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Дружини Нестора Махна 
У статті розглядаються проблеми участі жінок у повстанському русі селян та впливу 

гендерного фактора на махновщину. Автор приділяє увагу ролі дружин у житті Нестора 
Махно. 

 
The article deals with the problem of women participation in the peasant’s revolt movement and the 

influence of gender factor on Makhnovshina. The author pays attention to the wives’ role in the life of 

В  наш час, коли справжні 
дослідження історії селянства 
в  п е р і о д  ук р а ї н с ь к о ї 
національно-демократичної 

революції набирають ходу, актуальними є 
нетрадиційні підходи до вивчення цього 
явища, зокрема дослідження проблем 
жіночого повстанства. Не претендуючи на 
вичерпне розкриття проблеми, в роботі 
висувається завдання – показати роль жінок 
в повстанській боротьбі та житті Н.Махна. 

В сучасних наукових публікаціях 
розглядаються як загальні питання вказаної 
проблеми, так і окремі їх аспекти. У 
спеціальних працях помітна тенденція до 
переосмислення історії на засадах 
об’єктивності та історизму. Велику 
допомогу у цій справі надають сучасні 
періодичні видання. В.Волковинський по-
новому розглядає складну і неординарну 
фігуру в українсько-повстанському русі 
селян – Н.Махна і показує роль жінок в його 
житті, В.Верстюк аналізує анархістський 
рух і махновщину. В.Савченко також 
досліджує анархізм, а Ю.Котляр показує 
роль жінок у повстанському русі селян 
Півдня України [1]. 

Крім сучасних журнальних публікацій, 
слід відзначити істпартівські видання, 
пов’язані з проблемами повстансько-
партизанського руху селян. Серед них 
науковим рівнем виділяється праця 
М.Кубаніна. Її автор зробив сміливу на той час 

спробу визначити соціальний характер 
махновщини, переконував, що у 1919 році 
махновський рух був загальноселянським, 
масовим і лише у 1920-1921 рр. – куркульським. 
На початку 30-х років ці висновки, незважаючи на 
їх половинчастість, було визнано шкідливими, і 
книга на довгі роки потрапила до спец-фонду [2]. 

Для характеристики махновщини важливе 
значення мають спогади керівників та 
учасників махновського руху: П.Аршинова, 
В.Білаша, Г.Кузьменко (дружини Н.Махна), що 
дають характеристику діям махновських 
загонів з березня 1917 р. по серпень 1921 р. 
Проте головне місце серед цієї групи джерел 
належить спогадам самого Н.Махна. На жаль, 
хронологічно вони доведені лише до грудня 
1918 року. Заслуговує на увагу і збірка 
спогадів, об’єднана легендарною особистістю 
Н.Махна, складена В.Верстюком [3].   

Потрясіння першої третини ХХ ст. були для 
українських жінок катастрофічними. Після 
світової війни й революції почалися військові 
окупації, партизанські війни, бандитизм, масові 
епідемії. Головні удари Першої світової війни, 
російської, польської та української воєн 
припали на українську територію. 

Жінки майже губляться в цьому вирі 
творення нового суспільства. Вони цілком 
потрапляють у залежність від обставин, і 
проблеми, що постають перед ними, є дуже 
конкретними – їжа й дах над головою, 
врятування власного життя і життя своїх дітей. 
Ольга Кобилянська в нарисі, датованому 1917 
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р., з відчаєм говорить, що війна поділила 
людство не на непримиренні країни, а на 
“острів мужчин” і “острів жінок, дітей і 
старих”. Чоловіки боролися за свої ідеали, а 
жінки намагалися нагодувати дітей, обробити 
землю і зберегти людське життя [4]. 

Подвійне навантаження жінок у цих 
екстремальних обставинах – дбати про родину 
й за-робляти на те, щоб її нагодувати – стало 
згодом ознакою нормального життя радянських 
жінок. Жінки почали виконувати нетрадиційні 
функції, включаючи військову службу. Під час 
воєн та революцій початку ХХ сторіччя жінки 
замінили чоловіків на полях і фабриках, на їхні 
плечі впав увесь тягар підтримування 
економіки, що розвалювалася. Проте, ці 
невластиві функції надавали жінкам почуття 
незалежності й віри у власні сили.  

