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of Makhnovshchina are investigated. The peasant-agrarian basis of this 
version of the Ukrainian insurgent movement of the period of the revolution 
of 1917−1921, which was at the same time under the ideological influence of 
anarcho-communism, was justified. A short excursion into the historiography 
of the question makes it possible to ascertain the actual level of its study 
by historical science. On concrete examples of the revolutionary activity of 
Nestor Makhno, it is explained why the Makhnovist movement had no chance 
to develop into the so-called third revolution and remained an objective 
component of the agrarian-peasant revolution. The common and distinctive in 
the theory of anarchism and the socio-economic and political demands of the 
peasantry of Southern Ukraine are correlated. The attitude of the anarchists 
and the peasantry to the problems of property, capital, self-government 
of the population, the construction of the state, and the like are compared 
separately. The antihistorical tradition of vulgarization and primitivization of 
the Makhnovist movement in general and the political views of N. Makhno in 
particular is called into question.
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Очевидною є живучість стереотипів щодо аполітичності мах-
новського руху, який у масовій свідомості, на жаль, і досі асоцію-
ється здебільшого з криміналом. Водночас верхівку махновського 
командування, включаючи й самого Н. Махна, шаблонно відносять 
до анархістів. Позаяк повстанський командарм не зараховується до 
теоретиків анархізму, а останній, як специфічна ідеологічно-світо-
глядна система та відповідна політична течія, нашим суспільством не 
сприймається серйозно (слово «анархія» ототожнюється виключно із 
хаосом та беззаконням, ніби не може мати інших значень), то і Махно 
не сприймається в якості серйозного політика. Отож, виходить, що 
махновщина була безідейним, а тому якимось безглуздим різновидом 
селянського повстанського руху. Якщо повстанці Холодного Яру, на-
приклад, змагалися під гаслами відновлення української державності, 
то махновці боролися нібито ні за що.



158

ISSN 2312-2587; ISSN 2312-3141. НАДДНІПРЯНСЬКА УКРАЇНА: історичні процеси, події, постаті. Вип. 15. 2017 р.

Слід зауважити, що такий підхід сформувався у радянський час 
під прямим впливом пануючої тоді партійної ідеології, яка змушува-
ла істориків замовчувати махновський рух взагалі або відверто його 
вульгаризувати. Цілеспрямоване замовчування проблеми махновщи-
ни (як і анархізму) очевидно мало викреслити її з народної пам’яті як 
революційну альтернативу більшовизму. І ось таке ставлення прав-
лячих комуністів до махновського руху – замовчувати, а коли це вже 
неможливо, то висміювати – може свідчити якраз про те, що ідеологія 
махновців складала для більшовиків певну загрозу.

Щоправда, ще в часи дії махновського руху були якісь пооди-
нокі спроби визначити ідеологію останнього, але спроби ці можна 
віднести скоріше до сфери політичної публіцистики, політичної про-
паганди або контрпропаганди [Див.: 19], а не власне науково-істо-
ричних досліджень. Але ж чи можна вважати серйозним науковим 
дослідженням опубліковану в 1930 р. у «Літопису революції» працю 
«Політична програма анархо-махновщини» комісара-більшовика та 
журналіста-сталініста Д. Ерде [Див.: 7]?

Лише в останні 30 років, коли було знято заборону на об’єктивне 
дослідження українського повстанського руху взагалі і махновщини 
зокрема, історики почали звертати увагу на необхідність вивчення 
політико-ідеологічної платформи останньої, передовсім на особис-
ті політичні переконання Н. Махна [Див.: 5; 12; 15; 17; 22; 25; 26]. 
Безперечно, ідеології повстанців-махновців приділяли увагу й авто-
ри синтетичних праць, присвячених проблемі махновщини, але якось 
побіжно, надто узагальнено і тому, як наслідок, не завжди перекон-
ливо. Більш повним спеціальним дослідженням політико-ідеологіч-
них засад махновського руху, напевно, є кандидатська дисертація 
В. Чопа, один із розділів якої так і називається – «Ідеологія махнов-
ського руху», і стаття того ж дослідника про політичну програму мах-
новщини [23, с. 9−11; 24]. В цілому ж на даний момент бібліографію 
проблеми махновської ідеології слід визнати незначною, таким же – 
її вплив на уявлення пересічного громадянства про ідеологічну при-
роду махновщини. Навіть частина істориків, які нібито і займаються 
дослідженням окремих аспектів махновського руху, на жаль, не по-
збавлені стереотипів щодо останнього [Див.: 18; 20].

