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PASZKWIL NA MACHNO...
Ju¿ widz¹c sam tytu³ niniejszego wstêpu, móg³by kto stwierdziæ, i¿ co jest nie tak. Kto jak kto, ale anarchici
nie powinni chyba pisywaæ paszkwili na swych bohaterów? Mo¿e warto wiêc (sobie i Czytelnikom) postawiæ
pytanie, czy anarchici winni mieæ w ogóle jakichkolwiek bohaterów, bo przecie¿ bohater to te¿ w pewnym sensie
autorytet, za anarchizm jest w koñcu ruchem i myl¹ antyautorytarn¹? Có¿, dla nas anarchizm swych bohaterów
posiada i posiadaæ powinien, jednak¿e rola ich nie mo¿e wykraczaæ poza sferê przyk³adu, nie trzeba idealizowaæ, nie
powinno siê ukrywaæ przed nikim ludzkich przecie¿ s³aboci i b³êdów. Tak niestety czasami nie bywa...
Nestor Machno jest jednym z wielu anarchistycznych bohaterów, których ¿ycie i dzia³alnoæ jawi¹ siê jako
znakomity przyk³ad anarchizmu w praktyce. Machnowszczyzna czyli czas i teren dzia³añ ch³opskiej armii,
dowodzonej przez Batkê, stanowi przyk³ad, i¿ idee anarchistyczne mog¹ ziciæ siê w ¿yciu. Wszystko to wielokrotnie
powtarzane by³o i jest w literaturze i prasie anarchistycznej. Ma³o kiedy mo¿na jednak us³yszeæ czy przeczytaæ zupe³nie
odmienne zdania (na przyk³ad takie, ¿e Nestor Iwanycz wiêcej czerpa³ z tradycji kozackiej ni¿ z idei anarchistycznej).
O Machno wiemy to, co wiemy i nie chcemy zmieniaæ jego obrazu. Czy tak byæ powinno?
Wród anarchistów (i nie tylko) mo¿na nieraz us³yszeæ s³owa, ¿e historiê pisz¹ zwyciêzcy. Jest to jak najbardziej
prawd¹. Ów fakt odnosi siê nie tylko do okresu machnowszczyzny, ale do ca³ej historii wiata. O czynie ch³opskim
Batki i jego armii pisali g³ównie komunici; w koñcu to oni wówczas zostali zwyciêzcami, ale z drugiej strony pisali
te¿ przegrani: anarchici i ci, stoj¹cy po stronie bia³ych. Ka¿dy ukazywa³ swoj¹ historiê, ka¿dy te¿ objawia³ swoje
prawdy. Niniejsza broszura jest jednym z takich spojrzeñ. Nie jest to prawda anarchistów, choæ anarchici og³aszaj¹
j¹ drukiem. Nie jest to najprawdopodobniej tak¿e prawda czerwonych ani bia³ych; autor nie okrela swej politycznej
przynale¿noci a dowiedzieæ siê mo¿emy jedynie tego, i¿ znajdowa³ siê blisko samego Nestora Machno. Mo¿emy wiêc
uznaæ, ¿e jest to prawda Gierasimienki, jego wersja historii jednego cz³owieka, jego ¿ycia i czynów. O twórcy niniejszej
broszury nie uda³o siê nam niestety znaleæ ¿adnych informacji.*
Jaki jest tedy obraz Batki w oczach Gierasimienki? Z pewnoci¹ zupe³nie inny, ni¿ znany nam z wczeniejszych
publikacji anarchistycznych, inny równie¿ od urabianego przez komunistów. Dla autora prezentowanego tekstu Machno to prostak o przywódczych sk³onnociach, zabijaka i pijak, osobowoæ niemal¿e autorytarna. Jawi siê nam
Nestor Iwanycz z zimn¹ krwi¹ morduj¹cy wrogów i konkurentów, du¿¹ czêæ wolnego czasu spêdzaj¹cy na pijackich
orgiach a swych anarchistycznych kompanów traktuj¹cy z pob³a¿aniem... Czy tak by³o naprawdê? Chyba nie do koñca
- bo Gierasimienko pomija znane i sprawdzone w¹tki z ¿yciorysu Batki i najwyraniej wiadomie demonizuje sam¹
postaæ. Maj¹ jednak owe wspomnienia i swoje dobre strony. Klarownie opisane s¹ w nich metody walki machnowców,
jak i wiele sojuszy, dot¹d nie poruszanych w innych publikacjach.
Dlaczego postanowilimy wydaæ niniejsz¹ pracê? Powód by³ prosty: nie przyjmujemy czarno-bia³ego obrazu
wiata i ciekawi jestemy ka¿dej prawdy historycznej, nawet takiej, która niezgodna jest z naszymi wyobra¿eniami czy
ideami. W dodatku - bardzo bymy chcieli, by owa ciekawoæ udzieli³a siê te¿ naszym Czytelnikom.
Janusz Krawat Krawczyk
Lech Lele Przychodzki
* Orygina³ tekstu ukaza³ siê w roku 1990 w wydawnictwie INTERBUK, jako kolejna pozycja
serii: Rewolucja i wojna domowa w oczach bia³ogwardzistów
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Wydarzenia wojny domowej pozwoli³y mi przebywaæ w pobli¿u Machno wystarczaj¹co d³ugo,
bym mia³ sposobnoæ przyjrzeæ siê nie tylko postaci Batki i jego otoczeniu, ale te¿ wnikn¹æ w sam¹ istotê
wznieconego przez Machno czynu ch³opskiego. Uwa¿am za swój obowi¹zek zapoznanie Czytelników
z tymi przemyleniami.
Autor
I.
MACHNO DO WYBUCHU REWOLUCJI 1917 ROKU
Nestor Iwanowicz Machno urodzi³ siê w 1884 roku we wsi Gulaj-Pole, w guberni jekaterinos³awskiej.
Do jedenastego roku ¿ycia Machno, zaniedbuj¹c szko³ê, pomaga³ ojcu w dzieleniu wiñskich tusz, potem za
ch³opca zatrudniono w jednym z galanteryjnych sklepów Mariupola.
Od pierwszych dni pracy w sklepie b³awatnym wszyscy wiedzieli, ¿e nie uda siê z Nestora zrobiæ przyk³adnego
subiekta.
- To by³ - jak opowiada³ po latach staruszek-subiekt, któremu przydzielono Machno jako pomocnika, prawdziwy
odludek: milcz¹cy, zamkniêty w sobie, mrocznie spogl¹daj¹cy na wszystkich niedobrym wzrokiem dziwnie b³yszcz¹cych
oczu. W równie niemi³y sposób odnosi³ siê do kolegów ze sklepu, jak do w³aciciela firmy czy klientów. W ci¹gu trzech
miesiêcy po³ama³em na jego g³owie i plecach niejeden ciê¿ki kij: ale taka nauka te¿ go nie przekonywa³a.
Od ch³opca wymagano pokory, poczciwoci i spe³niania drobnych poleceñ, ale przysz³y ch³opski przywódca
ponad polecenia starszych i pracê za lad¹ przedk³ada³ ³owienie w morzu ryb, zwanych byczkami i w³óczenie siê z g³on¹
gromad¹ podobnych sobie ma³ych uliczników po porcie lub przedmieciach miasta.
Na kuksañce i baty, którymi szczodrze go nagradzano z wszystkich stron, ch³opiec odpowiada³ natychmiast: a to
odci¹³ guziki od ubrañ starszych subiektów, a to dola³ technicznego oleju do czajnika z herbat¹... Za na swojego
nauczyciela i zwierzchnika chlusn¹³ którego razu wrz¹tkiem tak, ¿e staruszka w ciê¿kim stanie odwieziono do
szpitala. Na tym nie koniec. Kiedy ¿ona w³aciciela sklepu usi³owa³a wytargaæ go za uszy, pogryz³ jej rêce do krwi
i - przewiduj¹c karê - uciek³ ze sklepu, skrywszy siê nie wiadomo gdzie.
W³aciciel, który jak zbawienia czeka³ chwili, gdy pozbêdzie siê niepokornego Machno, wezwa³ ze wsi jego ojca.
Ch³opca odnaleziono, zwolniono z funkcji pomocnika sprzedawcy i wys³ano do drukarni, by uczy³ siê nowego zawodu.
Tam zasmakowa³ w typografii: z zainteresowaniem przygl¹da³ siê pracy zecerów, wypytywa³ ich o szczegó³y,
uczy³ siê sk³adu. Ujawni³y siê w nim nowe cechy: rozwaga i mia³oæ. W drukarni zaczêto go ceniæ, drog¹ kolejnych
sukcesów zawodowych osi¹gn¹³ swój cel: od rana do wieczora przesiadywa³ w drukarni, nauczy³ siê odpowiednio
trzymaæ wierszownik, jego rêka szybko i pewnie biega³a po przegródkach kaszty.
Ju¿ zapomniany port i po³owy byczków. Zapomniane i dzieciêce szaleñstwa z gromad¹ m³odocianych ³obuziaków.
Trudno wrêcz poznaæ Nestora. Bierze siê bowiem do ksi¹¿ek, zeszytów, z uporem wdra¿a siê do samokszta³cenia.
Czyni to serio, korzystaj¹c z wszelkich sposobnoci. I wówczas zwraca na ch³opaka uwagê anarchista Wolin, który
pomaga mu ukoñczyæ eksternistycznie kurs szko³y miejskiej.
Po aresztowaniu Wolina, prowadzi Machno eser Michaj³ow. Za jego rad¹ Nestor Iwanowicz zdaje egzaminy na
stopieñ wiejskiego nauczyciela i w roku 1903 obejmuje posadê pedagoga w jednej z wiosek powiatu mariuopolskiego.
Pierwsze kroki swojej dzia³alnoci nauczycielskiej powieci³ Machno propagowaniu wród ch³opów idei
anarchizmu. By³o to przyczyn¹ k³opotów Batki z policj¹ i zwierzchnikami. W rezultacie tych utarczek, pozbawiono
go etatu pedagoga i odes³ano do Gulaj-Pola pod nadzór policji.
W rodzinnej wiosce Machno od razu zyska³ popularnoæ i nieograniczony w³aciwie wp³yw na ch³opsk¹ m³odzie¿.
By³o to zupe³nie zrozumia³e. Rówienicy pamiêtali go ze szko³y, z gier i zabaw. A oto ten maleñki Nestor, którego

kiedy czêsto bili, wraca do domu z dyplomem nauczyciela,
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niemal jako bohater, ukarany za pójcie w³asn¹ drog¹ bojownik
o sprawê narodu i prawdy. W rezultacie nie tyle podda³ on
wiejsk¹ m³odzie¿ swojemu wp³ywowi, co sta³ siê faktycznym gospodarzem Gulaj-Pola: jego opinii i rozporz¹dzeñ nikt
nie mia³ kwestionowaæ.
- Nakaza³em i trzeba wam to wykonaæ - rzuca³ w³adczo, widruj¹c ludzi b³yszcz¹cymi oczyma.
Tote¿ jego polecenia spe³niano bez szemrania. Machno i jego towarzysze zajmowali siê g³ównie tym, ¿e okradali
piwnice i winiarnie znamienitszych gospodarzy i kupców, a po nocach organizowali bezbo¿ne pijatyki, o których
rozpowiada³a potem caluteñka wie. Starsi kiwali g³owami z niezadowoleniem, szeptali, i¿ czas ju¿ skoñczyæ to
rozpasanie, ale m³odzie¿ tylko siê mia³a i rozpowiada³a o Machno wszystkim woko³o.
Wieci o czynach Batki i jego ma³adców roznosi³y siê daleko poza teren Gulaj-Pola. Kupcy i ziemianie byli
Machno przera¿eni, policja te¿ wola³a z nim nie zadzieraæ. Przy czym Nestor Iwanowicz potrafi³ zawsze dogadaæ siê
z policjantami, co dowodzi jego rozdwojonego, podstêpnego charakteru. Od³o¿ywszy na bok idee anarchizmu, zawar³
Machno w tym czasie blisk¹ przyjañ z urzêdnikami i naczelnikiem policji, organizuj¹c z nimi niewiarygodne wprost
popijawy. Robi³ to zawsze po napadzie na winiarniê czy po pobraniu okupu od gospodarza, szykuj¹cego wesele. Okup
p³acono, poniewa¿ Batko grozi³ pogromem lubnego orszaku. Kiedy towarzysze zwracali Machno uwagê, niezadowoleni
z jego przyjani z policj¹, on tylko tajemniczo siê umiecha³.
- Nie wam, durnym, mnie oceniaæ - ucina³ wszelkie rozmowy na ten temat.
Ku Nestorowi garnê³a siê m³odzie¿ z odleg³ych wsi, we wszystkim go naladuj¹c. M³odzi ch³opi odrywali siê od
pracy, plotkowali i tworzyli legendê swego przywódcy. Kto wie, mo¿e to ju¿ wówczas narodzi³a siê owa
machnowszczyzna, która w dni rewolucji zab³ys³a z³owieszczym ogniem nad ca³¹ Noworosj¹? (Noworosja = Nowa
Rosja; tereny zdobyte przez carat w wyniku wojen z Turcj¹ w XIX w., przyp. red.).
Przyjañ z policj¹ zaowocowa³a. W 1905 roku wystawiono mu nienagann¹ politycznie opiniê i powierzono szko³ê
we wsi Piotrowskoje (powiat bierdiañski). Jednak¿e i tym razem nied³ugo dane by³o Machno wystêpowaæ w roli
nauczyciela. Przysz³y dni padziernikowe, gdy za¿¹dano swobód i kraj zatrz¹s³ siê w posadach. Batce tylko tego by³o
trzeba - powiêci³ siê bez reszty pracy rewolucyjnej.
Z pocz¹tkiem roku 1906 zorganizowa³ mia³y napad na bierdiañski powiatowy urz¹d skarbowy. W czasie akcji
Nestor pope³ni³ trzykrotne morderstwo, zarekwirowa³ kasê i ukry³ siê wród swoich. Jeden z uczestników napadu
wyda³ go jednak i niefortunnego dowódcê aresztowano. Do czasu rozprawy Batko przebywa³ w bierdiañskim
wiêzieniu powiatowym a za próby ucieczki przewieziono go do chersoñskiego wiêzienia gubernialnego, gdzie
roztoczono nad nim ostry nadzór. W roku 1907 s¹d wyjazdowy skaza³ Machno za rozbój i morderstwo na bezterminow¹
katorgê. Przewieziono go dla odbywania kary w okolice Or³a, do Akatuj i Zarientuj.
Z opowiadañ jednego z przywódców buntu na Potiomkinie, odbywaj¹cego razem z Machno wyrok w Akatuj,
Batko nie od razu przystosowa³ siê do wiêziennego re¿imu, wielokrotnie podejmowa³ próby ucieczki, budz¹c podziw
administracji wiêzienia swoj¹ nieugiêtoci¹. Za ci¹g³¹ niesubordynacjê wtr¹cano Machno do karceru, ale nigdy nie
rozstawa³ siê on z myl¹ o wolnoci. Jego ostatnia próba ucieczki rozegra³a siê w czasie prowadzonych grupowo robót.
W czasie ob³awy znaleziono jednak wiênia w szopie na drewno. Zbieg d³ugo nie chcia³ siê poddaæ, wymachuj¹c
toporem. Za tê ucieczkê poniós³ dodatkow¹ karê.
Od tej chwili zmieni³ siê nie do poznania: zacz¹³ chorowaæ, pasywnie odnosi³ siê do ca³ego otoczenia i nie bra³
nawet udzia³u w licznych protestach zes³añców. Tylko czasami, jak maniak, wciska³ siê w ciemny k¹t i mocowa³ ze
swoimi kajdanami na rêkach i nogach, próbuj¹c zdj¹æ je lub z³amaæ.
Kator¿nicy odnosili siê do Machno z niespotykan¹ poród nich grzecznoci¹. Zadziwia³ ich i przera¿a³ wyraz jego
oczu, w których jawi³a siê bezmierna z³oæ wobec wszystkiego i wszystkich.
W 1917 roku, objêty amnesti¹ Rz¹du Tymczasowego, Nestor zosta³ uwolniony i jesieni¹ przyjecha³ do Gulaj-Pola,
gdzie ju¿ wkrótce rozpocz¹³ z³owrog¹ dzia³alnoæ jako Batko Machno.
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II
MACHNO - PARTYZANT
Pocz¹tek i rozwój dzia³alnoci Machno na po³udniu Rosji odnieæ trzeba do marca roku 1918, co wi¹¿e siê
z przerwaniem frontu rumuñskiego, ucieczk¹ z Krymu do Noworosyjska Floty Czarnomorskiej i ostatnimi dniami
funkcjonowania Ukraiñskiej Rady Centralnej. W tym czasie Batko dysponowa³ niedu¿ym oddzia³em, z³o¿onym
z przestêpców i sewastopolskich marynarzy. Z nimi to podejmowa³ ryzykowne lecz typowe dla owego czasu grabie¿e
- koczuj¹c, przenosz¹c siê z miejsca na miejsce. Po drodze do³¹czali doñ ludzie niezadowoleni i oburzeni hetmañskim
re¿imem i marynarze Floty Czarnomorskiej, którzy pojedynczo przemykali z Krymu poprzez niemieckie kordony.