1920-й рік не приніс полегшення: заступали 
один одного уряди, погіршувалося економічне 
становище, руйнувалася соціальна структура. 
Тривала братовбивча війна. Визначити роль 
жінок у воєнних діях важко. Деякі з них навіть 
очолювали військові або партизанські загони, 
інколи, вживаючи псевдоніми, наприклад 
Ластівка, Чайка, Орлиця. Українські жінки 
вливалися  у військові  формування 
націоналістів, комуністів, анархістів, а також у 
самостійні жіночі частини, від яких часто 
залежали результати  боротьби. Чим 
трагічнішою ставала ситуація в Україні, тим 
більше жінок брало участь у збройній боротьбі, 
зокрема в лавах українських повстанських 
загонів.  

Жінки зрозуміли, що здобуття незалежності 
вимагатиме не тільки самовідданості, а й 
згуртованості всієї нації – і жінок, і чоловіків. 
Одним із видів такого згуртування стала 
повстанська боротьба, в якій активну участь 
взяли і українські жінки. Важливо, що окремі 
жіночі підрозділи, зокрема “Чорна гвардія” 
діяли під прапорами махновщини. 

До с л і дж е н н я  жи т т є в о г о  шл я х у 
найвідомішого керівника селянського 
повстанського руху в Україні – Н.Махно не 
буде повним без висвітлення гендерного 
моменту. Тобто його стосунків з жіночою 
статтю і як ці стосунки впливали на хід 
повстансько-партизанської боротьби. Спочатку 
спробуємо визначити – скількох дружин мав 
селянський ватажок. 

Анастасія. У березні 1917 року, після 
повалення царського самодержавства, вийшов з 
тюремного ув’язнення Нестор Іванович Махно. 
Повернувшись у рідне Гуляйполе, він почав 
займатися революційною діяльністю і за 
короткий час став визнаним керівником 
більшості місцевих робітників та селян. 
Завдяки діяльності Махна і його сподвижників 
Гуляйполе  зм інилося .  Пом іщицьк і 
землеволодіння ліквідувалися. Старі органи 
влади розпустилися і замінилися новими, 

революційними. Почали створюватися перші 
загони анархістської “Чорної гвардії” – 
попередники майбутнього махновського руху. 
А там, де були раніше поміщицькі економії, 
виникли великі сільськогосподарські комуни [5]. 

Одночасно йшли зміни Нестора і на 
“любовному фронті”. В листопаді 1917 року він 
одружився на своїй землячці, гуляйпільській 
красуні Анастасії Васецькій. Сім’я Васецьких 
жила в Бочанах – східній частині Гуляйполя. Як 
з’ясувалось, Нестор обрав дружиною Анастасію 
не випадково. Вона вирізнялась не лише 
красою, але й порядністю, вихованістю і 
працьовитістю. Це був шлюб за взаємною 
любов’ю. Молодята жили, як кажуть, “душа в 
душу”. Незабаром сім’я Махна вступила до 
однієї з сільськогосподарських комун, де 
Нестор і Анастасія працювали по кілька днів на 
тиждень, а на початку 1918 року дружина 
Махна вже чекала на дитину [6]. 

Проте сімейна ідилія тривала недовго, у 
березні-квітні 1918 року до Гуляйполя 
наблизились війська австро-німецьких 
інтервентів і Центральної Ради. Махно 
спробував організувати оборону революційного 
району, але невдало. Супротивник відрізав загін 
Махна від Гуляйполя, від близьких, 
односельчан, від коханої дружини. Нестор в 
думках поруч з Анастасією, але зі своїми 
невеликими силами не може відбити Гуляйполе 
і виручити її. Нестору довелося відчути 
психічний стрес і відступати з анархістами та 
червоноармійськими загонами у бік Таганрогу, 
а потім і Ростова. Тоді він не знав, що, на 
щастя, з його дружиною було усе добре. 
Незважаючи на складні обставини, Анастасія 
разом з гуляйпільськими комунарами 
евакуювалась з району, і через кілька днів їхні 
ешелони рухались тією ж дорогою, якою ще 
недавно їхав і Нестор Махно... 

Минуло небагато часу – і Махно з 
Анастасією знову були разом. Перебуваючи в 
Ростові, Нестор з великою радістю дізнався, що 
на вокзалі стоять  поїзди прибулих 
гуляйпільських комунарів. Зустріч зі своїм 
уцілілим революційним керівником викликала і 
в гуляйпільців невимовну радість.  

