивль 

Путивльського повіту Курської губернії 1919 – 1923 рр. 

Оп. 1. 

27. Спр. 7. Листування з Глухівським, Рильським та Кролевецьким 

повітовими військкоматами з питань боротьби з бандами, 1921 – 1922 рр., 

143 арк. 

Р. – 4564. Виконавчий комітет Конотопської повітової ради робітничих, 

селянських та червоноармійських депутатів м. Конотоп Конотопського 

повіту Чернігівської губернії 1919–1923 рр. 

Оп. 1. 

28. Спр. 17. Доповіді та звіти діяльності повітового та волосного 

виконкомів, 1921 – 1922 рр., 184 арк.  

Р. 5567. Конотопська повітова державна варта м. Конотоп 

Конотопського повіту Чернігівської губернії,1917 – 1918 рр. 

Оп. 1.  

29. Спр. 20. Накази державної варти,1918 р., 174 арк. 
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Державний архів Харківської області 

Ф. Р. – 89. Валковский уездный исполнительный комитет. 1919 –     

1920 гг. 

Оп.1.  

30. Спр. 11. Донесения начальника уездной милиции, волостных 

исполкомов, ревкомов о происшествиях в уезде. 4 января 1919 г. – 31 декабря  

1920 г., 319 арк. 

31. Спр. 12. Циркуляры Харьковского губернского отдела юстиции, 

приговоры ревтрибунала 14 армии. 17 декабря 1919 г. – 23 ноября 1920 г., 

143 арк. 

32. Спр. 21. Приказы по уездному военному комиссариату. 23 апреля  – 

23 июля 1919 г., 74 арк. 

33. Спр. 60. ЧК г. Валки. 23 февраля 1919 г. – 18 июня 1919 г., 56 арк. 

34. Спр. 120. Сообщения о происшествиях в уезде. 23 декабря 1919 г. – 

15 октября 1920 г., 121 арк. 

Ф. Р.– 90. Повітові революційні комітети Харківської губернії, 1919 –

1920рр. 

Оп.1.  

35. Спр.14. Змиевской уездный исполнительный комитет. Протоколы 

заседаний Змиевского уездного ревкома. 31 декабря 1919 г. – 9 апреля 1920 

г., 116 арк.  

Ф. Р. – 202. Харьковский губернський революционный комитет, 1920 –

1921гг. 

 Оп. 1.  

36. Спр. 8. Переписка с губернскими и уездными военкоматами., 16 

декабря 1919 г. – 15 мая 1920 г., 74 арк. 

37. Спр. 14. Канцелярия президиума. Переписка с продовольственными 

комитетами. 16 декабря 1919 г. – 15 мая 1920 г., 137 арк. 

Оп. 2.  
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38. Спр. 14. Информационная сводка отдела управления губревкома о 

политическом положении в губернии. 5 ноября 1919 г. – 10 мая 1920 г., 71 
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