Oddzia³ ci¹gle siê rozrasta³ i Machno od zwyczajnych grabie¿y przeszed³ do napadów na maj¹tki ziemskie, niewielkie
miasteczka i stacje kolejowe. Akcje owocowa³y nieludzkimi mordami. Machnowcy zaczêli mieæ coraz wiêcej
porachunków z tymi, kto ich obrazi³ lub na kogo sami byli li.
Jak swobodnie czu³ siê Nestor Iwanowicz , mo¿na wyobraziæ sobie z opowieci zarz¹dcy jednego z maj¹tków
guberni tawriczeskiej. Maj¹tek ten znajdowa³ siê o 15 wiorst od Niko³ajewa. Machno zjawi³ siê tam po przebyciu 150
wiorst w poszukiwaniu jednego z urzêdników maj¹tku, który na szczêcie tego dnia nie by³ obecny.
- No to my na niego poczekamy - owiadczy³ z umieszkiem Nestor - nie musimy siê nigdzie spieszyæ.
Trzy dni jego ludzie gospodarzyli w posiad³oci; zarz¹dzanie Batki polega³o na nieustaj¹cym pijañstwie
i skoñczy³o siê dopiero wówczas, gdy otrzyma³ solidn¹ kontrybucjê. Wyje¿d¿aj¹c, machnowcy obiecali, ¿e wkrótce
powróc¹ w goci.
W czerwcu przybyli do Machno z Kijowa anarchici kolektywu Nabat (Alarm), ze swym przywódc¹
Baronem. W tym samym miesi¹cu do szajki do³¹czy³o wielu anarchistów drugiego rzutu i dzia³alnoæ oddzia³u Batki
przybieraæ poczê³a inne zabarwienie. Nestor marzy³ o restytucji Siczy Zaporoskiej, roztacza³ przed s³uchaczami
niebywa³e plany stworzenia ch³opskiej republiki. Anarchici nadali machnowszczynie charakter wyranie ideowy.
Okolicznoci sprzyja³y Machno. Krym i Ukraina okr¹¿one by³y przez niemieckie wojska, znienawidzone przez
wiejsk¹ ludnoæ. Policyjna i administracyjna w³adza zaprowadza³y porz¹dek, aresztuj¹c miejscowych a niekiedy
rozstrzeliwuj¹c opornych ch³opów. Oprócz tego, z miast wracali w³aciciele maj¹tków, którzy, znajduj¹c oparcie
w okupantach, krwawo rozprawiali siê z wieniakami, mszcz¹c siê za straty, jakie ponieli w swoich posiad³ociach.
Ch³opi, wci¹¿ coraz bardziej wzburzeni, szukali pomocy u lokalnych atamanów. Tak by³o w guberniach: kijowskiej,
po³tawskiej i czernichowskiej. Na po³udniu jednak wszystkie sympatie by³y po stronie mia³ego i dobrze siê
zapowiadaj¹cego Machno.
Nale¿y jeszcze dodaæ, ¿e w czerwcu 1918 roku hetmañski minister wojny wyda³ rozporz¹dzenie, zgodnie z którym
z armii ukraiñskiej zwolniono wszystkich oficerów czasu wojny, z pozostawieniem im prawa do dalszej s³u¿by w roli
wyk³adowców uczelni wojskowych. To rozporz¹dzenie nie tylko obni¿y³o wartoæ bojow¹ armii, ale te¿ poczyni³o jej
wrogów, czego nie omieszka³ wykorzystaæ Petlura, który werbowa³ poni¿onych oficerów do swych szeregów.
Z tego w³anie rodowiska wyszli najaktywniejsi atamani: Zielionyj, Struk, Soko³owskij, Grigoriew i inni.
Sporód nich przy³¹czy³ siê do Machno chor¹¿y Pietriczenko i wielu innych, nie mniej wa¿nych machnowców.
Z ka¿dym dniem szajka Nestora zasilana by³a nowymi kadrami. Oddzia³ sk³ada³ siê z piechoty, kawalerii, broni
maszynowej i artylerii. Te nabytki kadrowe stanowi³y potem trzon machnowskiej armii.
Jednak¿e, obawiaj¹c siê regularnych oddzia³ów niemieckich, Machno zmuszony by³ omijaæ wiêksze miasta, do
których podkrada³ siê stepem i bazowaæ na rodowisku wsi, sk¹d werbowa³ w swoje szeregi licznych ch³opów. Wojnê
partyzanck¹ na po³udniu Rosji rozpocz¹³ od tego, ¿e zacz¹³ napadaæ na oddzia³y pacyfikacyjne, odbieraæ pojazdy,
zajmowaæ stacje kolejowe, likwidowaæ niewielkie garnizony niemieckie i policyjne si³y hetmana. mia³e i nieoczekiwane
akcje Machno zawsze koñczy³y siê sukcesami. Jego imiê sta³o siê synonimem ch³opskiego bohatera.

Idziemy do Machno - to ówczesne has³o ch³opskich mas.
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Nieco póniej, rozochocony dobr¹ pass¹, Batko przeszed³
do jawnej wojny z Niemcami i Austriakami. Machnowcy tak
sterroryzowali Austriaków, i¿ ci bali siê wychylaæ nosa poza Jakatierinos³aw, a z sió³ i mniejszych miasteczek
ewakuowali swoje si³y.
Odwa¿ne wypady Machno spêdza³y sen z powiek niemieckiemu dowództwu w Kijowie. Rozkazem sztabu zaczêto
formowaæ specjalne, dobrze uzbrojone jednostki, by unicestwiæ szalej¹ce po Noworosji oddzia³y Batki.
Pod naciskiem niemieckiej armii Machno musia³ siê wycofaæ, a rejonie Aleksandrowa jego oddzia³y zosta³y
okr¹¿one. Jednak¿e Niemcy i tym razem pozostali wierni swojej dotychczasowej taktyce: mnóstwo czasu stracili na
artyleryjskie przygotowanie frontalnego ataku. Nestor, wykorzystuj¹c zamieszanie, spowodowane ogniem dzia³, lecz
poniós³szy dotkliwe straty, znalaz³ wreszcie wyjcie z piercienia wrogich wojsk. Z niewielkim ocala³ym oddzia³em
przedar³ siê przez si³y niemieckie, odbywszy tej samej nocy przemarsz rzêdu 60 wiorst, by oderwaæ siê od cigaj¹cych..
W wydanym po bitwie rozkazie specjalnym, Niemcy obwiecili: Bandyta Machno zosta³ definitywnie starty
z powierzchni ziemi. Nie minê³o 5 dni, gdy w pobli¿u stanicy Konstantinograd Batko zniszczy³ oddzia³ austriacki,
który mia³ powstrzymaæ jego dalsz¹ ucieczkê. Wymordowa³ przy okazji wszystkich oficerów, wziêtych do niewoli,
w tym dowódcê Austriaków. Zmusi³ ich najpierw do gry w karty, po czym nakaza³ rozstrzelaæ; podobno za to, i¿
omielili siê z nim wygraæ.
W padzierniku z Ukrainy zaczêli siê wycofywaæ najpierw zdemoralizowani rewolucj¹ Austriacy, nastêpnie
Niemcy. By³ to czas licznych sukcesów Nestora w walce z ewakuuj¹cymi siê armiami wroga. Przede wszystkim jednak
dosta³y siê w jego rêce niezliczone iloci broni i sprzêtu technicznego.
Trudno zliczyæ, ile kosztowa³o Niemców i Austriaków zapoznanie siê z Machno. Wed³ug oficjalnych danych
od kwietnia do czerwca Batko dokona³ 118 wypadów przeciw ich oddzia³om, zakoñczonych rzezi¹ i grabie¿ami.
Ale wszystkie owe akcje, grabie¿e i wypady na eszelony cofaj¹cych siê ku domowi Niemców i Austriaków wydaj¹
siê niczym, wobec pierwszego zajêcia Jekatierinos³awia w grudniu roku 1918. Od tego dnia imiê Machno przyoblek³o
siê wszechrosyjsk¹ s³aw¹.
Miasto wzi¹³ z marszu, prowadz¹c ci¹g³y ogieñ z szeciolufowych, zdobytych na Niemcach, karabinów
maszynowych. Petlurowcy, którzy dopiero co zajêli Jekatierinos³aw, uciekali w panicznym strachu i ludnoæ znalaz³a
siê we w³adzy machnowców.
To by³ taki pogrom kwitn¹cego miasta, jakiego dot¹d nie widziano, mimo i¿ po³udnie Rosji przywyk³o ju¿ do
zniszczeñ za w³adania krwawego Murawiowa.
Trudno wyliczyæ, co uda³o siê Machno zdzia³aæ w ci¹gu 9 miesiêcy. Doæ powiedzieæ, ¿e walcz¹c z Niemcami
i Austriakami pozna³ wszystkie odcienie wojny partyzanckiej, nauczy³ siê na pamiêæ najdzikszych miejsc nad
Dnieprem, swojskich przestrzeni w guberniach tawriczeskiej i jekatierinos³awskiej, wszystkich lasów i zagajników.
Nie na darmo s³awny Czarny Bór, las Garkuszy, nazywaj¹ teraz Gajem Batki Machno.
£otrostwo w³adzy hetmañskiej, zwi¹zanie siê jej z niemieckimi i austriackimi agresorami, wykreowa³y Machno
na wodza ludowych oddzia³ów. Gdyby nie ta krótkowzroczna polityka, byæ mo¿e w ogóle nie by³oby machnowszyzny.
To ona zwi¹za³a Batkê z ch³opstwem tak silnie, ¿e wydarzenia nastêpnych czterech lat wiêzi tej zerwaæ ju¿ nie mog³y.
Walka z oddzia³ami niemieckimi i w³adz¹ hetmañsk¹ zahartowa³a ludzi Machno, przyzwyczai³a ich do mia³ych
wypadów, a jednoczenie do przeprowadzania wszechstronnego zwiadu, by odkrywaæ s³abe strony przeciwnika, by
wymierzaæ mu krótkie i celne ciosy, po czym znikaæ tak szybko, jak siê atakowa³o.
Ale najistotniejszym by³o to, ¿e owa walka stworzy³a wród mas ch³opskich legendê o niemiertelnym
Zaporo¿cu, Batko Machno, walcz¹cym za ch³opsk¹ wolnoæ i ch³opsk¹ prawdê. Tak koñczy siê partyzancki epizod
w ¿yciu Machno. Po zdobyciu Jekatierinos³awia zacz¹³ on odgrywaæ decyduj¹c¹ rolê w przebiegu wojny domowej na
po³udniu Rosji.
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III
BAT’KO MACHNO
Kto choæ raz widzia³ Batko Machno, ten zapamiêta³ go na resztê ¿ycia.
Niewielkiego wzrostu, z ziemisto-¿ó³t¹ twarz¹, nisko osadzon¹ szczêk¹, o czarnych w³osach, opadaj¹cych falami
na plecy, w czarnym, sukiennym p³aszczu, baraniej czapce i wysokich butach - Machno przypomina³ przebranego
ascetê z monastyru, dobrowolnie morz¹cego siê g³odem.
Pierwsze wra¿enie, jakie sprawia³, to to, i¿ ma siê do czynienia z cz³owiekiem ciê¿ko chorym na grulicê, a nie
z ¿adnym, gronym w dodatku, atamanem, o którym kr¹¿¹ ju¿ krwawe legendy.
I tylko niewielkie, ciemno-piwne oczy, z niezwyk³ym wrêcz wyrazem uporu, o ostrym spojrzeniu, takie same
podczas rzadkiego umiechu i wydawaniu surowych rozkazów; oczy jak gdyby wszystkowiedz¹ce i raz na zawsze
pozbawione w¹tpliwoci - wprawia³y w zak³opotanie ka¿dego, kto go spotka³, przydaj¹c tej postaci, tak od wewn¹trz,
jak zewnêtrznie - zupe³nie inny charakter: wynios³y i stoicki. Oto i Machno - cz³owiek woli, emocji i uczuæ, które
bezustannie w nim wr¹, a które stara siê skrywaæ pod mask¹ ch³odu i obojêtnoci.
Machno nie by³ oratorem, chocia¿ lubi³ wystêpowaæ na mitingach, które z jego rozkazu odbywa³y siê na placach
i w teatrach zdobytych lub sprzyjaj¹cych mu miast. W tym, co mówi³, nie bywa³o demagogii, choæ sytuacja dziejowa
zdawa³a siê j¹ narzucaæ. Czêsto spotyka³em Machno w czasie mitingów i by³em wiadkiem, jak uwa¿nie s³ucha go
rozgor¹czkowana ludzka czerñ, jak stara siê zapamiêtaæ ka¿d¹ frazê, podkrelan¹ przez mówcê energicznym gestem.
Wygl¹da³o na to, i¿ Batko hipnotyzuje swymi s³owami krzykliwy, nie ¿a³uj¹cy ni jednego ze swych pod³ych czynów
i nie uznaj¹cy ¿adnej wiêtoci - t³um.
Oto i Machno na placu. Otaczaj¹ go wiern¹ wit¹ najbli¿si towarzysze. Poród nich teoretycy anarchizmu: Wolin,
Artien, Baron, przystojny Liaszczenko w marynarskiej czapce i wysokich, sznurowanych butach z cholewami, cienki
jak patyk Guro, podobny go goryla zbir Kijko, i potê¿ny Pietriczenko z twarz¹ okr¹g³¹, niczym ksiê¿yc w pe³ni. A z
nimi wielu, wielu innych...
Machno mówi niedbale, niesk³adnie, to obni¿aj¹c, to podwy¿szaj¹c g³os. Po ka¿dej, z³o¿onej z 5 -10 s³ów frazie,
powtarza swój ulubiony, gniewnie wypowiadany zwrot: Tylko tyle.... Mówi o niechybnym upadku miast, o tym, ¿e
miasta w ogóle nie s¹ potrzebne do szczêcia ludziom wolnym, o zbêdnoci i paso¿ytnictwie mieszczan - nie wy³¹czaj¹c
robotników - do których Machno w ogóle odnosi³ siê ch³odno. Czas ju¿ porzucaæ miasta - powtarza³ - iæ na wie,
w step, w lasy - i tam dopiero budowaæ nowe, wolne, ch³opskie ¿ycie...
Po Machno g³os zazwyczaj zabiera Wolin. Klarownoæ dowodów, którymi pos³uguje siê ten stary teoretyk
anarchizmu, piêkna budowa zdañ, obliczona na zjednanie sobie audytorium i przekonanie do swych racji s³uchaczy,
niespotykany patos, ustêpuj¹cy mo¿e tylko samemu Trockiemu - wszystko to i tak przechodzi mimo uszu t³umowi,
oczarowanemu niesk³adn¹ mow¹ Batki Machno.
I Machno o tym wie, czuje to, pojmuje... Stoi tak, by widzieli go wszyscy - spokojny i pewien siebie. Tylko jego
oczy, z niezmiennym, przeszywaj¹cym na wskro wzrokiem, leniwie przesuwaj¹ siê po ludzkiej czerni. Nieco
odgrywany umiech i lekko zaciniête wargi wyra¿aj¹ ni to zadowolenie, ni to pogardê. Kto wie - mo¿e jedno i drugie...
Niespiesznie Machno odwraca siê, by odejæ lub zasi¹æ na taczance (zazwyczaj nie s³ucha Wolina do koñca), przy
nim potê¿ne figury Kijka i Pietriczenki, jeszcze chwilê temu demonstruj¹cych widzom rewolwer, z którego zastrzelono
pod³ego kontrrewolucjonistê Grigoriewa, a t³um, jak jeden m¹¿ ci¹¿y ku Machno, depcz¹c ka¿dy ka¿dego i bezmylnie,
ze ³zami w oczach szemrze:
- Bat’ko, nasz Bat’ko..!
Ju¿ ani ladu po taczance, nie wiadomo dok¹d popêdzi³y konie, a ludzie wci¹¿ powtarzaj¹ okrzyk:
- Bat’ko, nasz Bat’ko..!

Du¿o i d³ugo mówi¹ potem Wolin, Artien i Baron. Wszyscy
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o tym samym, ¿e ka¿da w³adza to z³o, a anarchia matk¹ porz¹dku,
¿e wszyscy ludzie s¹ sobie równi itd., ale t³um ju¿ zaczyna
zapominaæ o Machno. Prelegentom rzucaj¹ w twarz, ¿e nie tylko Batko, którego ju¿ jutro mog¹ zabiæ, ale ca³y wiat
im wisi. S³ysz¹c takie okrzyki Wolin i inni oratorzy powoli przytomniej¹, boj¹c siê, ¿e dzika i bezbo¿na t³uszcza
rozprawi siê zaraz z nimi, niczym z kadetami lub bolszewikami.