Нестор ,  незважаючи  на  скинення 
революційної влади у Гуляйполі, був готовий 
продовжити боротьбу з внутрішньою і 
зовнішньою контрреволюцією. А Анастасію, 
яка добувала останні місяці вагітності, навпаки, 
“тягнуло” до мирного життя і до чоловіка, який 
би займався мирними справами і завжди був 
при ній...  

У своїх спогадах Махно писав, що Анастасія 
розуміла його прагнення, але серце диктувало 
їй інше, і вона, обливаючись сльозами, молила 
його залишитися, що означало для Нестора 
відмовитись від продовження боротьби. Махно 
постав перед  вибором: продовження 



28  

 

Наукові праці. Том 48  

революційної боротьби чи мирне життя з 
Анастасією. Нестор виявив характер і зробив 
вибір на користь першого, природно, 
запевнивши дружину, що їхнє розлучення – 
тимчасове. 

Проте оптимістичні слова Нестора не 
збулись, їх життєві шляхи з Анастасією 
незабаром розійшлись назавжди. Махно поїхав 
до Москви вивчати революційний досвід 
більшовизму [7]. Анастасія лишилась у Ростові 
і згодом народила сина. Але радість 
материнства була недовгою – її та Нестора 
Махна син помер немовлям. А через кілька 
місяців – новий удар. До Анастасії доходить 
чутка, що Нестор (він уже повернувся в 
Україну) загинув у бою з каральним загоном 
австрійців. Цій брехливій чутці Анастасія, на 
жаль, повірила. Цілком можливо, що до неї могла 
додатись і образа на Махна за те, що він покинув 
її у важку хвилину. Але як би там не було, 
незабаром Анастасія знову вийшла заміж. 

Але Махно вижив, дізнавшись про те, що 
Анастасія стала дружиною іншого. Для нього це 
було важким ударом, але розшукувати Анастасію 
і руйнувати її сімейне щастя він не наважувався, 
очевидно, вирішивши, що така його доля. 

Тіна. У жовтні 1918 року загін Нестора 
Махна розгромив кілька австрійських та 
поміщицьких загонів біля села Велика 
Михайлівка. Саме після цього бою Нестор 
здобув у селян звання “батько” [8]. І саме тоді у 
серці бойового командира виникло ніжне 
почуття до симпатичної і ніжної дівчини Тіни, 
уродженки Великої Михайлівки. Незабаром 
вона стала другою дружиною Нестора Махна. 

На жаль, про другу дружину “батька” Махна 
відомо небагато. Навіть її прізвище належить 
з’ясувати. Але ми знаємо, що працювала вона у 
Великій Михайлівки телефоністкою. 

Одного разу село Темирівку, де “батько” 
відпочивав з молодою дружиною та зі своїми 
хлопцями після вдалого рейду, атакували 
австро-німецькі карателі. Інтервентів було 
набагато більше, ніж махновців. Супротивник 
прорвався до центру села, відкинувши 
повстанців на окраїну. І тут хтось закричав 
“батькові”, що Тіна залишилась там, куди 
тільки що увірвались австрійці. 

Потім була рукопашна, яка виявилась 
останньою для багатьох махновців. Махно був 
відрізаний від своїх і опинився в оточенні 
ворогів. Нерви у “батька” не витримали. Він 
приклав револьвер до скроні. Ніколи 
селянський ватажок не був так близько до 
смерті. Та раптом кілька махновських тачанок 
заїхали у тил до австрійців і відкрили по них 
вогонь. Нестора було врятовано. Опустивши 
револьвер, він, на превелику радість, побачив 
серед своїх рятівників і дружину Тіну, яка сиділа 
на одній з тачанок. 

Проте життя Нестора Махна з молодою 

телефоністкою продовжувалось лише кілька 
місяців. У березні 1919 року їхній шлюб 
розвалився. Важко сказати, що привело на 
мілину їхній сімейний корабель. Але, здається, 
між ними не було такої міцної любові, як між 
ним і Анастасією Васецькою. Це, скоріше, був 
“бойовий союз” двох революційно настроєних 
молодих людей [9]. Крім цього, розрив 
стосунків міг бути пришвидшений появою в 
житті Махна чергової пасії, у яку отаман 
закохався без тями. Нею стала гуляйпільська 
вчителька Агафія Андріївна Кузьменко. 