Питання про політико-ідеологічну основу махновського руху 
розв’язується фактично у вигляді трилеми: цей рух – суто політичний 
(конкретніше – анархо-комуністичний), селянський політичний (у 
цьому випадку виникає проблема конкретизації його ідеології) чи се-
лянський аполітичний. Остання альтернатива – скоріше не об’єктивна 
історична даність, а рудимент антимахновської і, взагалі, антипов-
станської пропаганди, адже селянський повстанський рух, який на 
рівних конкурував з державно-політичними утвореннями, останніми 



159

ISSN 2312-2587; ISSN 2312-3141. НАДДНІПРЯНСЬКА УКРАЇНА: історичні процеси, події, постаті. Вип. 15. 2017 р.

всіляко дискредитувався як під час революції 1917–1921 рр., так і піс-
ля її завершення. Аполітичність повстанського руху розвінчується 
логікою революції та історичними фактами. Під впливом революцій-
них подій селянство України швидко і помітно політизувалося, і ось 
тепер просто несерйозно стверджувати, що селяни того часу не до-
росли за своїми культурно-світоглядним рівнем до політичних вимог, 
реалізація яких могла покращити їхнє життя.

На сьогодні існують два погляди на ідеологічну природу махнов-
ського руху: його вважають рухом або суто анархістським за всіма 
основними ознаками (насамперед, ідеологією, політичною орієнтаці-
єю керівників), або в цілому селянським, який перебував лише під 
деяким впливом анархізму. Перший представлений або відвертими 
апологетами сучасного ідейного (цілком можливо, псевдоідейного) 
анархізму [Див.: 1], або гуманітаріями, які лише побіжно торкалися 
проблеми махновщини [Див.: 5; 15; 20]. Другий – переважно дослід-
никами селянства та власне махновського руху [Див.: 2; 4; 21]. 

Кожна з цих концепцій має власну систему аргументації, бага-
то в чому вони доповнюють одна одну, проте не синтезуються по-
вністю. В. Чоп, визнавши махновщину «найрадикальнішим представ-
ником українського політичного спектру» доби революції, прагнув 
довести, що ідеологія цього руху під безпосереднім впливом його 
лідера певною мірою вийшла за межі, власне, анархізму: «Ідеологія 
махновського руху мала синтетичний характер. Вона поєднувала в 
собі пропозиції конгломерату кількох лівих угруповань, що співпада-
ли з вимогами делегатів з’їздів Рад махновського району» [23, с. 15, 
16]. Останнє речення цитати може свідчити про впевненість історика 
щодо поєднання двох названих поглядів на сутність махновської іде-
ології, адже більшість делегатів з’їздів Рад махновського району, як 
відомо, складали саме селяни.

Відправним пунктом для ідентифікації ідеологічної сутності мах-
новщини може стати аналіз офіційної назви махновських збройних 
формувань: Революційна повстанська армія України (махновців) − 
РПАУ(м). У цій назві кожне слово на своєму місці і несе певне логічно-
змістовне навантаження, якраз пояснюючи цю сутність. Насамперед, 
слід констатувати, що назва ніяк не співвідносить махновщину з ідей-
ним анархізмом, тобто махновщина не була виключно анархістським 
збройним рухом. Проте махновці уявляли себе військом Революції. 
У політичних процесах, які охопили Російську імперію на початку 
ХХ ст., революція як явище однозначно пов’язувалась із радикаль-
ним оновленням, кардинальною трансформацією існуючої системи 
відносин: соціально-економічних, політичних, правових, культурних 
тощо. Революційний радикалізм махновців був викликаний не їх при-
мітивністю чи наївністю, а чітким усвідомленням необхідності рішу-
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чих перетворень. Зрештою державні утворення і режими, починаючи 
з царського, мали час і можливість для таких перетворень у спокійно-
му, цивілізованому форматі, але їх недалекоглядність, егоїзм, неком-
петентність, як ми розуміємо, і спричинили революцію.

Називаючись революційною армією, махновці тим самим засвід-
чували свою схильність до радикальних перетворень у країні. Рево-
люцію, втім, анархістське командування РПАУ(м) трактувало відпо-
відним чином: ідеал так званої третьої революції, ніяк не менше світо-
вої за своїм масштабом, свідчить про анархістсько-інтернаціональний 
каркас махновської ідеології. Водночас махновці не відмовлялися від 
своєї національної ідентичності, що також випливає з назви їхньої  
армії. 