Po skoñczonym mitingu machnowcy, rozpaleni tezami mówców, trwo¿¹ za to wszystko, co ¿ywe woko³o,
strzelaj¹c gdzie popadnie z karabinów maszynowych i tego, co jeszcze pod rêk¹. Podczas bez³adnej palby marnuj¹
niezliczone iloci pocisków, ale jeszcze wiêcej samogonu i wina, przytarganego z ograbionych sk³adów...
Machno by³ w³adczy i niez³omny. Dziesiêcioletnia katorga skrzywi³a mu charakter, odebra³a sposobnoæ nauki
odró¿niania dobra od z³a. Batko odczuwa³ niemal bezgraniczn¹ radoæ, widz¹c ton¹ce w ogniu, a kwitn¹ce jeszcze
chwilê wczeniej, miasteczka. Jego oczy gorza³y tylko od wybuchów ciê¿kich pocisków na ulicach. W Machno
drzema³a wci¹¿ milcz¹ca zgoda na mieræ czêsto zupe³nie niewinnych ludzi, czasem wrêcz jej potrzeba.
Wspominam to wszystko, jako trudny do przekazania koszmarny obraz. Ale to w³anie ca³y Machno...
Przed Batk¹ stoi grupa stra¿ników-oberwañców, z ciekn¹c¹ po twarzach krwi¹. Przestraszeni i pobici ³ypi¹ ze
strachem, boj¹c siê napotkaæ ostre spojrzenie Machno, który umiechniêty z³owrogo patrzy na nich gor¹cym, ale
bezrozumnym wzrokiem.
D³ugie milczenie...
Machno szybko wyjmuje rêkê z kieszeni i krzyczy:
- Zar¹baæ ich - tylko tyle...
Nie ucich³ jeszcze grony g³os Batki, kiedy siepacz Kijko machn¹³ ostr¹ szabl¹ i niezbyt umiejêtnie pocz¹³ cinaæ
nieszczêników, zadaj¹c im ciosy wielokrotnie, jakby szatkowa³ g³ówki kapusty. Zbryzgany krwi¹ Kijko zmêczy³ siê
wreszcie, ca³y spocony, ledwie ¿yw. Natychmiast zmieni³ go wypoczêty, rozemiany Liaszczenko, któremu pomagali
ulubieñcy z machnowskiej dru¿yny.
Nestor z b³ogim, anielskim umiechem spokojnie patrzy, jak pracuj¹ jego zuchy i nie wydaje ¿adnej komendy,
odwo³uj¹cej wczeniejszy, surowy rozkaz.
I oto zamiast sponiewieranych lecz ¿ywych ludzi - sterta krwawych, pokaleczonych cia³. To tu, to tam walaj¹ siê
odr¹bane g³owy czy rêce z mocno zaciniêtymi palcami. Batko zamaszycie zrywa siê z miejsca, podbiega to tej kupy
cia³, czubkiem buta odkopuje tocz¹c¹ siê drog¹ g³owê, wskakuje na piersi, brzuchy zabitych, tapla siê w krwi, a potem
spokojnie mówi:
- Tylko tyle...
Raz jeszcze, gniewnie i z³owrogo krzyczy swoje Tylko tyle, podbiega do kolejnej grupy zmasakrowanych cia³,
depce je  epizod powtarza siê od nowa.
Wszystkie ludzkie uczucia dawno w Batce zanik³y. Nie wzruszaj¹ go ani ³zy kobiet - a jest na nie ³asy - ani p³acz
dzieci, ani przekleñstwa mê¿czyzn.
Oczywicie, bywaj¹ i wyj¹tki od tej regu³y, ale najczêciej dotycz¹ one... aktorów, rzadziej - sprzedawców a ju¿
najrzadziej tych, którzy jakim postêpkiem przekonali Machno do siebie.
Którego razu wiejski policjant, dok³adnie wtedy, kiedy Kijko zamachn¹³ siê na niego szabl¹, tak silnie kopn¹³
siepacza nog¹ w brzuch, i¿ Kijko d³ugo le¿a³ nieprzytomny. Batko by³ pod takim wra¿eniem odwagi policjanta, ¿e
mi³osiernie darowa³ mu ¿ycie i puci³ wolno do domu, nawet wówczas, gdy jeniec odmówi³ s³u¿by wród machnowców.
Ale takich zdarzeñ by³o niewiele. Zazwyczaj ci, którzy dostali siê do niewoli Nestora Iwanycza, nie wychodzili z niej
¿ywi.
Trudno znaleæ poród powstañczych atamanów takiego, który dorówna³by Batce w surowoci. Do tego wypada
jeszcze dodaæ niezwyk³¹, chorobliw¹ wrêcz zawiæ, która by³a charakterystyczn¹ cech¹ Machno. Nie wolno by³o nawet
napomkn¹æ o konkurencji; ataman tego nie znosi³.
Nikt nie mie, nie mo¿e byæ groniejszy od niego - Batki Machno...
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IV
MACHNO W S£U¯BIE W£ADZY RADZIECKIEJ
Podczas najazdu Niemców i Austriaków, wezwanych na teren Ukrainy przez Radê Centraln¹, sowiecki
g³ównodowodz¹cy - Antonow, rokuj¹cy z Rad¹, zmuszony by³ do wycofania siê z resztkami swojej armii na tereny
guberni: kurskiej i or³owskiej i wyrzeczenia siê tych zdobyczy, które tak ciê¿ko wywalczy³ w rozmowach
H. Rakowskij.
Przewiduj¹c zerwanie rozejmu z hetmanem, sowiecki dyplomata prowadzi³ debaty z atamanami oddzia³ów
powstañczych, wród których znaleli siê Szynkarz, Grigoriew i Machno. Rezultaty misji okaza³y siê wymienite:
atamani podporz¹dkowali siê Moskwie i gotowi byli na pierwszy rozkaz rzuciæ swoje oddzia³y tam, gdzie im naka¿¹,
a na razie atakowali zaplecze hetmana. Nie siedzia³ te¿ z za³o¿onymi rêkoma i Antonow.
W tym czasie sztab Antonowa-Owsiejenko znajdowa³ siê w Orle, a ulokowano go w budynku, bêd¹cym niedawno
jeszcze siedzib¹ korpusu kadetów. Sztab g³ównodowodz¹cego, z³o¿ony z kadrowych oficerów, przygotowa³ szczegó³owy
plan zdobycia Ukrainy. W planie tym sporo uwagi powiêcono udzia³owi si³ powstañczych, z którymi porozumieæ
zdo³a³ siê Rakowskij.
Trzeba tu oddaæ sprawiedliwoæ sprytowi sowieckiego dowództwa - gdy zaczê³a siê realizacja planu sztabowców
Antonowa - tak mistrzowsko wykorzysta³o ono si³y powstañcze, ¿e bojowe oddzia³y Armii Czerwonej nie mia³y ju¿
nic do roboty i zwyciêsko maszerowa³y przez Ukrainê po us³u¿nie oczyszczonych przez atamanów drogach.
Sowieckie dowództwo, zaj¹wszy w grudniu 1918 roku Charków, z którego wycofali siê Niemcy, bez ¿adnego
sprzeciwu z ich strony zaczê³o rozmieszczaæ na Kijowszczynie powstañcze oddzia³y Szynkarza i innych atamanów,
podporz¹dkowanych w³adzy Rad, w Odeskiem - Grigoriewa a w Jekatierinos³awskiem - Machno.
Realizacja planów, opartych na znajomoci stosunku walcz¹cych si³, przede wszystkim za na wyczuciu nastrojów
ludu i robotników, buntowanych dodatkowo przez licznych agentów Rakowskiego, spe³ni³y nadzieje Moskwy:
hetmana obali³ Petlura, Petlurê za - powstañczy atamani. Rezultat przeszed³ oczekiwania - w ci¹gu zaledwie trzech
miesiêcy drugiej kampanii ukraiñskiej, w³adza sowiecka dosta³a w swoje ³apy nie tylko nadzwyczaj bogaty i wielki
kraj, ale te¿ dostêp do portów mórz: Czarnego i Azowskiego. Oprócz tego Armia Czerwona i podporz¹dkowane jej
oddzia³y uzyska³y okazjê do przyciniêcia Kozaków i interwencyjnych wojsk ochotniczych.
Jednak¿e, dok³adnie wype³niwszy swój plan, dowództwo sowieckie pope³ni³o ca³¹ seriê straszliwych pomy³ek,
jakie w przysz³oci okaza³y siê nie do naprawienia. I tak - tworzona od podstaw Armia Ukraiñska, obliczana na oko³o
25 tysiêcy ludzi, ani nie zdoby³a bojowego obycia, ani te¿ nie by³a zdyscyplinowana. Poza tym, podobnie jak w ca³ej
wczeniejszej dzia³alnoci Armii Czerwonej, tak i tym razem nikt nie policzy³ wydatków, koniecznych na organizacjê
sztabów, szkolenie dowódców i mnóstwa innych czynnoci - czysto wspomagaj¹cego charakteru, potrzebnych na
zabezpieczenie ty³ów, do czego w³adza sowiecka, w przeciwieñstwie do Denikina, Ko³czaka czy Wrangla, przywi¹zywa³a
pierwszorzêdne znaczenie.
W rezultacie Armia Ukraiñska, z³o¿ona z wielu drobnych oddzia³ów, rozpe³z³a siê po ca³ej Ukrainie, os³abiaj¹c
bojow¹ si³ê Armii Czerwonej i sowieckiemu dowództwu nie pozosta³o nic innego, jak swoje cele realizowaæ nadal przy
pomocy atamanów i ich, uoficjalnionych, armijek. Takim sposobem z ludzi Machno sformowano 45. Dywizjê
Strzeleck¹ a partyzanci Grigoriewa stanowili trzon 44. Dywizji.
W kwietniu 1919 roku nast¹pi³o osobiste spotkanie g³ównodowodz¹cego Antonowa-Owsiejenko i Machno,
potraktowane bardzo serio. Popijawa siê przed³u¿a³a. Wreszcie, zasiad³szy w samochodzie i - co by³o widaæ - wyranie
zadowolony z wyników rozmów Antonow owiadczy³ wspó³pracownikom, ¿e Batko wci¹¿ jest potrzebny w³adzy
radzieckiej, za jego partyzantów nale¿y skierowaæ nie na Krym, a do walk z Kozakami i oddzia³ami kontrrewolucyjnych
ochotników.

Machno za w tym czasie zastanawia³ siê g³ównie nad tym,
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jak pozbyæ siê swojego najniebezpieczniejszego konkurenta Grigoriewa.
Dybienko, przybywszy do Symferopola w charakterze dowódcy 4. Ukraiñskiej Sowieckiej Armii, za którego
dotychczas uwa¿a³ siê Machno, za¿¹da³, by Batko zjawi³ siê u niego.
Wprowadzono Machno do Dybienki, który milcz¹c podszed³ do strapionego Nestora, nawyk³ego do poczêstunków
i wrêczy³ mu solidn¹ paczkê rozkazów Rewolucyjnej Rady Wojennej Republiki.
- Na cholerê mi to? - zdziwi³ siê Machno, szybko rzuciwszy okiem na rozkazy.
- Proszê czytaæ... Mianowano was naczelnikiem 45. Czerwonej Dywizji Strzeleckiej, za Grigoriewa - 44. takiej samej.
Pocz¹tkowo Batko chcia³ odmówiæ, twierdz¹c, ¿e nie potrzebuje ¿adnych oficjalnych awansów. Us³yszawszy
jednak o Grigoriewie, nominacjê przyj¹³.
Dybienko, lubi¹cy teatralne gesty, wykona³ szeroki ruch rêk¹, mi³ociwie wybaczaj¹c Nestorowi.
- I jeszcze jedno, towarzyszu... Ju¿ wys³a³em do was specjalistów... Do widzenia...
Wróciwszy do siebie, na kwaterê ko³o Cariewodarowki (Batko nienawidzi³ du¿ych pomieszczeñ i domów,
przypominaj¹cych mu wiêzienie), Machno zasta³ przys³anych mu ze sztabu armii w celu formowania dywizji speców
w... areszcie.
- A któ¿ to tam pod kluczem? - zainteresowa³ siê.
- No, kto wie - od czego oni specjalici - odpowiedzia³ Guro.
By³y kapitan sztabu generalnego dywizji poprosi³ o pozwolenie przedstawienia nowych towarzyszy wojennej pracy.
- Dobra, gadaj - machn¹³ rêk¹ Batko.
Surowo ci¹gn¹wszy brwi, s³ucha³ Machno, jak Wasiliew przedstawia mu naczelników wydzia³ów formowanego
sztabu: operacyjnego, zwiadowczego, artyleryjskiego, in¿ynieryjnego, administracyjnego i wszystkich innych.
Po zapoznaniu Nestor podziêkowa³ wszystkim za to, ¿e chc¹ z nim pracowaæ, po czym nakaza³ z powrotem
odprowadziæ specjalistów do aresztu. Zostaæ pozwoli³ tylko Wasiliewowi i naczelnikowi artylerii. Rozmawia³ z nimi
g³ównie o tym, jak celnie prowadziæ ogieñ dzia³ ku punktom oporu przeciwnika. Wiedza Wasiliewa i jego umiejêtnoæ
praktycznego jej przekazania machnowskim artylerzystom podczas nastêpuj¹cej po wyk³adach czêci praktycznej,
zyska³y frontowcowi szacunek. Ju¿ na zawsze pozosta³ on szefem sztabu u boku Machno. Batko nie by³by sob¹, gdyby
znaj¹c s³ab¹ stronê Wasiliewa, nie utrzymywa³ go niezmiennie w pó³-pijanym stanie, o co gorliwie dba³ Kijko.
Pozostali cz³onkowie sztabu, po odbyciu tygodniowego aresztu, odes³ani zostali do Symferopola z zastrze¿eniem,
by nie odwa¿yli siê nigdy wróciæ.
Wszystkie funkcje w dowództwie rozdzielono miêdzy najbli¿szych wspó³pracowników Machno, przy czym nie
zorganizowa³ on sztabu zgodnie z etatem nale¿nym dywizji, a wed³ug etatu sztabu armii. Przedstawicielem Rewolucyjnej
Rady Wojennej Armii mianowa³ anarchistê Wolina.
Korzystaj¹c z pomocy Wasiliewa, id¹c za wskazówkami jego i Dybienki, Machno przyj¹³ za wzór administracyjny
to, co wypracowano w Armii Czerwonej i wiele w tej dziedzinie usprawni³. W tym samym czasie Wolin energicznie
wzi¹³ siê do organizowania samego sztabu, podniós³szy na wysoki poziom tak¿e dzia³ania agitacyjne i zwiadowcze.
V.
MACHNO I GRIGORIEW
Zdobycie Jekatierinos³awia przynios³o machnowcom niespodziewany problem. Zdobyczy by³o mnóstwo, tyle, ¿e
nikomu nie chcia³o siê ju¿ walczyæ. Nie istnia³ zreszt¹ ¿aden godny ataku cel. Prawda, si³¹ rozpêdu da³oby siê pewnie
jeszcze zaj¹æ czêæ wybrze¿a Morza Azowskiego, gdzie - jak s¹dzili - nie napotkaj¹ ¿adnych problemów, ale na to nie
mieli wystarczaj¹cych si³. Drogê do morza przegradza³a im bowiem rubie¿, obsadzona doborowymi wojskami
genera³a Szyllinga. Napotkawszy pierwszy powa¿ny opór ze strony kontrrewolucyjnych ochotników, po kilku
przegranych potyczkach, ludzie Batki zostawili armiê Szyllinga w spokoju i zajêli siê dalsz¹ grabie¿¹ Jerkatierinos³awia.

A i sam Machno by³ ju¿ nie ten, co przedtem. Ataman
zaznawa³ w³anie radoci ¿ycia rodzinnego, marzy³ o chutorze
i pracy na roli. Myla³ nawet serio, by porzuciæ wojaczkê i osi¹æ
na swojej ziemi. Nie raz wiód³ na ten temat d³ugie dysputy z najbli¿szymi druhami, s³awi¹c wobec nich zalety rodziny
i gospodarowania.
Tak dru¿yna Batki, jak szeregowi ¿o³nierze, zapomniawszy o Bo¿ym wiecie oddawali siê przyjemnociom
¿ycia doczesnego. Wino la³o siê bez koñca, gra³a muzyka.