Агафія – Галина. Слід сказати, що саме 
Агафії Кузьменко суджено було залишити 
найпомітніший слід в особистому житті Нестора 
Махна. Якщо перші шлюби тривали менше року, 
то цей союз тривав цілих п’ятнадцять – аж до 
самої смерті Нестора Івановича у паризькій 
еміграції. 

Агафія була на три роки молодшою від 
Нестора, її сім’я проживала в селі Піщаний Брід 
Єлисаветградського повіту, її батько був до 
революції співробітником царської поліції. 
Майбутня дружина  Махна закінчила 
учительську семінарію, і в 1917 році почала 
викладати в Гуляйполі українську мову. Вже 
тоді вони були знайомі. 

Нова симпатія Махна була жінка не тільки 
розумна, але й красива. Це була висока ставна 
брюнетка з виразними великими очима. Через 
короткозорість Агафія носила пенсне, яке 
пасувало їй. З першої зустрічі в 1919 році 
Нестор не приховував усієї серйозності намірів 
стосовно гарної вчительки. Але спочатку 
Агафія Андріївна не відповідала йому 
взаємністю. Постійне залицяння Нестора її 
дратувало. І справа дійшла до того, що вона 
стала відкрито уникати його. Причинами 
неприязні могли бути і невисокий зріст 
ватажка, і репутація сім’янина-невдахи, а також 
військовий характер життя отамана, який вона, 
людина мирна, не могла одразу прийняти [10]. 

Але настав час, коли Агафія Кузьменко все-
таки погодилась стати дружиною Нестора 
Махна. Проте, навряд чи у неї виникли сильні 
почуття у відповідь. Прикметне, що Агафія 
погодилась на шлюб, коли Махно став 
комбригом Червоної армії. Проти шлюбу 
Нестора та Агафії виступили батьки нареченої. 
Коли Нестор приїхав до них за благословенням, 
то батько Агафії Андрій Кузьменко відповів, 
що у його дочки не може нічого бути з 
“розбійником” та “авантюристом”. Але Махно 
у боргу не залишився і відповів, що у 
“авантюриста” та “розбійника” ще є сила, щоб 
розстріляти колишнього агента охоронки 
Андрія Кузьменка за контрреволюційне 
минуле. Зрештою, батьки відступили, 
побачивши серйозність намірів Нестора і їхньої 
доньки. Наприкінці липня 1919 року молодята 
відгуляли весілля. 
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З цієї хвилини Агафія Кузьменко стала 
нерозлучною супутницею “батька” Махна. 
Правда, нова дружина не сприймала анархічних 
ідеалів чоловіка. І їй куди ближчою була 
самостійна українська держава. У вересні 1919 
року, коли бригада Махна пішла на розрив з 
червоними і відступила до контрольованої 
петлюрівцями Умані, кілька найближчих 
соратників “батька” пробували силою змусити 
його приєднатися до петлюрівської армії. В 
таємних зв’язках із змовниками була і дружина 
Махна. Правда, ця спроба не вийшла, і в 
політику чоловіка Агафія більше не втручалась. 
Тим більше, що незабаром їй випала можливість 
повернутись до улюбленої і звичної вчительської 
роботи [11]. 

У жовтні 1919 року махновська армія 
визволила велику частину півдня України від 
денікінців. Тоді при махновській Реввійськраді 
було кілька відділів, у тому числі – культурно-
освітній. Працівники цього відділу відповідали 
за випуск преси і організацію освіти. Агафія 
Андріївна була призначена керівником 
шкільної секції. Вона провела кілька 
учительських конференцій, знаходила гроші на 
потреби народної освіти. Дякуючи їй, у 
Гуляйполі відновили діяльність кілька 
початкових шкіл [12]. Поруч з організацією 
навчання помітною була роль Агафії Кузьменко 
і в культурно-освітній роботі. За її участю в 
Гуляйполі та інших селах та містах у 1919-1920 
роках було дано ряд концертів і навіть 
поставлено кілька п’єс (серед них – “Назар 
Стодоля”) [13]. 

У 1920 році дружина Махна для 
милозвучності обирає собі ім’я – Галина [14]. З 
тих пір у неї почалося кочове партизанське 
життя з рейдами по більшовицьких тилах. Вона 
постійно піклувалась про чоловіка, а одного 
разу навіть врятувала йому життя. Було це так. 
Тікаючи від переслідування, “батькова” тачанка 
зірвалась з високого мосту. У цей момент 
дружина Махна не розгубилась, зіскочила з 
тачанки і витягла з неї чоловіка, який, видно, 
задрімав. Кінь загинув, тачанка розбилась в 
друзки. 

