
П овстанський рух селян Півдня України в 
1919-1920 роках вписав своєрідну сторінку в 

історію України. Він увібрав в себе головні 
протиріччя, які були характерні для громадянської 
війни: ставлення селян до денікінської влади, 
співвідношення “селянської вольниці” і 
дисципліни “твердої влади” та об`єднання дій 
представників різних сил для боротьби з 
денікінським окупаційним режимом. Нестабільна 
політична та економічна ситуація після закінчення 
першої світової війни, національно-визвольні 
змагання, постійна зміна влад, невирішеність 
національних, аграрних та релігійних проблем 
штовхали селян на боротьбу з існуючими 
режимами. Південна Україна стала ареною 
постійної боротьби та військового протистояння. 

Перші роботи, які розглядали окремі аспекти 
цієї проблеми, вийшли в 20-30-х роках минулого 
століття. Деякі з них мали суб’єктивний характер, 
хоча й не замовчували причин селянського 
повстанського руху, виділяючи їх позитивні та 
негативні сторони. Праці М.Мальта, Д.Кіна, 
М.Какуріна, Р.Ейдемана [1] розповідають про 
повстанський рух та його особливості на 
Херсонщині. Крім журнальних публікацій в цей 

період виходили істпартівські видання, присвячені 
проблемам селянського повстанського руху [2]. В 
50-60-х роках новий фактичний матеріал дали 
роботи В.Бабія та С.Цвілюка [3]. З середини 80-х 
років ХХ ст. почався поступовий процес 
переосмислення накопиченого матеріалу й відходу 
від догматичних оцінок та нашарувань минулого. 
Стало виходити менше загальних робіт. В 
основному, це були навчальні посібники, в яких 
робились перші спроби переглянути історію 
України на нових демократичних засадах [4]. 
Досить цікавою є праця В.Федюка, в якій він 
визначає головні причини поразки денікінщини [5]. 
Певний науковий інтерес являє дослідження 
В.Верстюка [6]. Цикл статей В.Улянича розкриває 
невідомі сторінки повстанського руху селян та їх 
національну боротьбу [7]. Із сучасних досліджень 
на увагу заслуговують публікації Ю.Котляра, 
А.Лисенка та О.Несторова [8], в яких 
розглядаються окремі аспекти цієї проблеми. 

В даній статті автор має на меті дослідити 
основні події та характерні особливості 
антиденікінського селянського повстанського руху 
на Херсонщині в серпні 1919 року – січні 1920 
року, проаналізувати причини, рушійні сили, 
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характерні особливості та наслідки 
антиденікінських селянських виступів. 

Територія Півдня України була повністю 
окупована денікінськими військами в кінці серпня 
1919 року. Перед новою владою постало два 
основні питання: національне і економічне 
(аграрне), вирішення яких було поза компетенцією 
військового керівництва [9]. Весь час аграрне 
питання залишалося головним для південного 
регіону. Саме тому особливо важливою стала 
проблема ставлення селянства до нової влади. 
Заможні селяни виразили свої симпатії до 
денікінців, а останні зайняли очікувально-
нейтральну позицію [10]. Представники ж бідного 
селянства з самого початку вороже ставились до 
нового режиму і не очікували від нової влади 
нічого доброго. Селяни розуміли, що денікінщина 
була твердою владою, але не для селянства, а проти 
нього [11]. Бідне і середнє селянство бачило, що всі 
заходи денікінців в сфері аграрного законодавства 
зменшували реальні права селян та були 
спрямовані на відновлення дореволюційного ладу 
на селі. В донесеннях того часу говорилося: 
“Селянство, яке відчуло режим денікінщини – 
повернення земель поміщикам, відшкодування їм 
збитків, грабунки – невдоволене та тримається 
зухвало, завдяки чому повстанці, такі, як Зелений, 
Ангел, знову популярні серед селянства” [12]. 
Привертає увагу й те, що багато загонів очолили 
отамани, які партизанили в тилу Червоної армії 
[13].  