Stolica machnowskiej republiki, Gulaj-Pole, ku czci wodza przemianowana na Machnograd, wype³ni³a siê
tysiêcznymi t³umami rozbawionego wi¹tecznie narodu, przypominaj¹c pstry, krzykliwy jarmark. Miêdzy swoimi
pojawili siê obcy geszefciarze, skupuj¹cy za bezcen zdobycze z Jekatierinos³awia i staraj¹cy siê wymyliæ dla bojców
coraz to nowe atrakcje.
Powstawa³y salony gier karcianych, gdzie przegrywano kolosalne sumy, restauracje i kawiarnie, sklepy perfumeryjne,
zak³ady bookmacherskie, pojawili siê krawcy z Warszawy i szewcy; machnowcy zamawiali manicure i powiewali
niewiarygodnymi fryzurami, nad którymi mêczyli siê domoroli Jeanowie z Pary¿a, wylewali na odwiêtne mundury
ca³e flakony wody koloñskiej.
Pieni¹dze i drogocenne przedmioty znika³y, niczym puch na wietrze. Ludzie Batki nie znali wartoci pieni¹dza
i nie minê³y trzy miesi¹ce, a przepucili, przepili ca³¹ jekatierinos³awsk¹ zdobycz. Powoli przedsiêbiorczy cwaniacy
zaczêli opuszczaæ machnowsk¹ stolicê, zamykaj¹c sklepy i kawiarnie. Szaleñstwo minê³o. Nadesz³o szare, smêtne
przebudzenie.
Do tego czasu i Machno doæ ju¿ mia³ powabów ¿ycia rodzinnego. Marzenia o w³asnym chutorze prys³y. Batko
za to, coraz gorliwiej, zacz¹³ dumaæ nad pochwa³ami, których nie szczêdzi³a sowiecka prasa dowódcy 44. Dywizji Grigoriewowi.
Grigoriew zdoby³ Chersoñ... Grigoriew oswobodzi³ Odessê... Grigoriew zwyciê¿y³ Ententê...
Imiê Grigoriewa cieszy³o siê ogromn¹ popularnoci¹. Grigoriew - oto prawdziwy bohater rewolucji! Nestor
Iwanycz spostrzeg³, i¿ na sowieckim niebie wzesz³a jasna gwiazda, w wietle której blednie jego w³asna s³awa.
Machnowcy, uwolnieni od jekatierinos³awskich zdobyczy, nie mieli najmniejszej ochoty na zwyczajn¹ grabie¿.
Za to najbardziej niecierpliwi rozmawiali ju¿ cichcem miêdzy sob¹, ¿e czas iæ pod sztandary nowego atamana...
Przed Batk¹ wyrós³ niespodziewany problem: czym i jak zadowoliæ nadmiernie rozbudzone apetyty swoich
kompanów? Czu³, i¿ musi znaleæ jakie wyjcie, bo inaczej najlepsi jego ludzie odejd¹ do niebezpiecznego
konkurenta. I wymyli³ Machno szatañski plan sprowokowania Grigoriewa do otwartego wyst¹pienia przeciw w³adzy
sowieckiej.
Tym sposobem Batko realizowa³ podwójny cel: unicestwia³ konkurenta i móg³ zaw³adn¹æ jego bogatymi
odeskimi ³upami, o których machnowcy bredzili dzieñ i noc.
Wys³a³ wiêc do Grigoriewa swoich dyplomatów - Kozielskiego i Kolisniczenkê, poprzez których przes³a³
atamanowi swoje bratnie pozdrowienia a razem z nimi naganê za odstêpstwo od prawdziwych zasad rewolucji”.
Dyplomaci Batki, spotkawszy siê z ca³ym dworem atamana, na³o¿on¹ na siebie misjê wype³nili wzorowo.
Obaj szybko dogadali siê z lekkomylnym Grigoriewem, który i wczeniej - nim przybyli delegaci Machno zastanawia³ siê nad tym, ¿e czas by ju¿ wzi¹æ rozwód z bolszewikami, którzy nie umieli doceniæ jego zas³ug dla
rewolucji i za podszeptem aktora D¹browskiego wygnali go z Odessy.
Podczas pierwszej rozmowy z Kozielskim i Kolisniczenk¹ - Grigoriew waha³ siê: nie rzek³ ni tak, ni nie. Ale
po powrocie ze sztabu 3. Armii, dok¹d wezwano go w celu udzielenia s³u¿bowych wyjanieñ, dowódca 44. Dywizji
zdecydowa³, i¿ wejdzie na lisk¹ drogê, na któr¹ namawia³ go Machno. W sztabie sprowadzono bowiem Grigoriewa
na ziemiê, przypominaj¹c mu, ¿e jest zaledwie dowódc¹ jednej z wielu dywizji. Ura¿ono tym samym dumê atamana,
który widzia³ siê ju¿ na stanowisku g³ównodowodz¹cego wszystkimi si³ami na Ukrainie.
Skutkiem tego, gdy tylko powróci³ do swoich, przekaza³ wys³annikom Batki swoj¹ zgodê na wyst¹pienie przeciw
w³adzy sowieckiej.
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plan operacyjny, a Grigoriew rozpocz¹³ wród ludnoci zajêtych
przez swoj¹ armiê terenów o¿ywion¹ agitacjê i stwierdza³ bez
owijania w bawe³nê, i¿ niebawem wemie siê za unicestwienie znienawidzonych przez naród komunistów.
Bolszewicy, dowiedziawszy siê o rozmowach miêdzy Grigoriewem a Machno, ale niczego nie wiedz¹c na pewno,
wezwali Batkê, by siê wyt³umaczy³. Machno rêczy³ oczywicie za sw¹ wiernoæ Moskwie a ju¿ nastêpnego dnia,
4. maja, Grigoriew - licz¹c na pomoc Nestora - otwarcie wyst¹pi³ przeciw czerwonym, g³osz¹c has³o: W³adza Radom,
ale bez komunistów.
Wyst¹pienie atamana nie na ¿arty przerazi³o sowieckie dowództwo na Ukrainie. Si³y powstañców liczb¹
i wyszkoleniem przewy¿sza³y armie bolszewików. Równie¿ sympatie spo³eczeñstwa, któremu Grigoriew przekaza³
czêæ swoich ³upów z odeskiego portu, by³y ca³kowicie po stronie buntowników. Jednak¿e ju¿ na samym pocz¹tku
powstania dowódca 44. Dywizji pope³ni³ b³êdy nie do naprawienia. Tylko dlatego bolszewicy nie zostali starci w py³.
Otó¿ Grigoriew rozkaza³ swojemu naczelnikowi sztabu, Tiutiunkinowi, wyruszyæ du¿ymi si³ami w stronê
Charkowa i Kijowa. Po symulowanym marszu w nakazanym kierunku, Tiutiunkin zdradzi³ dowódcê - poci¹gn¹³ ku
Kamieñcowi Podolskiemu i po³¹czy³ oddzia³y, którymi dysponowa³, z wojskiem Petlury, staj¹c siê potem jednym
z najg³oniejszych jego atamanów.
Zamiast uderzyæ na bezbronn¹ prawie Odessê, gdzie prócz bolszewickiego sztabu, oddzia³u chiñskich komunistówochotników i dwu wozów pancernych, nie stacjonowa³y ¿adne licz¹ce siê jednostki, Grigoriew, czuj¹c siê zwi¹zany
porozumieniem z Machno na temat wspólnej akcji przeciw Krymowi i Jekatierionos³awowi, skierowa³ siê na
Jelizawietgrad, gdzie dokona³ pogromu spo³ecznoci ¿ydowskiej. Grigoriew winien byæ bardziej aktywny i atakowaæ
rozproszone si³y Armii Czerwonej, ale zmarnowa³ wiele dni, co w rezultacie przes¹dzi³o o jego losie.
Tymczasem dowództwo sowieckie szybko otrz¹snê³o siê z pocz¹tkowego zaskoczenia, przejmuj¹c inicjatywê
z r¹k 44. Dywizji. Korzystaj¹c z aut opancerzonych, którymi Grigoriew nie dysponowa³ i ochotników z dywizji
Machno - przesz³o do kontruderzenia.
Pod £ozow¹, opodal Jelizawietgradu, ataman dozna³ ciê¿kiej pora¿ki i utraci³ wszystkie, wywiezione z Odessy,
³upy. Jednak¿e Batko uzna³, ¿e przejêcie zdobyczy to zbyt ma³o; potrzebna mu by³a mieræ konkurenta.
I oto ponownie u Grigoriewa zjawia siê Kozielski. Wy³guje siê z udzia³u machnowców w pogromie 44. Dywizji
i zaprasza atamana na spotkanie, gdzie maj¹ wspólnie z Batk¹ uk³adaæ plany dalszej walki z komunistami. Straciwszy
najwidoczniej resztki rozs¹dku, Grigoriew powtórnie wpad³ w zastawione sieci. Machno przygotowa³ w winiarni
meeting, podczas którego Liaszczenko zdradziecko zabi³ dowódcê zbuntowanej 44.
Machno wiêci³ pe³en triumf.
W czasie, gdy Grigoriew wojowa³ z bolszewikami, rozpocz¹³ siê, delikatny zrazu, nacisk kontrrewolucyjnych
ochotników na Basen Doniecki, po czym rozgorza³y zaciête, krwawe boje, w wyniku których Armia Czerwona utraci³a
kontrolê nad Donbasem i wycofa³a siê ku Moskwie.
Sowieci nie osi¹gnêli te¿ sukcesu na pó³wyspie Kercz. Armii Czerwonej nie uda³o siê przebyæ Przesmyku
Akmonajskiego. Na niczym spe³z³y ich nadzieje na powstanie w Kerczu i innych miejscowociach - rewolucyjnych
komunistów szybko zd³awi³ tam genera³ Chodakowski, zastêpuj¹cy rannego w pier genera³a Szyllinga. Chodakowski
na czele 3500 ludzi zdoby³ Teodozjê i po szeregu walk zmusi³ bolszewików do spiesznego wycofania siê na pó³noc.
45. Dywizja Machno wys³ana zosta³a na Front Mariuopolski. Swobodni w poczynaniach ¿o³nierze Batki,
umieszczeni wród innych oddzia³ów Armii Czerwonej, zdemoralizowali je szybko, tym bardziej, ¿e atakuj¹cy
sowietów genera³ Maj-Majewski nie zamierza³ spowalniaæ swojego natarcia.
Napotkawszy wyszkolonego przeciwnika, dysponuj¹cego w dodatku najnowsz¹ broni¹ - czo³gami - machnowcy
uciekali z linii frontu, poci¹gaj¹c za sob¹ inne radzieckie oddzia³y. Po³udniowy front bolszewików trzeszcza³. Kiedy
biali ochotnicy zaatakowali du¿ymi si³ami kawalerii - Armia Czerwona rozpoczê³a odwrót w kierunku Or³a.
Machno prowadzi³ wówczas z w³adz¹ sowieck¹ wielce dwuznaczn¹ grê, jakiej próbowa³ ju¿ wczeniej
z Grigoriewem. W mijanych miejscowociach rozwija³ jawnie antybolszewick¹ agitacjê, a na wszelkie uwagi Moskwy
odpowiada³ w sposób coraz mniej uprzejmy.

Jako pierwszy zorientowa³ siê w sytuacji Trocki. Zdymisjonowawszy g³ównodowodz¹cego Antonowa-Owsiejenko,
zobowi¹zanego do zdyscyplinowania Machno, zacz¹³ on rozformowywaæ Armiê Ukraiñsk¹, poszczególne jej oddzia³y wcielaj¹c do ogólnosowieckiej Armii Czerwonej.
Nastêpcê Antonowa, Wacetisa, który tak¿e nie móg³ poradziæ sobie z narastaj¹c¹ katastrof¹, zmieni³ z kolei delegat
Sztabu Generalnego, pu³kownik Kamieniew, któremu póniej dane by³o zwyciêsko dla bolszewików zakoñczyæ walki
na wszystkich bia³ych frontach.
Z Charkowa Trocki za¿¹da³, by dowódca 45. Dywizji natychmiast zameldowa³ siê u niego, ale Machno wys³a³ do
sztabu jedynie swoj¹ delegacjê. Delegacjê Trocki nakaza³ rozstrzelaæ, za Batkê i Wolina pozbawi³ wszystkich
funkcji, jako odstêpców od idei i zdrajców robotniczo-ch³opskiej w³adzy.
Tak dobieg³a koñca s³u¿ba Machno w szeregach bolszewików.
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VI
MACHNO JAKO PETLUROWIEC
Rozstanie z w³adz¹ sowieck¹ przewidzia³ Batko jeszcze, nim wys³a³ do sztabu nieszczêsn¹ delegacjê. Wskazuje
na to niespodziewane dla komunistów przegrupowanie si³ 45. Dywizji i wycofanie siê na pó³nocny zachód, w stronê
Wo³oczyska, podczas gdy rozkazy Trockiego kierowa³y j¹ za Basen Doniecki ku Charkowowi.
Potwierdza³y to równie¿ starania machnowskich agentów o dyskredytacjê w³adzy radzieckiej, co z pewnoci¹ nie
mog³o ujæ uwagi bolszewików.
W pierwszych dniach sierpnia roku 1919 armia Batki, uszczuplona powa¿nie bojami z Maj-Majewskim i wlok¹ca
ze sob¹ pokan¹ liczbê rannych, osi¹gnê³a liniê petlurowskiego frontu miêdzy Kalinkowiczami a Kazatyniem.
Tam Machno nawi¹za³ natychmiast rozmowy z petlurowskim dowództwem na temat przekazania pod opiekê
ukraiñskiego Czerwonego Krzy¿a swoich rannych ¿o³nierzy, których - wbrew obyczajowi - nie zd¹¿y³, wobec
szybkoci odrywania siê od Armii Czerwonej, zostawiæ pod opiek¹ ch³opów.
Rozmowy wkrótce zakoñczy³y siê sukcesem, choæ bez specjalnej radoci Petlury. Wykorzysta³ on jednak atut
wielce chrzecijañskiego odnoszenia siê do ludzi Machno na wypadek udanych rokowañ z Denikinem, jakie ju¿ poufnie
prowadzi³. W rezultacie Batko nie tylko móg³ przekazaæ petlurowcom wszystkich rannych ale te¿ samemu, z resztkami wymêczonej armii, zaj¹³ osobny odcinek frontu opodal Humania. Obj¹wszy nowe obowi¹zki zacz¹³ gospodarowaæ
na swój typowy sposób.
Wszystkie kurenie mierci, wszystkie czarno-czerwono-szare i inne, nosz¹ce nie mniej efektowne nazwy,
pu³ki, stanowi¹ce jakby gwardiê petlurowskich wojsk, by³y tak naprawdê cieniem partyzantki, nie przejmuj¹cej siê
widokiem oficerskich epoletów. Zrozumia³e, czemu zdecydowana wola Machno, by absolutnie nie przyznawaæ
nikomu ¿adnych dystynkcji i oznak w³adzy, co u petlurowców przejawia³o siê choæby w podziale ¿o³nierzy na
Kozaków i starszyznê (oficerów), przyci¹ga³a ku ludziom Batki sympatiê gwardzistów atamana. Niebawem zaczêli
oni dezerterowaæ do s¹siadów z frontu, czym wyranie poprawili stan machnowskiej armii.
Czas przy³¹czenia siê Batki do Petlury przypad³ na pe³n¹ gotowoæ bojow¹ frontu. Obok przeci¹ga³y bez³adne
watahy wycofuj¹cych siê z Krymu i rejonu Odessy sowieckich wojsk, poprzedzielane licznymi grupami cywili - rodzin
komunistów z opuszczanych w popiechu rejonów. Biali ochotnicy byli jeszcze daleko.
Wszystkim tym masom ludzkim, przetykanym gdzieniegdzie jednostkami wojsk, zdemoralizowanych nadci¹gaj¹c¹
szybko katastrof¹, uciekaj¹cym tak¿e przed nienawici¹ miejscowej ludnoci, przywieca³a jedna, jedyna myl - by jak
najszybciej osi¹gn¹æ liniê Czernichów-Briañsk i ustrzec siê definitywnego pogromu. Owe przemarsze bolszewików
zajmowa³y gros uwagi petlurowców.
Petlurowcy, wród nich i Machno, nie zapuszczali siê zbyt daleko od linii frontu. Krótkimi, jednodniowymi
wypadami nêkali przemieszczaj¹cych siê bez³adnie komunistów, zadaj¹c im niespodziewane ciosy, zdobywaj¹c konie
i tabory, pe³ne wszelkiego sprzêtu.
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nowcy, przeprowadzaj¹c kolejne pogromy bolszewickich
kolumn, których czêci¹ sami jeszcze niedawno byli.
W rezultacie Batko szybko podreperowa³ stan posiadania armii, zaopatruj¹c j¹ g³ównie w konie, których posiada³
teraz bez liku. Odbudowa³ te¿ stan osobowy, przyjmuj¹c jeñców z Armii Czerwonej i petlurowców. Tak to swoicie
Machno zinterpretowa³ dawne rozkazy Dybienki.