Зауважимо, що ті, хто категорично вважають махновський рух 
інтернаціонально-російським проектом [Див.: 1], усіляко підкреслю-
ють ворожість махновців до українсько-державницьких проектів. Од-
наче, ототожнювати національне і державне в історичному контексті, 
як мінімум, алогічно. Алогічно вважати махновщину неукраїнським 
явищем лише на підставі того, що вона не підтримувала українські 
державні утворення. Махновці, зрештою, не підтримували й росій-
ські державні утворення, вони, під впливом як ідей анархізму, так в 
силу селянських переконань, не підтримували державу як таку. Але 
в той час, як білі, так і червоні росіяни вперто визнавали лише «Юго-
Западный край», махновці, як бачимо, відносили себе разом із своїми 
землями до України [11, с. 170]. 

Деякі дослідники, відносячи махновщину за її ідеологією до 
анархо-комунізму (на підставі того, що Н. Махно та його оточення на-
магалися реалізувати відповідні, в цілому інтернаціональні ідеї «віль-
них рад», «безвладної держави» та «третьої світової революції»), саме 
з цієї причини вважають «безпідставним анархізм махновського руху 
називати українським» [8, с. 20]. Але хіба не могли бути і не були ці 
ідеї не тільки анархістськими? Хіба українські селяни і без анархістів 
не могли бажати для себе гарантованого самоврядування і ліквідації 
державного диктату?

Слово «повстанський» у назві армії Н. Махна об’єктивно відно-
сить махновщину до загальноукраїнського повстанського руху доби 
революції 1917−1921 рр., який, завдяки чисельним напрацюванням 
вітчизняних істориків, наразі вважається в цілому селянським. Усі 
ворогуючі між собою сили революції, за незначним винятком, розгля-
дали селянство як важливий і необхідний для продовження боротьби 
ресурс, який, між тим, не мав права на власне бачення майбутнього. 
Не претендуючи на вищу владу, селяни повсякчас були змушені якось 
реагувати на ініціативи тих чи інших політичних режимів в аграрній 
сфері. Така реакція, як правило, набувала форм протесту, повстань, 
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тому за селянським протестним рухом і закріпився образ повстан-
ського. Махновці, таким чином, називалися повстанцями і тоді, коли 
не партизанили у ворожому тилу, а мали фактично регулярну армію 
та контролювали певну територію.

Безперечно, селянський рух України доби революції 
1917−1921 рр. не можна назвати абсолютним політичним рухом, хоча 
б тому, що безпідставно вести мову про якусь сформовану, заверше-
ну селянську ідеологію. Ідеологія, яку навіть Вікіпедія визначає як 
організовану «сукупність ідей у формі політичних міфів, настанов, 
гасел, програмних документів партій, філософських концепцій тощо» 
[9], була надто складною абстракцією для не зовсім освіченого, неор-
ганізованого, роз’єднаного географічно селянства, яке, крім того, пе-
реймалося проблемами переважно соціально-економічного порядку. 
Щоб українське селянство напрацювало свою ідеологію, йому потрі-
бен був довший час на освіту, встановлення стійких внутрішніх кому-
нікацій та чітке усвідомлення можливості реалізації його економіч-
них вимог через активну участь у політиці. Коротка доба революції не 
сприяла, таким чином, розвиткові окремої селянської ідеології. А ось 
прискореній політизації селянства цілком сприяла.

Зазначимо, хоча селянство України не спромоглося під час рево-
люції створити власну потужну політичну організацію, воно своїми 
конкретними діями та заходами, передусім у сфері аграрних відно-
син, продемонструвало наявність системи певних політичних погля-
дів. Якщо проаналізувати практичні дії селян махновської зони, то 
не важко зрозуміти, в ім’я чого вони готові були взяти до рук зброю 
та ризикувати своїм майном та життям. Відомо, що на махновських 
територіях відбулося кілька з’їздів селянських, повстанських і навіть 
партійних делегатів, рішення яких цілком достатньо дають уявлення 
про вимоги селянства, яке визнавало лише трудовий капітал і бажало 
зрівняльно-трудового перерозподілу землі, вільного господарюван-
ня на власних наділах, наявності вільного ринку, включно із вільним 
товарообміном між селом і містом, демократичних свобод для тру-
дящих, існування органів самоврядування – рад, гарантій самостійно 
обирати форму співіснування – общину або одноосібне господарю-
вання, можливостей для освіти та культурного розвитку, скасування 
національних обмежень [3, с. 325, 326; 10, с. 16−20, 30−35, 158−169; 
13, с. 74, 79, 84, 88−91, 231, 235]. Цей перелік має набагато більше 
спільного з анархістською теорією, ніж із програмними положення-
ми інших політичних партій, які готові були визначати долю селян 
замість них самих, і саме це зробило можливим запозичення махнов-
ським командуванням анархістської риторики, гасел, принципів, осо-
бливо в умовах, коли оточення Н. Махна підкреслено відкидала саму 
можливість партійного керування трудящими.
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Отож, тріаду головних вимог, як мінімум, селянства Півден-
ної України − основної зони дії махновських формувань, складали: 
1) вільна праця на власній землі; 2) вільний ринок; 3) незалежне само-
врядування у вигляді вільного радянського ладу. В цілому, як бачимо, 
ці вимоги мали політико-економічний характер, який точно переда-
вався узагальнюючим селянським гаслом «Земля і воля!». Фактично 
це було гасло і махновського руху.