Процес організації повстанських загонів 
виглядав таким чином: організатори обходили всіх 
революційно найбільш налаштованих селян, а також 
потерпілих від денікінщини. З них створювалось 
головне ядро повстанців – чоловік 20-50. Вдень 
активісти і учасники повстання нічим себе не 
проявляли. Робота велась вночі [14]. Така 
організація не заважала повстанцям кожного села 
діяти самостійно. Створивши осередок, 
організатори встановлювали зв’язок із сусідніми 
селами. Через 2-3 тижні цілі волості були покриті 
густою мережею таких бойових осередків, які в 
сукупності давали 5-6 озброєних полків кількістю 
до 2 тис. бійців [15]. В окремих випадках процес 
організації йшов далі – повсталі волості 
об`єднувались між собою, і в результаті майже цілі 
повіти ставали поза денікінською владою [16]. В 
таких повітах влада переходила до повсталих. На 
місцях загони повсталих селян були пов`язані, з 
одного боку, з повітовими центрами, а з іншого, – з 
польовими штабами Червоної армії. Червоних в той 
період розглядали не як силу, що йде завойовувати 
село, а як знаряддя допомоги [17]. Окремі загони, 
які вносили в тил добровольців великий розвал, 
відкрито боролися за радянську владу, але без 
“комісарів” [18]. 

Найбільше антиденікінських селянських 
повстань піднялось на Херсонщині, які охопили 

всю її територію. Тут діяли загони селянського та 
більшовицького типу. Їх специфічною особливістю 
було об`єднання партизанських загонів в регулярні 
військові формування. Велике повстання, спочатку 
як суто селянське, спалахнуло у Великій 
Олександрівці. Пізніше до нього приєдналися 
селяни Малої Олександрівки та Давидового Броду. 
Великоолександрівці мали тісні зв’язки з 
повстанцями Висунської республіки, яка 
утворилась на Миколаївщині, та Херсонським 
повстанкомом, який забезпечив повстанців 
гвинтівками та 4-ма кулеметами [19]. Вони брали 
участь в багатьох військових операціях під селами 
Мар`янське, Нововоронцовка, Біла Криниця, 
Снігурівка та станцією Долинська [20]. В 
Геніченському районі діяв Громовський 
повстанський загін [21], а в самому Геніченську 
було створено партизанську групу, яка зуміла 
зірвати денікінську мобілізацію на 
Мелітопольщині [22]. Громовський повстанський 
загін об`єднався з партизанами села Миколаївка 
[23], а потім увійшов до складу 3-го Таврійського 
стрілецького полку [24]. Загони повстанців діяли 
також у селах Чаплинка [25] та Агаймани [26]. 

Колоритною фігурою антиденікінського руху 
Херсонщини був отаман Павловський [27], який 
свого часу воював проти більшовиків. Свій загін 
він організував у селі Велика Лепетиха і діяв на 
великій території: Асканія-Нова, Преображенка, 
Перекоп [28], Нововоронцовка [29]. До його загону 
приєднався загін Пацюка з Каховки [30]. Ситуація 
була складною, але отаман зумів навести порядок 
на території, яку контролював. Його загін провів 
рейд: Велика Лепетиха – Каховка – Борислав – 
Безюківський монастир – Асканія-Нова, в 
результаті якого було обеззброєно та знищено загін 
полковника П.Шохіна, який підтримував 
денікінський режим, білогвардійську групу 
“Спасение Родины”, охорону Безюківського 
монастиря, яка діяла проти частин Червоної армії, 
та “куркульську самооборону” села Старошведське 
[31]. 