Batko rozpocz¹³ prace nad reorganizacj¹ armii, nie krêpuj¹c zbytnio podw³adnych dyscyplin¹ i wojskowym
drylem. Tymczasem dla w³adzy sowieckiej wydarzenia przybiera³y coraz groniejsz¹ postaæ. Denikin zaj¹³ Kursk
i podchodzi³ do rubie¿y Or³a. Zdawa³o siê, i¿ rewolucja skoñczona i nadesz³y ostatnie chwile bolszewizmu.
Ale, zastawszy Ukrainê we w³adzy ch³opstwa, nawyk³ego do rozkazywania samym sobie i w³adania swoj¹, nie
cudz¹ ziemi¹ oraz wytê¿aj¹cego wszystkie si³y, by ziemia ta wyda³a ziarno, Denikin tak¿e nie umia³ poradziæ sobie
z szalej¹cym po rozleg³ym kraju wichrem czynu narodowego, przyjmuj¹cym w wielu przypadkach postaæ skrajnego
szowinizmu.
Patrz¹c na czyn ukraiñski niczym gabinetowy inteligent, obcego w dodatku pochodzenia, Denikin spowodowa³
otwarty konflikt z petlurowcami od razu pierwszego dnia po zajêciu Kijowa, z powodu wci¹gniêcia flagi nad
budynkiem Rady Miejskiej.
W niedalekiej przysz³oci wydarzenie to zaowocowa³o powstaniem nowego frontu, wymagaj¹cego odes³ania tam
znacznych si³, zabranych z frontu g³ównego. Prócz tego, armii od tego momentu potrzebne byæ poczê³o - nie¿yczliwe
jej czêsto - zaplecze.
Nie bawi¹c siê w dok³adne wyliczenie przyczyn, jakie w rezultacie przynios³y pogrom czynu denikinowskiego,
wspomnê tylko krótko o tym, ¿e pozostawienie wsi i przysió³ków bez jakiegokolwiek nadzoru gospodarskiego,
doprowadzi³o w wielu z nich do absurdalnego ba³aganu, wyniesionego do koszmarnych rozmiarów za przyzwoleniem
w³adz wojennych, wród których zadekowali siê te¿ awanturnicy wszelkiej maci.
Wszystkie b³êdy szybko ukaza³y prawdziwe zasady gry, doprowadzaj¹c do otwartego wyst¹pienia mas ludowych
przeciw Denikinowi.
Niebawem rozpoczê³y siê d³ugotrwa³e i krwawe boje pomiêdzy bia³ymi ochotnikami a machnowcami, przy
czym ludzie Batki poznali najpierw dzia³anie nowej broni wojny domowej - poci¹gów pancernych z ich montowanymi
za stalow¹ os³on¹ ciê¿kimi dzia³ami. Armia Machno nie dowiadczy³a nigdy wczeniej bezporedniego ognia artylerii,
tote¿ ostrza³, prowadzony z szybko przemieszczaj¹cych siê i pojawiaj¹cych siê niespodziewanie poci¹gów powodowa³
niezmienn¹ reakcjê: uciekali, gdzie oczy ponios¹.
Batko widzia³, w czym rzecz, pocz¹³ wiêc uporczywie szukaæ wyjcia z ciê¿kiego po³o¿enia, gro¿¹cego mu
ca³kowit¹ klêsk¹. Dodaæ nale¿y, ¿e nie najlepiej w³ada³ jêzykiem ukraiñskim, a ridna mowa(ukr.), któr¹ przysz³o siê
teraz Machno i ca³ej armii pos³ugiwaæ, nasuwa³a coraz wiêcej mrocznych myli i drêcz¹cych pytañ: czym siê to
wszystko dla niego skoñczy?
Machno doskonale rozumia³, ¿e wród Ukraiñców nie tylko pierwszych, ale nawet ostatnich skrzypiec graæ nie
bêdzie, postanowi³ wiêc zdradziæ Petlurê, tak jak uprzednio zdradzi³ Grigoriewa a potem bolszewików.
W miêdzyczasie, podczas mia³ego zwiadu o wicie 18. sierpnia 1919 roku, w jednym z poleg³ych rozpoznano
- odzianego w kubañsk¹ burkê i czapkê - rodzonego brata Batki - Grigorija.
D³ugo po mierci brata wy³adowywa³ Machno swoj¹ ¿a³oæ na ciê¿ko rannych oficerach, którzy w takim stanie
trafiali w jego rêce. Dosz³o do tego, ¿e ranna kadra przeciwnika wola³a mieræ od niewoli. Batko bez pardonu wyrzyna³
oficerów, a i dla Kijka wystarczy³o pracy przy krwawych pogromach, mszcz¹cych poleg³ego Grigorija.
VII
MACHNO NA TY£ACH DENIKINA
Jesieni¹ roku 1919 Machno dostatecznie przyswoi³ sobie lekcje Trockiego, przekazywane przez Dybienkê
i postanowi³ sprawdziæ je w praktyce.

Bez mrugniêcia okiem pozby³ siê wizerunku swojej armii,
jako watahy niezdyscyplinowanych hulaków. Drog¹ uporczywej
i ciê¿kiej pracy, niezauwa¿alnie dla patrz¹cego z boku, zacz¹³
reorganizowaæ j¹ tak, i¿ przesta³a byæ bandyck¹ szajk¹ a sta³a siê wyszkolon¹ jednostk¹ kadrow¹ autentycznie
narodowej armii partyzanckiej. Walcz¹c z przeciwnikiem, Batko zastosowa³ teraz now¹ taktykê.
Machno postanowi³, ¿e dzia³aæ bêdzie teraz nie tylko szybko, ale - co najwa¿niejsze - z dala od szlaków
kolejowych. Powiada³, i¿ trzeba przenieæ walkê o szyny do przysió³ków, w lasy i pola.
Swoich piechurów posadzi³ na lekkich, czteroko³owych taczankach, z zamontowanymi karabinami maszynowymi
i dysponuj¹c wielu doskona³ymi koñmi przerzuca³ poruszaj¹c¹ siê taczankami piechotê z zawrotn¹ szybkoci¹ z jednego
na drugie skrzyd³o bitwy. Machnowcy pojawiali siê dok³adnie tam, gdzie przeciwnik najmniej siê ich spodziewa³.
Kawaleriê zachowa³ Nestor na inne okazje: wypady, s³u¿¹ce zniszczeniu wojskowych transportów kolejowych
i dobijanie, uciekaj¹cych w panice, oddzia³ów wroga.
Nikt nie przewidywa³ pojawienia siê armii Machno na ty³ach wojsk Denikina, które zwyciêsko par³y ju¿ ku
Moskwie. W czasie, kiedy Mamontow powróci³ na odpoczynek po s³ynnym rajdzie na sowieckie ty³y, Machno ze swoj¹
lataj¹c¹ armi¹ przedsiêwzi¹³ nie uzgadniany z nikim wypad na zaplecze jednostek Denikina. Porzuciwszy Petlurê,
zmiót³ najpierw z powierzchni ziemi Pu³k Symferopolski, potem za pojawiaæ siê zacz¹³ niespodziewanie tam, gdzie
nikt go nie oczekiwa³, nios¹c panikê i mieræ, mieszaj¹c Denikinowi jego wyborne, do niedawna, karty.
Batko u wrót Po³tawy, Kremienczuga, Konstantinogradu, Krzywego Rogu...
W pierwszych dniach wrzenia zaj¹³ Aleksandrowsk, odci¹wszy Krym od wszelkiej pomocy. Po drodze rozgania³,
zebrane w celach mobilizacyjnych, uzupe³nienia dla denikinowców. Wielu zmobilizowanych dobrowolnie przy³¹cza³o
siê do armii Batki.
Machno idzie dalej - zajmuje Oriechow, Po³ogi, Tokmak, Bierdiañsk, Mariupol i mia³o podchodzi pod
Taganroga, gdzie Denikin rozlokowa³ swój sztab. Trzeba by³o widzieæ to przera¿enie na ty³ach armii Denikina w owe
dni machnowskie...
Wojskowe i cywilne w³adze Nestor rozstrzeliwa³ na miejscu, tak ¿e nikt nie mia³ nawet myleæ o sprzeciwie.
Wystarczy³a pierwsza pog³oska o zbli¿aniu siê Batki, a prodenikinowska administracja porzuca³a wszystko, w panice
uciekaj¹c w kierunku Rostowa i Charkowa.
Rajd Machno przybra³ niebywa³e rozmiary, nie maj¹ce odnonika w dotychczasowej historii. Nie by³o dot¹d
takiego pogromu wojsk ty³owych, ustêpuje mu nawet wyprawa Mamontowa na komunistów.
Na setki wiorst doko³a, zorganizowane niedawno z najwy¿szym trudem - g³ównie w miastach, ale i w wielu wsiach
- ¿ycie gospodarcze i administracyjne, Batko zmiót³ doszczêtnie. Przej¹³ równie¿ lub zniszczy³ ogromne sk³ady broni
i armijnych zapasów. Poprzecina³ drogi przemarszu i uniemo¿liwi³ niemal ewakuacjê oddzia³om ochotnikó
w Denikina.
Masy ludowe od tej chwili ju¿ nie tylko zachowywa³y siê opozycyjnie w stosunku do w³adzy Denikina lecz
przesz³y do otwartej z nim walki.
Nie doceniaj¹c w pe³ni rangi militarnej wyczynu Batki, genera³ Denikin krótko rozkaza³ genera³owi S³aszczewowi:
¯ebym ja ju¿ wiêcej o Machno nie s³ysza³!
Przeciwko machnowcom skierowany zosta³ korpus S³aszczewa, prócz niego konny korpus genera³a Szkuro
i wszystkie jednostki zapasowe, jakimi rozporz¹dza³ denikinowski sztab. Jednym s³owem, dla likwidacji Batki
wycofano z frontu prawdopodobnie wiêksz¹ czêæ kontrrewolucyjnych ochotników. Rozbiæ armii Machno i tak im siê
nie uda³o, bior¹c pod uwagê choæby fakt, ¿e konnica Szkuro w ci¹gu pierwszych dziesiêciu dni walk straci³a 50% stanu
wierzchowców.
Po ataku Machno na Aleksandrowsk, przysz³o mi przejæ stamt¹d piechot¹ a¿ do Czaplina i chc¹c nie chc¹c
widzia³em, jaki mia³ wp³yw na masy ch³opskie i jak niewiarygodna by³a dla nich poprzednia w³adza.
Nad rankiem tej nocy, gdy Machno nieoczekiwanie napad³ na Aleksandrowsk, przeszed³em oko³o 20 wiorst.
Wszystkie posterunki drogowe by³y opuszczone. Dopiero pónym rankiem telegrafista, który zosta³ na jednej z nich,
poinformowa³ mnie, ¿e wszyscy urzêdnicy razem ze stra¿¹ ch³opsk¹ jeszcze noc¹ udali siê do Orzechowa.
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Zostawiwszy z boku trakt kolejowy maszerowa³em wiejsk¹
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drog¹. Widzia³em, jak na ulicach mijanych chutorów zbiera³y siê
t³umy ch³opów, gor¹co o czym rozprawiaj¹cych i podejrzliwie
przygl¹daj¹cych siê mojej osobie. Tak min¹³ ca³y dzionek. Wieczorem w niewielkiej wiosce aresztowano mnie,
jednak¿e po upewnieniu siê, i¿ jestem tylko nauczycielem i dobrze znam Batkê Machno - wypuszczono.
A¿ do Czaplina nie zauwa¿y³em po drodze ¿adnych cz³onków stra¿y ch³opskiej, ni innych przedstawicieli w³adzy.
Podobnie w samym Czaplinie - nie licz¹c przypadkowego spotkania z ciê¿arówk¹, wype³nion¹ ¿o³nierzami - zauwa¿yæ
siê da³o przede wszystkim nerwowoæ wród petlurowskiej administracji. Ch³opi, nie kryj¹c siê ju¿ wcale, jasno
mówili: Niebawem zjawi siê Batko i wszystkich wystrzela...”
Z Czaplina trafi³em wieczorem do Bierdiañska, który noc¹ zajêty zosta³ przez machnowców. Jeszcze pónym
wieczorem w hotelu, gdzie siê zatrzyma³em, upewniali mnie, ¿e Batko gdzie-tam, daleko, ¿e odniós³ pora¿kê...
Miastu nic niby nie zagra¿a³o i spokojnie kontynuowano ewakuacjê. Zreszt¹ niewiele mnie Machno akurat obchodzi³
- zmêczony przebyt¹ drog¹ mocno zasn¹³em. W rodku nocy zbudzi³a mnie artyleryjska kanonada. Szybko ubra³em siê
i wybieg³em na ulicê.
Po chodnikach i jezdni gêstym t³umem uciekali ¿o³nierze, zrywaj¹c w biegu pagony, pozbywaj¹c siê
wierzchniej odzie¿y, rzucaj¹c pod nogi broñ. W ci¿bie szala³y konie, ciê¿ko dudni³y bryczki, dwiêcza³y blachami
kuchnie polowe. Przebieg³szy z trudem bulwar i kilka uliczek, zatrzyma³em siê na nabrze¿u. Dopiero tam
spostrzeg³em, ¿e palba dobiega³a od strony po³o¿onego na wzgórzu cmentarza i rybackiego przysió³ka Liski.
Pociski rozrywa³y siê nad portem i w samym miecie. Kanonada nasila³a siê. Na nabrze¿u pojawi³y siê pierwsze
grupy biegn¹cych ¿o³nierzy. Z mego schronienia w chacie rybaka, widzia³em doskonale wiat³a statków,
zacumowanych na redzie - oko³o 10 wiorst od portu. By³y to jednostki, którymi ewakuowa³y siê w³adze cywilne
i urzêdy. Od trzech dni, stoj¹c na kotwicach, oczekiwano na nich rozwoju sytuacji. Na falach dymi³ maleñki kuter,
jak zdo³a³em dostrzec - Jekatierinos³awiec. Przy wejciu do portu sta³ wóz pancerny i bi³ niespiesznie seriami
karabinów maszynowych w atakuj¹cych machnowców. Doko³a rwa³y siê pociski. Niebawem artyleria Batki
poczê³a ostrzeliwaæ teren od strony miasta. Kuter, przepe³niony wojskowymi, powoli zacz¹³ oddalaæ siê od
przystani. Wszyscy, bêd¹cy na odkrytym pok³adzie, zginêli.
Opór kontrrewolucyjnych ochotników, zagnanych w obrêb portu, by³ godny podziwu. Si³y jednak nie by³y równe.
Do jedenastej przed po³udniem ludzie Machno zajêli ca³y teren i poprowadzili atak ku zak³adowi hydrolecznictwa.
Niew¹tpliwie zdobycie miasta i powodzenie szturmu przes¹dzi³ zorganizowany przez Batkê atak rybaków z Lisek na
ty³y denikinowskiej artylerii, zajmuj¹cej pozycjê za cmentarzem.
Przez dwa dni po bogatszych domach chodzili machnowcy, szukaj¹c oficerów i politycznych. Rozstrzeliwali ich
na miejscu. O pomoc poprosili ma³ych uliczników, p³ac¹c za ka¿dego wskazanego po 100 rubli. Obywatele
Bierdiañska pochowali siê i - prócz rybaków z Lisek - nie brali udzia³u w tym polowaniu.
Trzeciego dnia zjawi³ siê desygnowany przez Batkê komendant miasta, czwartego przyby³a Rewolucyjna Rada
Wojenna Armii, a pi¹tego na kilka godzin zajrza³ do Bierdiañska sam Machno ze swoim sztabem.
Strza³y ucich³y, zaczê³a ukazywaæ siê gazeta Wolny Bierdiañsk, za samo miasto i ci, którzy w nim ¿yli, uzyskali
status oswobodzonych. Od pierwszych dni po zajêciu przez armiê Batki, do grodu ci¹ga³y tysi¹ce ch³opskich
furmanek i prawie trzy tygodnie wywo¿ono nimi ze sklepów i magazynów wszystko, co wywieæ siê da³o. £adowano
na podwody naboje, karabiny, pociski artyleryjskie, ocala³e po eksplozji sk³adu amunicji i wszystko to wêdrowa³o do
okolicznych wsi.
Nie od rzeczy bêdzie tu dodaæ, ¿e wszyscy ch³opi uwa¿ali siê za pe³noprawnych ¿o³nierzy Machno, za ludow¹
czerñ - podstawowy element, z jakiego sk³ada³a siê armia Batki - okrelali ironicznie jako „nó¿ drukarski”.