Чи можна вважати вищезазначені вимоги селянства сформовани-
ми під безпосереднім впливом анархізму? Напевно, ні. Теорія анар-
хізму зародилася не в селянському середовищі і не була спрямована 
на селян. І в Російській імперії, і за її кордонами анархістські органі-
зації діяли переважно серед пролетарів. Створення під час револю-
ції 1905−1907 рр. анархістських осередків у кількох селах Південної 
України – воістину феноменальне явище вітчизняної історії [3, с. 13, 
14, 17−19]. Тому вкрай важливо правильно розставити акценти у від-
носинах махновщини та анархізму. Останній, зауважимо, не породив 
махновщину, не очолив її, не направляв. Махновський рух був пря-
мим продовженням селянської боротьби за права селян в умовах ре-
волюції (тобто «аграрної революції»), інакше кажучи, мілітаризацією 
селянського протесту. Анархізм лише допоміг селянам чіткіше сфор-
мулювати свої вимоги, погляди тощо. 

 Селянство запозичувало в анархістській теорії те, що було корис-
ним для нього і відкидало те, що суперечило селянському світогляду 
і не відповідало селянським життєвим інтересам. Заслуга Н. Махна 
полягала в тому, що на відміну від «міських теоретиків» і пропаган-
дистів анархізму, він чітко усвідомлював це і спробував пристосу-
вати анархістську теорію під селянські вимоги. Наприклад, відомо, 
що анархізм не визнавав капітал і власність, але селянин не міг від-
мовитися від власності, передусім, земельної, як такої, ось тільки ця 
власність мала бути трудовою, сформованою, так би мовити, власною 
працею, а не експлуатацією чужої. 

Більшовики в цілому правильно вважали селян потенційними 
або і фактичними дрібними власниками, тільки нічого принизливого 
для селян у цій характеристиці насправді немає, адже вона відповіда-
ла дійсності. Селяни дійсно були і власниками, передусім, перероз-
поділеної, землі, і дрібними, позаяк зрівняльно-трудовий розподіл 
землі в цілому усереднив селянські господарства. Селяни не могли 
погодитися на націоналізацію (одержавлення) землі, що пропонували 
і більшовики, а лише на її соціалізацію, тобто на той же зрівняльно-
трудовий її перерозподіл [13, с. 90].

А ось проект бездержавного суспільства, запропонований анар-
хістами, селяни підтримували. Чому? Тому що від імперської держа-
ви вони ніколи нічого позитивного не одержували, а іншої і не знали. 
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В цьому контексті воістину пророчими видаються слова М. Драго-
манова про те, що «наша Україна, котра не має ні свого попівства, 
ні панства, ні купецтва, ні держави, а має доволі розумне од приро-
ди мужицтво, залюбки прийме науку про безначальні й товариські 
порядки…» [6, с. 302]. Н. Махно, типовий представник українсько-
го «мужицтва», щиро вірив, що для впорядкування життя трудящих 
достатньо буде вільних рад, які зможуть встановити горизонтальні 
зв’язки з іншими радами, асоціаціями, товариствами, зв’язки еконо-
мічні, адміністративні, культурні тощо [13, с. 231, 235]. 

У цьому проекті, як бачимо, не знаходилося місця для держави з 
її корумпованою бюрократією, несправедливими судами, жорстокою 
поліцією, надмірними податками і т. п. Така ідея анархістів не могла 
не імпонувати селянам. І до речі, те, про що в цілому мріяв Н. Махно, 
у сучасному світі називається громадянським суспільством. На сьо-
годні людство, як бачимо, не відмовилося від державницької моделі 
облаштування життя, але найуспішнішими національно-державними 
утвореннями вважаються демократії, за яких державні інститути до-
статньою мірою контролюються громадянським суспільством. Таким 
чином, мрії Н. Махна про безвладне суспільство не були утопічними, 
їх просто не можна було реалізувати у конкретно-історичних умовах 
революції 1917−1921 рр. Таким чином, егалітаризм махновського 
руху не можна вважати однозначним запозиченням анархістської те-
орії. Селянам, які історично звикли мати справу з державою-понево-
лювачем, не потрібен був особливий консультант з цього питання.