У середині 1920-го року Нестор Махно 
реорганізував діяльність своєї контррозвідки, її 
каральні функції перейшли до відома так званої 
Комісії антимахновських справ. Одним з 
активних співробітників цієї комісії стала 
Галина Кузьменко. Разом зі своїми колегами 
вона санкціонувала смертні вироки. Жертвами 
махновського терору стали не лише 
більшовики, але й ті махновці, які своїми діями, 
як вважав сам “батько”, ганьбили рух. Одного 
разу, за прикладом “батька”, Галина 
розстріляла з револьвера групу махновців-
мародерів, впійманих на місці злочину. 

Разом з цим на неї нападала апатія, 
байдужість, що засвідчують записи у її 

щоденнику. Мабуть, тоді вона вже розуміла 
безперспективність махновщини. І справді – 
вже наприкінці серпня 1921 року залишки 
махновців перейшли Дністер – кордон з 
Румунією [15]. За день до цього начальник 
махновської контррозвідки Лев Задов-
Зіньківський вручив вагітній Галині дорогий 
перстень, щоб хоч якось протриматись сім’ї 
Махно у перші місяці еміграції. 

За кордоном Нестор і Галина жили спочатку 
в Румунії, потім в Польщі і, нарешті, у Франції. 
Щоб вижити, Галина, як і Нестор 
перепробувала багато професій (Махно 
працював кіномеханіком, а Галина – пралею). 
Незабаром у них народилась дочка Олена, яку 
сильно любив Нестор. Проте народження 
дитини не зміцнило їхньої сім’ї. Стосунки 
подружжя різко погіршувалися, причому 
ініціатива, судячи з усього, належала Галині. 
Одного разу вона, вихваляючи якогось 
генерала-емігранта, казала: “Він – справжній 
генерал, а не те що Нестор...”. Розвал 
подружнього життя Нестора і Галини 
супроводжувався спробами заново влаштувати 
сімейне життя. Так, у Польщі Галина 
закохалася у петлюрівського офіцера-емігранта. 
А після чергової сімейної сварки у Галини не 
витримали нерви, і вона вдарила ножем чоловіка 
в обличчя. Від цього удару у Махна залишився 
великий шрам. 

Глибоке невдоволення емігрантським 
життям змусило Галину в 1926 році звернутись 
до радянської влади з проханням надати 
можливість повернутись в СРСР. Але її 
прохання було відхилене. 

А як же Нестор? Слід віддати йому належне, 
він вибачив Галині удар ножем і спробу 
повернутись в Україну без нього, але і це не 
сприяло налагодженню сімейного життя. 
Подружжя багато разів розлучалось – розуміючи, 
що в цьому жорстокому світі вони нікому не 
потрібні. 

Влітку 1934-го року у Парижі помер Нестор 
Махно. В останні дні Галина оточила його 
увагою і турботами. Потім вона вийшла заміж 
за відомого анархіста Воліна. Під час Другої 
світової війни гітлерівці вивезли Галину 
Кузьменко на примусові роботи до Німеччини. 
Вона була звільнена Радянською армією. Проте, 
радянський суд виніс їй вирок – довготермінове 
заслання до Середньої Азії, де вона і закінчила 
своє життя у квітні 1978-го року [16]. 

За деякими відомостями Нестор Махно мав 
ще й неофіційних “дружин”. Серед них 
найбільше місце займала отаманка Маруся. 
Махно вважав її соратницею по боротьбі, 
захоплювався її відданістю ідеям анархізму. 
Саме від Марусі він почув слова, яких жадав, 
але яких йому ніхто з його дружин не говорив: 
“Ти не такий як усі ми. На тобі печатка 
Бога!” [17]. Маруся не церемонилася з його 
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дружиною Анастасією, вона приходила на 
спектаклі в клуб, щоб зірвати вистави, 
поставлені нею. Маруся була занадто схожа з 
Махном. Один час вони навіть ділили владу в 
Олександрівськом повіті. І Нестор відчував у 

Марусі суперницю. 
Крім того, ще однією неофіційною 

дружиною була Соня. Її називали “фатальна” 
Соня. Полюбивши Нестора Махна, вона 
прийняла хрещення і отримала ім’я Ніна. Соня 