Ludnoæ Bierdiañska w wiêkszoci odnosi³a siê do Machno z rezerw¹: bazarowi handlarze klêli go za grabie¿e
i le id¹ce interesy, inteligencja milcz¹co odrzuca³a w³adzê Batki i stroni³a od niego, robotnicy i rzemielnicy widzieli
w Nestorze wroga w³adzy sowieckiej, rybacy mruczeli po k¹tach, ¿e nie mog¹ teraz zaj¹æ siê po³owami... Jedynie
robotnicy portowi g³ono wyra¿ali swoje zadowolenie, wnosz¹c w ¿ycie miasta swój pijacki gwar.

Po³o¿enie Bierdiañska opodal rejonu walk spowodowa³o,
i¿ transport zaopatrzenia do miasta, zw³aszcza tu¿ po zdobyciu
go przez machnowców, zredukowany zosta³ do minimum. Ceny
osi¹gaæ poczê³y niespotykany dot¹d poziom, póki nie pojawi³ siê krótki rozkaz komendanta grodu, g³osz¹cy, co
nastêpuje: Batko Machno ¿yczy sobie, by chleb i inne produkty pojawi³y siê w miecie.
Jeszcze wieczorem tego dnia pieczywa by³o, ile dusza zapragnie. I to nie jak przed opanowaniem Bierdiañska
przez machnowców po 5 rubli za funt, ale tylko po 3 ruble! Po wydaniu tego s³ynnego rozkazu furmanki z sió³
przybywa³y z produktami, potrzebnymi miastu, a odje¿d¿a³y z powrotem - pe³ne zagrabionego mienia.
Ta sam¹ tedy miar¹ da siê zobrazowaæ i okropnoci wojny Batki z kontrrewolucyjnymi ochotnikami - i stosunek
ch³opstwa do Machno, czego przez lata nikt nie odwa¿y³ siê uczyniæ...
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VIII
WALKI MACHNO Z KORPUSEM GENERA£A SZKURO
I GUBERNATOREM SZCZETYNINEM
Wycofuj¹c siê pod naciskiem bia³ych od Mariupola ku Wo³nowasze czyli w stronê Tokmaka i Po³og, 16. padziernika 1919 roku Machno porzuci³ Bierdiañsk i po bombardowaniu z morza osiedli Pietrowskoje i Nowospasowki
zacz¹³, prowadz¹c jednoczenie bój opóniaj¹cy, wycofywaæ siê na Jekatierinos³aw. W rejonie tego strategicznego
miasta armia Batki rozpoczê³a przed³u¿aj¹ce siê walki ze S³aszczewem.
Twardo utrzymuj¹c liniê obrony na odcinku Bierdiañsk-Czaplino-Sinielnickij przez ca³¹ drug¹ po³owê padziernika,
nie potrafi³ Machno wystarczaj¹co skupiæ swoich si³, a przede wszystkim zaskoczy³a go taktyka S³aszczewa i jego
umiejêtnoæ walki z partyzantami. Batko le te¿ przewidzia³ kierunek g³ównego uderzenia denikinowców - oczekiwa³
go od strony Taganroga. Nadesz³o - od £ozowej.
Nie przywi¹zywa³ równie¿ Nestor nale¿ytej uwagi do gêstoci sieci kolejowej Basenu Donieckiego, o czym wcale
nie zapomnieli dowódcy bia³ych. Przemylnie wci¹gnêli wiêc Machno w niewygodn¹ dlañ bitwê o szyny, spychaj¹c
jego armiê w³anie wzd³u¿ drogi ¿elaznej a¿ do chwili, gdy nadesz³y wiêksze oddzia³y korpusu Szkuro. Do³¹czywszy
do oczekuj¹cej ju¿ konnicy, Szkuro zaatakowa³ niespodziewanie, powoduj¹c na ca³ej linii krótkiego frontu odwrót
i rozpierzchniêcie siê ludzi Batki.
Pod ciosami atakuj¹cej zewsz¹d konnicy, machnowcy opuciæ musieli czworok¹t: Tokmak-Czaplino-SinielnickijAleksandrowsk i spiesznie wyruszyli w rejon rozlewisk Dniepru.
Dziesiêciodniowe miotanie siê przemieszanych jednostek, spowodowa³o u Szkuro wspomniane straty oko³o 50%
stanu zamêczonych koni, ale te¿ wyrz¹dzi³o wiele szkód armii Batki. W nieustaj¹cych walkach poleg³o wielu
oddanych towarzyszy Machno, w tym gros kawalerii dowodzonej przez s³awnego Do³¿enkê. O 75% zmniejszy³ siê
stan piechoty - niektórzy ¿o³nierze zginêli, znaczniejsza iloæ rozpierzch³a siê po wioskach. Ba, sam Nestor ledwie
unikn¹³ niewoli i kani...
Zdarzy³o siê to, kiedy przenikliwe, ch³odne deszcze, czêsto zmieszane ze niegiem, zlewa³y raz po raz drogi tak,
¿e nawet leciutkie machnowskie taczanki poczê³y grzêzn¹æ w b³ocie. Machno ze swoim sztabem, obstaw¹ i Rad¹ Armii,
rozmieszczonymi bez³adnie na oko³o 300 taczankach, po ciê¿kim nocnym przemarszu zdecydowa³ siê na odpoczynek,
bodaj¿e we wsi Choduñcy.
O wicie okr¹¿y³a ich 2.Terska Dywizja Kozacka, która tak nieoczekiwanie runê³a na kolumny taczanek, ¿e tylko
niektóre z nich zd¹¿y³y otworzyæ ogieñ z cekaemów. Atak rozerwa³ konwój. Ogon kolumny, wype³niony ³upami,
pogna³ ku lasowi po przymarzniêtej jeszcze polnej drodze. cigaj¹cy go Kozacy trafili na wype³nione b³otem koleiny
i ugrzêli w nich, nie mog¹c ju¿ dogoniæ uciekaj¹cych machnowców.
I tak Terskiej Dywizji dosta³a siê niebagatelna zdobycz: ponad 200 taczanek z koñmi i zagrabionym dobrem,
a tak¿e prawie 400 kobiet, s³u¿¹cych w oddziale zwiadowczym sztabu machnowskiej armii. Zdobyli równie¿ taczankê
samego Nestora, w niej za - krótki, z podwójnej baraniej skóry uszyty p³aszcz, z przyszytym na ko³nierzu skrawkiem

materia³u, gdzie pisa³o wyranie: Batko Machno. Sam Machno,
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jego sztab i Rewolucyjna Rada Wojenna Armii - przepadli bez
wieci...
Wczeniej, gdy tylko oddzia³y Nestora pojawi³y siê na zapleczu armii Denikina, walkê z nimi rozpocz¹³
jekatierinos³awski gubernator, Szczetynin. Pod jego zwierzchnictwem znajdowa³y siê nieliczne oddzia³y, z³o¿one
g³ównie z cz³onków stra¿y pañstwowej. Niewiele musia³o min¹æ czasu, by sta³o siê oczywiste, ¿e walka z machnowcami
przerasta mo¿liwoci gubernatora. W dodatku podporz¹dkowane mu jednostki cechowa³o niebywa³e okrucieñstwo,
wprost prowokuj¹ce ch³opów.
Do operacji trzeba by³o zaanga¿owaæ genera³a Wicentiewa, który jako oficer Sztabu Generalnego, nie akceptowa³
metod prowadzenia wojny, prezentowanych przez Szczetynina. Na dodatek genera³ uwa¿a³ uganianie siê za jakim tam
Machno za stratê czasu, odrywaj¹c¹ go od sztabowych obowi¹zków na g³ównym froncie. Miêdzy Wicentiewem
a gubernatorem zaczê³y siê tarcia. Genera³ zaprzesta³ masowych ob³aw oraz poszukiwañ na wiêksz¹ i mniejsz¹ skalê,
co opónia³o szybkoæ dzia³ania g³ównych si³ bia³ych i pomog³o machnowcom odpocz¹æ, jak te¿ dokoñczyæ
przegrupowanie.
W dyspozycji Szczetynina pozostawali agenci stra¿y pañstwowej, którzy poukrywani tam, gdzie operowa³
Machno, mieli mo¿liwoæ nie tylko ustalaæ trasê marszu oddzia³ów Batki ale te¿ zorientowaæ siê, kto sporód
ch³opskich redniaków aktywnie go popiera. I oto owi agenci, nie myl¹c ju¿ o dalszym gromadzeniu bogactw,
dowiadczywszy za to na sobie i swoich bliskich bezwzglêdnoci machnowskich rozpraw, postanowili raz na zawsze
skoñczyæ z nienawistnym im Batk¹.
Przychylnoæ gubernatora mia³y zjednaæ im zdobyte dane, dotycz¹ce podziemnnej machnowszczyzny. Ale
Szczetynin, rozumiej¹c, i¿ zadowoliæ s³usznych ¿¹dañ ch³opów nie mo¿e, bo stoj¹ w wyranej sprzecznoci z interesami pañstwa, poprzesta³ na planie unicestwienia aktywnego i potencjalnego elementu promachnowskiego. Postanowi³
udzieliæ ludowi przyk³adowej lekcji kary za bunt, zastraszyæ go, st³amsiæ, zmusiæ do pos³uszeñstwa wobec w³adzy.
Po³o¿enie charakteryzowa³o siê jeszcze tym, i¿ w rezultacie akcji kawalerii Szkuro nieomal w ka¿dej wiosce
znajdowa³y siê sotnie ludzi Batki, którzy poukrywali broñ i czekali jeno odpowiedniego momentu, by znów uczyniæ
z niej u¿ytek. Mrozy, jakie wkrótce nasta³y, sku³y drogi, przywracaj¹c wyczekiwan¹ przejezdnoæ. Przenikaj¹cy
wszêdzie zwiadowcy Machno gnali nimi, roznosz¹c radosne dla wszystkich wieci, i¿ Nestor niedaleko i znów atakuje
kadetów. Nie sprzyja³o to bynajmniej pos³uszeñstwu i pokorze ludu, przeciwnie - doprowadzi³o do serii ró¿norakich
aktywnych wyst¹pieñ.
Skutek by³ taki, ¿e niemal ka¿de sio³o przychodzi³o zdobywaæ w walce, a mieszkaj¹cych tam machnowców
zmuszaæ do ucieczki na rozlewiska i w lasy. Wszystko zaczyna³o przybieraæ dla bia³ych niebezpieczny obrót,
uskrzydla³o za si³y Batki, daj¹c mu szansê na pokonanie S³aszczewa.
Podczas wielkiej ob³awy w jednym z naddnieprzañskich lasów, w której udzia³ wziê³y dwa pu³ki z dywizji
genera³a Wicentiewa, Szczetynin dysponowa³ dobrymi danymi o si³ach machnowców, ukrywaj¹cych siê tam pod
dowództwem Pietriczenki, po przegnaniu ich z s¹siednich wsi.
Rozpoczêta o wicie ob³awa nie da³a ¿adnych rezultatów i Wicentiew, pomiawszy siê w duchu z wywiadu
gubernatora, nakaza³ drog¹ telefoniczn¹ przerwanie akcji. Pu³ki wróci³y do miejsc swego stacjonowania.
Inaczej podszed³ do zadania dowodz¹cy niezale¿nym oddzia³em pu³kownik K. Straciwszy niema³o czasu na
rozmowy z Wicentiewem, któremu t³umaczy³ sens kontynuowania operacji, pu³kownik K. postanowi³ zakoñczyæ j¹
si³ami, jakimi dysponowa³.
Koniec ob³awy rozmin¹³ siê zupe³nie z oczekiwaniami genera³a-sztabowca. Nie minê³o pó³torej godziny od
wycofania z akcji pu³ków Wicentiewa, gdy zza os³ony przerzedzonego lasu rozleg³y siê strza³y z broni rêcznej. Wkrótce
do³¹czy³y do orkiestry karabiny maszynowe i na niewielki oddzia³, z³o¿ony - co wypada zaznaczyæ - ze stra¿ników
pañstwowych i m³odziutkich gimnazjalistów, ruszy³ atak machnowców. Zamiast jednak uciekaæ, stra¿nicy odpowiedzieli
intensywnym ogniem.
W najciê¿szym dla pu³kownika momencie, kiedy walcz¹ce strony dzieli³o ledwie 30-40 kroków, prze³omu,
przes¹dzaj¹cego o wyniku bitwy, dokona³ 17-letni gimnazjalista, ordynans dowódcy - prywatnie za jego syn. Ch³opak

wróci³ do obozu, zebra³ wszystkich, którzy nie brali dot¹d
udzia³u w boju i z tak zaimprowizowanym konnym odwodem
zaatakowa³ prawe skrzyd³o zdziwionych niespodziewanym
pojawieniem siê kawalerii, machnowców. Widz¹c to tak¿e piesi stra¿nicy przeszli do kontruderzenia. W ci¹gu 40 minut
by³o po wszystkim - las przeczesany, partyzanci pokonani.
W wirze walki obok pu³kownika K. pojawi³ siê nagle jaki chor¹¿y, w zniszczonej skórzanej kurtce ze z³otymi
pagonami. Zruga³ on jednego ze stra¿ników, który ostrzeliwa³ z cekaemu najbli¿szych jego stanowisku machnowców,
chc¹c odebraæ mu broñ i zrobiæ to lepiej. Dowódca nijak nie móg³ sobie przypomnieæ, gdzie wczeniej spotka³ owego
oficera i sk¹d wzi¹³ siê on pod jego rozkazami. Nagle podjecha³ konno syn pu³kownika i z okrzykiem: To
Pietriczenko, rzuci³ siê ku chor¹¿emu, tn¹c go przez g³owê szabl¹. Obs³uguj¹cy karabin maszynowy obróci³ broñ
i dobi³ druha Batki.
Tak zgin¹³ jeden z najwa¿niejszych pomocników Machno. Nie uda³o mu siê tym razem powtórzyæ ulubionego
fortelu. Wczeniej ju¿ niejednokrotnie przenika³ Pietriczenko w szeregi bia³ych, odziany w oficerski mundur
i zabrawszy ni¿szemu rang¹ karabin maszynowy - na bliski dystans dziesi¹tkowa³ denikinowców, co pozwala³o jego
towarzyszom uchodziæ ca³o z opresji.
Wieczorem tego samego dnia oddzia³ pu³kownika K. schwyta³ jeszcze trzech partyzantów, powieszonych
nastêpnego ranka.
W nastêpstwie opisywanych wydarzeñ, Szczetynin zdymisjonowany zosta³ z funkcji jekatierinos³awskiego
gubernatora, a walkê z Machno powierzono wy³¹cznie S³aszczewowi.
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IX
MACHNO I S£ASZCZEW
Wygnawszy Machno z Jekatierinos³awia, upojony sukcesem genera³ S³aszczew uzna³ Batkê za pokonanego.
Pewny siebie genera³ powiadomi³ o triumfie sztab Denikina i jakby nigdy nic razem ze swoim sztabem przyby³
do zajêtego miasta. Ale okaza³o siê, ¿e zwyciê¿yæ Machno nie by³o wcale ³atwo. Kiedy telegraficznym drutem bieg³a
wieæ o zwyciêstwie S³aszczewa, Nestor nag³e zawróci³ i zdoby³ stacjê kolejow¹, gdzie sta³ w³anie poci¹g genera³a.
Wokó³ podnios³a siê, typowa w takich przypadkach, panika. Machnowcy nacierali ze wszystkich stron. Jeszcze chwila
i S³aszczew z ca³ym swoim sztabem trafi do niewoli... Sytuacjê odwróci³a stanowczoæ m³odego genera³a - na czele
towarzysz¹cych mu wojsk przeprowadzi³ kontratak, odpar³ napastników i przywróci³ swoje panowanie
w Jekatierinos³awiu.
Ale kolejowy most na Dnieprze, chyba a¿ do momentu przerwania walk z Machno, zosta³ po tym ataku stref¹
neutraln¹.
Nieoczekiwany wypad na jekatierinos³awski dworzec stanowi³ pocz¹tek kolejnych, uporczywych walk Batki
i S³aszczewa. W pierwszym okresie swego bojowego zetkniêcia z armi¹ Machno, S³aszczew mia³ do czynienia w mas¹
pu³ków czysto ch³opskich, które rozbi³ a czêsto zwyczajnie zmusi³ do rozejcia siê po domach. St¹d ³atwoæ
zwyciêstwa, w które uwierzyli i genera³ i sztab. Po utracie Jekatierinos³awia Nestor rozporz¹dza³ innymi ju¿ wojskami,
z³o¿onymi g³ównie z weteranów swojej armii, ludzi najbardziej dot¹d aktywnych, rzutkich i dowiadczonych.
Faktem jest, ¿e machnowcom nie w smak by³y wci¹¿ walki pozycyjne, nie do koñca im znane, gdzie licz¹ siê nade
wszystko odpornoæ i dyscyplina. Batko wiedzia³ o tym i w walce ze S³aszczewem zastosowa³ star¹ taktykê, która
przynios³a mu wiele sukcesów w dotychczasowych bitwach.