Активну участь у боротьбі з денікінським 
режимом брали загони, які були організовані або 
підтримувались більшовиками. Особливістю 
Херсонщини була відсутність єдиного 
більшовицького центру, однак загонів 
більшовицького типу нараховувалось багато. 
Окремі з них мали зв’язки з підрозділами Червоної 
армії і поступово перетворювались у військові 
з`єднання. Так у Дніпровському повіті був 
створений 1-й Дніпровський партизанський полк 
під командуванням П.Тарана [32]. Начальник 
штабу – Н.Куліш. До полку увійшли Херсонський 
загін під командуванням Н.Чернявського та 
Голопристанський загін Д.Щелчкова [33]. Цей полк 
став одним із перших антиденікінських військових 
з`єднань на Півдні України. За допомогою 
більшовиків в Олешках було створено загін під 
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командуванням В.Крилова. Повстанці діяли в 
районі Кардишанка – Олешки [34]. У звіті 
Одеського підпільного губкому Зафронтбюро ЦК 
КП/б/У від 10 листопада 1919 року повідомлялось: 
“В Олешках мобілізовані селяни Дніпровського 
повіту в кількості 13 тис. чоловік підняли бунт і 
вийшовши з червоними прапорами та закликами 
“Хай живе Радянська влада!”, “Геть 
золотопогонників!” розгромили білогвардійські 
установи. Всі мобілізовані до Добровольчої армії 
розбіглися” [35]. Так місцеві жителі відповіли на 
розстріл денікінцями 150 чоловік по звинуваченню 
у підтримці повстанців [36]. Великий вплив мала 
група, яка налічувала близько 300 чоловік, що 
втекла з Херсонської каторжної в`язниці. Вона 
створила Херсонський повстанком, який мав тісні 
зв`язки з урядом Висунської республіки, яка в той 
час існувала на Миколаївщині.  

Важливою складовою антиденікінського руху 
на Херсонщині став національний тип повстань. 
Однак, слід зазначити, що термін “національний” 
потребує пояснення. Національні повстання, які 
відбувалися, можна розглядати у двох аспектах. У 
першому – це боротьба проти проросійського 
денікінського режиму окремих національних сил. У 
другому – вся боротьба українського населення 
проти денікінщини була національною боротьбою. 
Сюди можна віднести також і боротьбу галичан [37] 
і петлюрівських військ з Добровольчою армією [38]. 
Проте на Півдні України вона не мала великого 
впливу. 

На Херсонщині повстанський рух 
підтримували жителі єврейської колонії Велика 
Сейдеминуха [39]. Проти денікінського 
окупаційного режиму активно виступали й німецькі 
колоністи з колонії Кронау, де безпосереднім 
приводом до повстання послужив розстріл місцевих 
активістів А.Кисельова, Г.Шведова, К.Шамея [40]. 
Національний тип повстань проявив себе як 

антиденікінська сила, однак суто національні 
виступи відбувалися рідко. Найчастіше болгари, 
євреї, німці були учасниками селянських виступів 
різних типів. 

Отже, денікінський режим, який з кінця серпня 
1919 року утвердився на території України, був 
найгіршим для селянства. Аграрна політика 
А.Денікіна передбачала відновлення приватної 
власності поміщиків на землю. У майбутньому 
денікінська адміністрація обіцяла наділити селян 
землею за викуп, залишивши поміщикам досить 
значні земельні площі. 

Ігнорування денікінським режимом 
національно-культурного питання та політичні, 
економічні і військові прорахунки привели до його 
поразки. Однією із головних причин цієї поразки 
став селянський повстанський рух на Півдні 
України.  

Як у кожному складному процесі, у 
повстанських виступах поруч існували два явища: 
позитивне і негативне. Головним позитивом було 
визволення краю від денікінської окупації. 
Негативом – неузгодженість дій, дуже слабка 
військова дисципліна, а в деяких випадках вона 
була взагалі відсутня, грабунки та погроми. 
Ситуація склалася так, що повстанці могли скинути 
будь-яку владу. На Півдні України селянський 
повстанський рух мав національне забарвлення, бо 
українське селянство вело боротьбу проти двох 
російських диктаторських режимів: денікінського 
та більшовицького. За своєю природою рух дуже 
погано співіснував з дисципліною сильної влади, 
яка всіляко намагалася підпорядкувати його 
власним інтересам. 

Антиденікінські селянські повстання, які мали 
місце восени 1919 року – взимку 1920 року, 
найчастіше виникали стихійно або були 
організовані представниками лівих партій. Щодо 
соціального складу, то основу антиденікінського 
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