Н. Махно, який на довгий час був відірваний від рідного селян-
ського світу, після звільнення з російської в’язниці повернувся до 
нього не лише через свою ностальгію за рідними та батьківщиною, 
але й, передовсім, тому, що цей світ давав йому можливості реаліза-
ції власних політичних задумів. Щоправда, майбутній повстанський 
командарм, за його власними спогадами, повертався у березні 1917 р. 
до Гуляйполя з думкою не про селян, а про місцевих анархістів, чітко 
усвідомлюючи водночас, що революційна діяльність останніх може 
бути успішною виключно за умов максимального контакту із серед-
овищем трудящих [10, с. 10, 11]. 

У Гуляйпільському же районі більшість трудящих об’єктивно 
складали селяни. Невипадково саме із Селянської спілки почалась 
практична діяльність Н. Махна на батьківщині [10, с. 16−20]. Хоча 
незабаром він прилучився до організації й діяльності профспілки міс-
цевих пролетарів, Гуляйпільська група анархістів-комуністів і мах-
новський рух у цілому об’єктивно стали складовою аграрно-селян-
ської революції в Україні. У подальшому Махно намагався вийти за 
межі аграрної революції: третя революція, яку він у листопаді 1919 р. 
пророкував у «Декларації РПАУ(м)», мала бути світовою селянсько-
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робітничою [3, с. 325], тобто революцією всіх трудящих. Але, як ми 
знаємо, така третя революція не відбулася, натомість деякі діячі та 
митці, завдяки саме махновському рухові, у подальшому тиражували 
інший її образ − саме як селянської [Див.: 14]. Втім, у контексті світо-
вих модернізаційних процесів селянська третя революція, слід визна-
ти, навряд чи могла стати загальносвітовим явищем.

Аналізуючи ж зв’язки махновщини з ідейним анархізмом, зазна-
чимо, що безперечно існують аргументи на користь висновків про 
саме анархістську природу махновського руху. Проте всі ці аргумен-
ти нівелюються і назвою махновської армії, і інформацією про осо-
бливості співпраці командарма та його бойових командирів з ідей-
ними анархістами на тій чи іншій стадії розвитку махновського руху.  
Н. Махно, як відомо, не дозволив підпорядкувати армійське команду-
вання анархістським політичним організаціям, на кшталт Конфедера-
ції анархістських груп України «Набат» [16, с. 396].

Те, що Н. Махно не допускав ідейних анархістів до безпосеред-
нього командування повстанською армією, свідчить не стільки про 
його владні амбіції, скільки про політичний прагматизм і далекоглядність: 
селянськими повстанцями не могли керувати люди, які не поділяли селян-
ські цінності. Стати на бік анархістів і відцуратися від селян Н. Махно не 
міг, адже селяни стали найчисельнішою рушійною силою революції. По-
встанський командарм фактично вивів власну політичну формулу поточ-
ної революції: шанс на перемогу має той, хто очолює селянство і розпоря-
джається всіма ресурсами села. Звісно, стратегічно Н. Махно помилився, 
можливо тому, що його формулі чогось бракувало, наприклад рішучості 
тероризувати цивільне населення, включно із селянами, як робили 
більшовики, але хіба він один програв у тій революції?

У підсумку маємо констатувати, що політична платформа мах-
новщини визначалася трьома основними чинниками: 1) ідеологією 
анархо-комунізму; 2) життєвими соціально-економічними та політич-
ними вимогами селянства; 3) військово-політичними подіями рево-
люції. Говорячи про ідеологію та політичну програму махновщини, 
останню слід визнати селянським рухом не тільки тому, що селяни 
становили основу повстанського війська, а й тому, що це військо поді-
ляло цінності найчисельнішої верстви трудящих, у тому числі підтри-
мувала її політичні бажання. Недооцінка політичних поглядів україн-
ського повстанства, виразником яких до певної межі був махновський 
рух, беззаперечно нівелює загальне соціальне і навіть національне 
значення Української революції. Аналіз контактів махновського руху 
з найпотужнішими політичними силами доби революції – україн-
ськими національними режимами, комуністами, білими – дозволить 
чіткіше усвідомити, що саме, яку ідеологію, яку політичну програ-
му сприймали чи не сприймали махновці, а отже, й селяни Південної 
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України. Такий підхід сприятиме більш повній і точній реконструкції 
ідеології і політичної програми самого махновського руху.
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