Na oddzia³y genera³a, przywyk³e do jasnych sytuacji i otwartej walki, posypa³y siê ze wszech stron pociski.
Nast¹pi³ ca³y szereg akcji, które wprowadzi³y niepokój i zamieszanie poród bia³ych, nie domylaj¹cych siê nawet,
sk¹d przyjdzie kolejne uderzenie. Machno pojawia³ siê to tu, to tam; dzisiaj jego jednostki zajmowa³y jedno miasto
tylko po to, by nazajutrz pojawiæ siê w innym. Ani dzieñ ani noc nie przynosi³y spokoju. Ludzie Batki przeprowadzali
uderzenia z niezwyk³¹ brawur¹, jakby zwyczajnie mieli ochotê popisaæ siê tym, co potrafi¹.
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spowodowa³a, i¿ czuli siê oni niczym w oblê¿onej twierdzy, przy
czym doprowadzenie do ostatecznego rozstrzygniêcia nie by³o
mo¿liwe. Chocia¿ wojska bia³ych manewrowa³y we wszystkich mo¿liwych kierunkach, szukaj¹c przeciwnika,
machnowcy rozp³ywali siê jak dym.
Przed ka¿d¹ akcj¹ Machno t³umaczy³ swoim:
- Bracia! Pojutrze trzeba wzi¹æ wyp³atê.
I rzeczywicie ju¿ pojutrze bracia otrzymywali wyp³atê, wyci¹gan¹ z kieszeni zabitych przez siebie oficerów.
Przy czym bezlitosne mordy charakteryzowa³y nie tylko machnowców. Obce nie by³y te¿ wojskom S³aszczewa.
Nietypowy rodzaj walki, z jakim spotka³ siê bia³y genera³, doprowadza³ go do sza³u. S³aszczew myla³ ju¿ tylko,
w jaki skuteczny i szybki sposób pokonaæ Batkê, by móc zdobyæ kolejne laurowe wieñce podczas ataku na Moskwê.
W tym bowiem czasie dowódcy bia³ych wiedli otwarty spór o to, komu ma przypaæ zaszczyt zajêcia Moskwy.
Jednak¿e walki siê przeci¹ga³y, co widz¹c, ¿¹dny chwa³y genera³ postanowi³ zadaæ Machno decyduj¹cy cios. Dla
wsparcia swoich si³, postanowili kontrrewolucjonici ci¹gn¹æ z Krymu i rejonu Odessy znaczne posi³ki, bêd¹ce dot¹d
pod komend¹ genera³a Szyllinga.
Rozumie siê, ¿e tak powa¿na operacja wymaga³a starannych przygotowañ, sztab wiêc zaj¹³ siê wcielaniem planu
S³aszczewa w ¿ycie.
Ale machnowcy - nie czekali. Ich ataki stawa³y siê coraz bardziej mia³e. S³aszczew najpierw by³ wciek³y, powoli
jednak zacz¹³ doceniaæ przedsiêbiorczoæ i odwagê podw³adnych Batki.
- To rozumiem! - powiedzia³ kiedy g³ono, gdy otrzyma³ kolejne doniesienie o akcji machnowców - oto
przeciwnik, z którym nie wstyd siê u¿eraæ.
Pocz¹tkowo zreszt¹ wziêtych do niewoli ludzi Nestora po prostu wieszano, traktuj¹c ich jak bandytów, potem
zaczêto rozstrzeliwaæ, niczym pe³noprawnych ¿o³nierzy... Pod koniec walk wszystkimi sposobami S³aszczew stara³
siê ich zwyczajnie pozyskaæ.
W miarê rozwijania siê operacji, genera³a coraz bardziej intrygowa³a osobowoæ Machno. Nie zdarzy³o siê, by nie
wypytywa³ jeñców czy widzieli samego Batkê i jaki on jest... Ale ¿adnych konkretów na temat przesz³oci i charakteru
Nestora, ze sprzecznych zeznañ wziêtych do niewoli ch³opów uzyskaæ siê nie da³o. To z kolei jeszcze bardziej zaogni³o
ciekawoæ S³aszczewa. Postanowi³ on zrealizowaæ swoje marzenie - spotkaæ siê z Machno i z nim porozmawiaæ.
W tym te¿ celu wyprawi³ do Batki swojego parlamentariusza, którym by³ zwolniony z niewoli machnowiec.
Pos³aniec przekaza³ Nestorowi, ¿e genera³ chce siê z nim spotkaæ. Machno odpowiedzia³ wówczas:
- Spotkaæ siê mo¿emy na mitingu, gdzie porozmawiam z nim tak, jak wczeniej ju¿ gada³em z Grigoriewem...
Ale szacunek S³aszczewa do ludzi Batki wcale siê po nieudanej misji nie zmniejszy³. Pod koniec wzajemnych
walk mia³ ju¿ pod rêk¹ spor¹ iloæ by³ych machnowskich jeñców. Zabra³ ich ze sob¹ na Krym, gdzie nie zawiedli
pok³adanych nadziei i walczyli bohatersko, stanowi¹c wzór ¿o³nierzy.
W listopadzie 1919 roku zacz¹³ siê odwrót bia³ych spod Kurska a sytuacja strategiczna uleg³a ca³kowitej
zmianie. S³aszczew, nie zakoñczywszy walk z Machno, wycofa³ siê na pó³wysep Krymski.
Nie bacz¹c na to, ¿e walki o Krym okry³y S³aszczewa chwa³¹, niejednokrotnie, gdy wspomina³ on Batkê, mawia³
przy tym:
- Moim marzeniem jest zostaæ drugim Machno...
X
MACHNO I JEGO SOJUSZ Z WRANGLEM
Znajomoæ S³aszczewa z machnowcami sprowokowa³a go, by w momencie ciê¿kich walk pierwszego okresu
krymskiej epopei szukaæ z Batk¹ zbli¿enia. Wczeniej genera³ zwyczajnie pogardza³ atamanami. Pierwsze próby
kontaktu nie da³y oczekiwanych rezultatów. Sprawa przybra³a inny obrót, gdy misjê dyplomatyczn¹ powierzono

pu³kownikowi L. ze sztabu generalnego, bardziej znanemu jako
ataman Bier¿bickij. Jemu uda³o siê dotrzeæ do kwatery g³ównej
Machno. Zmiana stosunku S³aszczewa i uporczywoæ,
wykazywana przez jego agentów, szukaj¹cych zbli¿enia z Batk¹, bardzo Nestora zdziwi³y.
Zdziwi³y tym bardziej, i¿ rzutki i chytry Bierzbickij nie szczêdzi³ s³ów zachwytu i pochwa³ dla talentów Machno,
rozgrywaj¹c nader udan¹ partiê dyplomatyczn¹.
W zmianie podejcia S³aszczewa, naczelnik sztabu Batki - Wasiliew - dostrzeg³ szansê na pe³n¹ rehabilitacjê swej
osoby przed bia³ymi. Przesta³ piæ i nie proszony pojecha³ do Bier¿bickiego.
Spotkanie Wasiliewa z Bier¿bickim odby³o siê na rzecznych rozlewiskach i by³o zupe³nie przyjacielskie. Na
miejscu za³agodzono wszystkie dotychczasowe nieporozumienia, Bier¿bickiemu przydzielono rejon dzia³ania
i oddano pod jego komendê sporo niewielkich oddzia³ów. Najwa¿niejszym ustaleniem by³o nadane atamanowi prawo
do formowania nowych jednostek, które tworzyæ mia³ jakoby dla armii Batki. Wasiliew pozwoli³ sobie na jeszcze
wiêcej - wyjawi³ dyplomacie kontrrewolucjonistów, ¿e niezale¿nie od wyniku toczonych na rozlewiskach rozmów,
Machno bêdzie odt¹d traktowa³ jednostki bia³ych ochotników jako sojusznicze. Bier¿bicki upojony by³ sukcesem,
jednak¿e gdy po odjedzie Wasiliewa przybyli do atamana niezbyt rozgarniêci oficerowie S³aszczewa - wszystko diabli
wziêli. Sukces obrócono w niwecz, przed wszystkim dlatego, ¿e Bier¿bicki pozbawiony by³ cech dowódczych, g³ównie
silnej woli. Nie posiadali jej tym bardziej jego pomocnicy.
Nadmieniæ tu trzeba, ¿e po powrocie z katorgi do domu, Machno zapragn¹³ przede wszystkim zniweczyæ
dotychczasow¹ pozycjê w³adzy, która usadowiona centralnie, promieniowa³a na resztê kraju.
Jesieni¹ roku 1917, wkrótce po przyjedzie ze zsy³ki, Batko by³ nawet przedstawicielem Gminnego Komitetu
Wykonawczego w Gulaj-Polu. G³ównym punktem jego dzia³alnoci w komitecie by³o zatrzymywanie na stacji
kolejowej przeje¿d¿aj¹cych poci¹gów, a przy okazji grabie¿ pasa¿erów.
Podczas jednej z takich akcji napotka³ opór. Poci¹giem podró¿owali bowiem ubrani po cywilnemu oficerowie,
spiesz¹cy nad Don. Machno nie tylko zmuszony by³ poniechaæ spodziewanych ³upów lecz szukaj¹c ocalenia - uciekaæ
ze wsi. Na bazie tego epizodu, roz¿alony Batko stworzy³ ca³¹ opowieæ o próbie zaw³adniêcia Gulaj-Polem przez
grupê oficerów, chc¹cych popsuæ mu rewolucjê.
A by³o tak, ¿e zainicjowany przez Nestora szumny wiec gminny postanowi³ - dla obrony rewolucji - zorganizowaæ
w³asne wojsko, w sile jednej roty. Oddzia³ podporz¹dkowano Machno, jako cz³onkowi Gminnego Komitetu
Wykonawczego. Po dwu dniach organizowania roty by³a ona gotowa do czynu, polegaj¹cego ni mniej ni wiêcej, tylko
wspomnianej grabie¿y poci¹gów na gulaj-polnej stacji.
Mo¿liwe, ¿e to pierwsze machnowskie wojsko, zajmuj¹ce siê rewolucyjnymi napadami, na grabie¿y by
i skoñczy³o, gdyby nie przypadek. Otó¿ akurat w tym czasie, ci¹gn¹c nad Don, oficerski oddzia³ znanego w okolicy
pu³kownika Drozdowskiego zaj¹³ Bierdiañsk, zaprowadzaj¹c w miecie i pobliskich wsiach surowy porz¹dek. Do
Drozdowskiego dosz³y wieci o gminnym wojsku Batki. Pu³kownik uzna³ je za bolszewickie i dla rozbicia roty wys³a³
specjalnym poci¹giem czêæ swego oddzia³u.
Jak zazwyczaj, na spotkanie nadje¿d¿aj¹cego poci¹gu Machno wyprowadzi³ gminnych ¿o³nierzy. Z wagonów
tymczasem, w charakterze powitania, posypa³y siê na rotê kule. Kiedy jeden z oficerów otworzy³ ogieñ z karabinu
maszynowego, po czym zainicjowa³ atak, machnowcy zaczêli uciekaæ, gdzie popad³o. Ju¿ bez jakiegokolwiek oporu
ludzie Drozdowa opanowali Gulaj-Pole.
Nestor, w kilka godzin pozbawiony jakiejkolwiek w³adzy i zmuszony do ukrywania siê w okolicy, zdo³a³ zebraæ
pozosta³ych przy ¿yciu cz³onków gminnej roty i poprzysi¹g³ srog¹ zemstê wszystkim oficerom. Nied³ugo po zajêciu
rodzinnej wsi przez Drozdowa, Batko przechwyci³ opodal Wo³nowachy poci¹g, z którego nie wyszed³ ¿ywym nikt,
kto choæ trochê przypomina³ oficera. Niezmierzona nienawiæ Machno do kadry dowódczej dotrwa³a a¿ do chwili, gdy
S³aszczewowi, dziêki mediacji Bier¿bickiego uda³o siê j¹ za³agodziæ.
Takiemu w³anie Machno Wrangel zaproponowa³ sojusz i przyjañ.
- Moim sojusznikiem mo¿e byæ i sam czort, byleby trzyma³ nasz¹ stronê - tak wyjania³ Wrangel swój stosunek
do zaskakuj¹cego partnera.
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sprzymierzeñców, doæ szybko zmieni³o siê i oblicze wranglowskiego sztabu. Odeszli stamt¹d starzy oficerowie, kto wie mo¿e najlepsi w tym czasie, jako specjalici w wojnie zdyscyplinowanych wojskowych mas. Nie mogli jednak poj¹æ
wszystkich niuansów domowej wojny ludowej, zmiennoci jej postaci, dziwnych chwilowych sojuszników... Sztab
zape³ni³ siê ludmi m³odymi i energicznymi, wród nich z rzadka tylko pokazywa³ siê jaki wranglowski weteran czy
oficer, odkomenderowany do oddzia³ów powstañczych, jak na przyk³ad pu³kownik B., którego oko³o 4 miesiêcy goci³
ataman Zielionyj.
Wszystkie te zmiany by³y niezwykle po¿yteczne dla wdro¿enia nowego podejcia do walki z bolszewikami
i przynios³y ca³y szereg spektakularnych sukcesów.
Rzecz w tym, ¿e z pocz¹tkiem 1920 roku w ochotniczej armii narodzi³a siê, przede wszystkim w krêgach
kontrwywiadu, idea poszukiwañ idei narodowych, promuj¹cych wizerunek rz¹dów samodzielnych, autonomicznych
jednostek, które i tak w wielu przypadkach nie uznawa³y ¿adnego centrum w³adzy. Nie od rzeczy bêdzie dodaæ, i¿ sam
kontrwywiad sk³ada³ siê w wielu przypadkach z podejrzanych, czêsto awanturniczych czy wrêcz przestêpczych
elementów. Ka¿dy niemal agent prowadzi³ w³asn¹ politykê.
Zaradziæ z³u, w szczególnoci na krótk¹ metê, sztab g³ównodowodz¹cego - nie potrafi³. Rozumiej¹c wagê
meldunków wywiadowczych, sztabowcy postanowili przej¹æ bezporednio nadzór nad wszystkimi agentami,
pozostaj¹cymi za lini¹ frontu, z pominiêciem (jak to by³o dot¹d) sztabów korpusów. To rozporz¹dzenie Wrangla
przynios³o w rezultacie totalny ba³agan, doprowadzaj¹c m.in. do tragedii w Symferopolu. Gdy bowiem do S³aszczewa
przyby³a delegacja Machno, podleg³y genera³owi Kutiepowowi kontrwywiad zaaresztowa³ goci i wszystkich
cz³onków deputacji powiesi³ na s³upach telegraficznych.
Wieæ o incydencie szybko dotar³a do Batki, przyprawiaj¹c go o wciek³oæ. Niewiele brakowa³o, by z kolei
przebywaj¹cy u Machno agenci Wrangla podzielili los kolegów po fachu, ale Wasiliew za³agodzi³ rzecz ca³¹, zwalaj¹c
winê za symferopolskie nieszczêcie na czarne strony charakteru Wdowienki, odpowiedzialnego bezporednio za
egzekucjê. W otoczeniu Wdowienki znajdowa³o siê te¿ wielu osobistych wrogów Machno.
Przeprosiny w³adz wranglowskich nadesz³y na czas. Przypad³y zreszt¹ na okres nasilenia walk bia³ych z w³adz¹
sowieck¹. Zacienienie przez Wrangla sojuszu z Batk¹ podyktowane by³o g³ównie zupe³nym niezrozumieniem istoty
machnowszczyzny, jak te¿ zauroczeniem kontrrewolucyjnego sztabu postaci¹ atamana.
Faktem jest, ¿e machnowskie gazety i proklamacje by³y wówczas wype³nione gor¹cymi odezwami do ch³opstwa,
by nie dowierza³o ani nie pomaga³o komunistom, co rych³o zmieniono na jawne wezwanie do walki z Moskw¹.
Wszystko to stanowi³o jednak czysto polityczne gierki, obrazuj¹ce g³ównie strach Batki przed przysz³oci¹ i chêæ
utrzymania dobrych stosunków z mieszkañcami wsi. Propaganda przynosi³a po¿¹dane przez Wrangla efekty, czyni¹c
zaplecze komunistów frontem walk - ale od prawdziwego zacienienia sojuszu dzieli³ Machno i bia³ych ogromnych
rozmiarów dystans.
Czy zwi¹zek Batki i Wrangla móg³ byæ trwa³ym, skoro Rewolucyjn¹ Radê Wojenn¹ Armii Machno tworzyli
niemal wszyscy ówczeni rosyjscy anarchici, wyszkoleni przez Wolina? I co w ogóle Wrangel móg³ zaoferowaæ
anarchistom, by nie wyjæ na idiotê?
Dziedziczenie ziemi? Przecie¿ rozmowa na taki temat z anarchistami by³aby mieszna. Dziedziczne prawo do
ziemi by³o przynêt¹, adresowan¹ do ch³opstwa. Mia³o te¿ odci¹gn¹æ wieniaków od Machno. Tymczasem ch³opi
w swej masie w ogóle nie s³yszeli o funkcjonowaniu takiego prawa i jakby w odpowiedzi, nie bacz¹c na groby,
odmawiali wstêpowania w szeregi bia³ej rosyjskiej armii. Odpowiadali za to akceptacj¹ mobilizacji, zarz¹dzonej
przez Batkê, który nie straszy³ i nie zmusza³ - a prosi³!
Machno wiedzia³ o tym i - rzecz jasna - interpretowa³ po swojemu.
Po prawdzie, dla Machno by³o rzecz¹ nies³ychanie wygodn¹ i nie bez znaczenia, wsparcie walki Wrangla
z bolszewikami, którzy na razie zostawili Batkê w spokoju, ale za to odciêtego na zachodzie od jego podstawowej
bazy, gdzie akurat trwa³y ciê¿kie walki. Decyzja Nestora o kontynuowaniu walki pozwoli³a na wspó³pracê z nim
agentów Wrangla.

Trzeba jasno powiedzieæ, ¿e Machno przez ca³y czas nie
tylko utrzymywa³ ³¹cznoæ ze wszystkimi atamanami Ukrainy,
którzy w wiêkszoci przypadków po doznanych pora¿kach
znajdowali u Batki pomoc i zrozumienie, tak, ¿e odpocz¹wszy znów mogli siê wzi¹æ za walkê z komunistami - ale
równie¿ do cis³ej kadry swojej armii przyjmowa³ wielu polowych atamanów, wykorzystuj¹c ich si³y do osi¹gniêcia
w³asnych celów.
Na zaproponowany mu przez Wrangla sojusz, Batko przysta³ bez sprzeciwu i w znacz¹cy sposób pomaga³
genera³owi, deleguj¹c do wspólnej walki oddzia³y mniej znanych atamanów, jak choæby Jaszczenki.
S³owo Machno i zawarty sojusz znalaz³y swoj¹ podbudowê. Dopóki bolszewicy terroryzuj¹ lud czerezwyczajk¹
(CzK, prawzór KGB, pod zwierzchnictwem polskiego szlachcica-komunisty spod Kazimierza Dolnego, Feliksa
Dzier¿yñskiego - przyp. red.), bêdziemy prowadziæ z nimi wojnê, jako z kontrrewolucjonistami. Wrangel te¿ jest
przeciwny w³adzy bezpieki, za nas obieca³ zostawiæ w spokoju. Owa doktryna, przyjêta przez Nestora, pozwoli³a
wszystkim uznaæ zwi¹zek z bia³ymi za nie pozbawiony s³usznoci, tyle ¿e sojusz ten by³ w charakterze czysto
machnowski”.
Taka koalicja, gdyby mia³a siê utrzymaæ, da³aby Wranglowi do dyspozycji doskona³ych ¿o³nierzy z ch³opskiej
warstwy redniej, którzy rozkazy Nestora uwa¿ali za wiête (jak Batko mówi sojusz, to sojusz), a przede wszystkim
doprowadzi³aby do tego, ¿e na Krymie, oraz wszêdzie tam, gdzie stacjonowa³y oddzia³y podlegle genera³owi, zieloni
( wojska Machno - przyp. red.) byliby sojusznikiem.
Batko z kolei rozumia³, ¿e ch³opów nie mog³a zadowoliæ w roku 1920 ju¿ ¿adna w³adza, mieni¹ca siê byæ
pañstwow¹. Tote¿ rozwija³ mira¿e zacieniania wspó³pracy z bia³ymi, prowadz¹c jednoczenie tajne rozmowy
z w³adz¹ sowieck¹, dotycz¹ce jego powrotu pod sztandary Armii Czerwonej.
Wranglowi kadzi³, i¿ nie darmo jest s³awnym genera³em, a komunistom przypomina³ swoje zas³ugi sprzed
padziernikowego przewrotu. Sowietom dawa³ rewolucyjne s³owo, ¿e zachowa neutralnoæ do czasu zakoñczenia
ich walk z bia³ymi ochotnikami. Dysputy z Nestorem zadowala³y jednych i drugich, przy czym jednoczenie
machnowcy wyp³acali sobie wci¹¿ pensje z kieszeni poleg³ych komisarzy.
Na Krymie, pó³wyspie Kercz, w kamienio³omach, we wszystkich wioseczkach obok Enika³y, od Tiemriuka do
Tamania hula³y wojska zielonych - a wszyscy oni uwa¿ali siebie wy³¹cznie za machnowców, w wyj¹tkowych
przypadkach jeszcze za komunistów.
Jad machnowszyzny siêga³ ju¿ bardzo daleko, a poradziæ z nim sobie nie umia³a ¿adna, reprezentuj¹ca
pañstwo, w³adza.
Tak sojusz z Wranglem jak paktowanie z bolszewikami, by³y tylko przejawem dwoistej postawy. Stanowi³y
zwi¹zek zaledwie machnowski, jak wczeniej z Grigoriewem, w³adz¹ sowieck¹ czy Petlur¹. W prawdziwe uk³ady,
kto by to nie by³, Batko nie wchodzi³. Jego has³o: Jeszcze pozwodzimy genera³ów, a z nimi i komunistów - mówi
samo za siebie.
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XI
ARMIA MACHNO
Z koñcem roku 1919, wszyscy, którzy zgrupowali siê wokó³ Nestora, nosili jedn¹ wspóln¹ nazwê: Armia im.
Batki Machno.
Najbardziej aktywny trzon bojowy armii, z którego w potrzebie wydzielano oddzia³y, z³o¿one g³ównie z ch³opów,
podzieliæ mo¿na na:
1) liczny sztab i ochronê Machno, licz¹ce do 300 ludzi. Rolê komendanta sztabu pe³ni³ by³y lusarz - Kijko, za
naczelnikiem ochrony mianowano ex-marynarza, Liaszczenkê, nosz¹cego, tak¿e w letnie upa³y, zdobyty
w Jekatierinos³awiu - bogato zdobiony - skórzany p³aszcz;
2) oko³o 1000-osobow¹ kawaleriê, pod komend¹ by³ego wachmistrza Do³¿enki ;

3) pu³ki karabinów maszynowych czyli pierwowzór piechoty
MN Machno 28
zmotoryzowanej - 800 taczanek z 1-2 cekaemami na ka¿dej
z nich; do tego 3,4 lub 5 ¿o³nierzy na ka¿dym wozie, wliczaj¹c
furmana. Razem oko³o 3500 ludzi, dowodzonych przez by³ego marynarza, Guro;
4) artyleriê, któr¹ stanowi³o szeæ trzycalowych dzia³ polowych, z pe³nym oprzyrz¹dowaniem i zapasowymi
jaszczami. W sumie do 200 machnowców, komenderowanych przez by³ego ogniomistrza Zozulia;
5) dru¿yny sztabowe i si³y wsparcia, poruszaj¹ce siê taczankami i niekiedy bior¹ce udzia³ w bojach - razem oko³o
500 ¿o³nierzy.
Oddzia³ów typowej piechoty, dru¿yn sanitarnych i intendenckich armia Batki nigdy nie zna³a.
Bior¹c te liczby pod uwagê, realna si³a Armii im. Batki Machno, z³o¿onej z ex-marynarzy floty wojennej,
dezerterów z Armii Czerwonej i oddzia³ów bia³ych, przeró¿nej zbieraniny a przede wszystkim z ch³opskiej
m³odzie¿y, wynosi³a 5000 ¿o³nierzy, nie licz¹c Rewolucyjnej Rady Wojennej.
Oprócz tych si³ podstawowych, w razie potrzeby mobilizowano po wsiach g³ównie oddzia³y piechoty.
W zale¿noci od terenu, mobilizacja obejmowa³a w ci¹gu jednej nocy od 10-15 tysiêcy wojaków, czêsto dysponuj¹cych
dodatkowymi armatami lub oddzia³ami kawalerii. Jednostki te, z³o¿one g³ównie z rolników, w³¹czano natychmiast do
pu³ków, nosz¹cych miana wsi, z jakich pochodzili zmobilizowani (Pu³k Pietrowski, Nowospasskij itd.).
Ostateczny charakter tych oddzia³ów i ich uzbrojenie bywa³y przeró¿ne. Najczêciej by³y to samodzielne
jednostki bojowe, z³o¿one z trzech podstawowych rodzajów broni.
Pocz¹tkowo zryw mobilizacyjny by³ wielki. Jednak¿e w miarê oddalania siê od rodzinnych sió³ i kolejnych walk
- ch³opi wyparowywali.
Sukces machnowskich mobilizacji zale¿a³ od tego, ¿e we wszystkich niemal wioskach guberni tawriczeskiej
i jekatierinos³awskiej oraz na po³udniowych rubie¿ach guberni po³tawskiej i charkowskiej istnia³a sieæ organizacji
Nestora, prowadzonych przez agentów i zwiadowców Batki. Utrzymywali oni sta³¹ ³¹cznoæ ze sztabem, co by³o
oczkiem w g³owie Machno. Dziêki swoim ludziom by³ on zawsze zorientowany co i gdzie piszczy w trawie. Wykryæ
istnienia sieci Batki podczas zajmowania wsi przez wrogów - w³aciwie siê nie da³o. Zazwyczaj bowiem wszyscy
mieszkañcy w jaki sposób uczestniczyli w czynie machnowskim, a pogl¹dy ich by³y skrajnie konserwatywne.
Doskona³a znajomoæ nastrojów ch³opów; mo¿liwoæ wp³ywania na te nastroje poprzez agentów i przywódców
wiejskich, pozwoli³y Nestorowi unikn¹æ b³êdów, zwi¹zanych z og³aszaniem mobilizacji w niew³aciwym momencie.
St¹d zazwyczaj chwilowy pobór koñczy³ siê pe³nym sukcesem.
Tajne organizacje machnowców ukrywa³y i leczy³y ranionych podczas walk, wykonywa³y potrzebne prace
administracyjne i zaopatrzeniowe czy dba³y o broñ, w³¹cznie z armatami i tankietkami. Podczas mobilizacji wydawa³y
tê broñ powo³ywanym, stanowi¹c doskona³e zaplecze, którego potrzebuje ka¿da armia, a ju¿ partyzancka
w szczególnoci. Taki typ organizacji, doprowadzony do szczytów elastycznoci, okrela³ ca³y charakter dzia³añ
taktycznych Batki. Formuj¹c armiê z ludzi, którzy nie mieli niczego do stracenia, Machno by³ w stanie w ci¹gu jednej
nocy odbywaæ przemarsze, licz¹ce 50, 60 i wiêcej wiorst. Na postojach zawsze znajdowa³ nie tylko wypoczynek, ale
te¿ po¿ywienie dla wojska i koni. Dodaæ wypada, ¿e wszelkie nale¿noci za pomoc, udzielan¹ przez mieszkañców wsi,
regulowa³ Nestor niezmiennie pieniêdzmi albo towarami, nie ¿a³uj¹c nikomu. Jego przeciwnicy postêpowali odwrotnie
- starali siê wszystko pozyskaæ za darmo. Taki stosunek do zaplecza powodowa³, i¿ mimo pewnych obaw, ch³opi
cieszyli siê z przybycia machnowskich oddzia³ów. W dodatku Nestor móg³ ju¿ w promieniu po³owy nocnego marszu,
w miejscu, sk¹d chcia³ rozpocz¹æ jaki atak, znaleæ zebrane dziêki sekretnej mobilizacji gotowe do boju, wypoczête
oddzia³y. Nieoczekiwany i szybki rajd prawie zawsze przynosi³ sukces. Oszo³omiony niespodziewanym napadem
przeciwnik ustêpowa³ w panice.
Podczas zdobywania wiêkszych punktów oporu wroga - miasteczek, sk³adnic - grabie¿y podlega³o wszystko, co
tylko da³o siê wywieæ na ch³opskich wozach. Czêæ zdobyczy, przede wszystkim wa¿¹ce niewiele klejnoty i inne
cenne przedmioty pozostawa³y do dyspozycji Batki, znacznie wiêksza reszta - towary, wyposa¿enie przeciwnika i im
podobne - zabierali zmobilizowani na dany atak ¿o³nierze do swoich sió³. Jeli wróg nie stawia³ ju¿ oporu - zadanie

poborowych na grabie¿y siê koñczy³o i ch³opi wracali do
powszedniego ¿ycia.
Przypomnieæ trzeba, ¿e niekiedy Machno organizowa³
niewielkie powstania w tych punktach, gdzie wed³ug posiadanych wiadomoci móg³ napotkaæ zbyt silny opór. Tak by³o
przecie¿ w Bierdiañsku, gdzie uda³o mu siê przygotowaæ zbrojne wyst¹pienie rybaków z przedmiecia Liski, którzy
atakiem od ty³u przejêli bia³¹ artyleriê, co da³o Batce niepowtarzaln¹ okazjê, by obejæ od strony morza doskonale
obsadzon¹ pozycjê ochotników. Podczas powtórnego zajêcia Jekatierinos³awia, Machno przemyci³ lekkie dzia³a
i karabiny maszynowe pod produktami wieniaków, jad¹cych jakoby do miasta na targ.
Podzia³ armii na tymczasowy i sta³y sk³ad wp³ywa³ na jej ¿ycie i zachowania. Podstawowemu trzonowi
machnowców towarzyszy³y grabie¿e, pijañstwo, bijatyki. Na taczankach, razem z cekaemami, podró¿owa³y przykryte
drogimi dywanami beczki z winem i samogonem. Zobaczyæ trzewych ludzi Nestora - by³o raczej trudno. Samowolnie,
ca³ymi oddzia³ami opuszczali zajmowane pozycje i zjawiali siê w najbli¿szych miasteczkach, znajomych dworkach,
gdzie rozpoczynali natychmiast dzik¹ zabawê, zmuszaj¹c do uczestniczenia w niej wszystkich, którzy im siê nawinêli
pod rêce. Ca³kiem przy okazji, tam gdzie biesiadowali - czy to by³a ulica czy dworski park - urz¹dzali sobie radosn¹
strzelaninê. Takiemu nalotowi poddany móg³ byæ ka¿dy dom czy posiad³oæ. Wojsko Batki nie uznawa³o nad sob¹
niczyjej w³adzy i z nikim siê nie liczy³o. Wiecznie pijani, zawszeni, wymêczeni wszystkimi mo¿liwymi chorobami,
¿o³nierze roznosili wszêdzie zarazê i czêsto umierali bez ¿adnej pomocy. A jednak w ich miejsce spieszyli ju¿ kolejni,
idea³em których by³o wiêtuj¹ce i zapijaczone ¿ycie pod sztandarem Machno.
Prawdziwego trzonu armii Batki ch³opi nie nazywali inaczej, nili rakl¹ czyli drukarskim no¿em. Tylko siebie
uwa¿ali za prawdziwych machnowców. Kadrê Nestora mo¿na by³o od razu rozpoznaæ po ¿artobliwych, wrêcz
maskaradowych zaporoskich strojach, gdzie kwieciste damskie apaszki z frêdzlami wspó³gra³y z ozdobnymi
p³aszczami.
Pu³ki ch³opskie na pierwszy rzut oka niczym nie ró¿ni³y siê od zwyk³ych gospodarzy. Nie da siê ukryæ, ch³opi te¿
nie wylewali za ko³nierz... Nie by³y to jednak machnowskie popijawy. W dodatku rolników nigdy nie opuszcza³y
typowo zawodowe frasunki, podobnie jak obojêtnie traktowali przebieg walk, tocz¹cych siê na ich ojcowiznach.
Sympatie ludnoci wiejskiej skupia³y siê po stronie Batki i jeli z kadrowym ¿o³nierzem mo¿na by³o wieæ d³ugie
dysputy, nie szczêdz¹c atamanowi s³ów krytyki, to jedno nieostro¿ne s³ówko na temat Nestora, wypowiedziane przy
ch³opie-machnowcu, mog³o skoñczyæ siê mierci¹. Poza tym ch³opi nie uto¿samiali Batki z jego pupilami; zdarza³o
siê niejednokrotnie, i¿ drog¹ samos¹du rozprawiali siê z najbardziej szalej¹cymi i gronymi nawet dla swoich,
machnowcami.
Faktyczn¹ w³adzê w miastach, zajmowanych przez Nestora, sprawowali ich komendanci. Nie rozporz¹dzali oni
jednak dostateczn¹ si³¹, by zapobiec bandytyzmowi i grabie¿om kadrowych ¿o³nierzy. Komendanci nadawali wiêc
uprawnienia cywilnym przedstawicielom pobliskiego terenu do dokonywania aresztowañ i s¹dzenia podejrzanych.
W Bierdiañsku spotka³em siê z praktycznym funkcjonowaniem takiego s¹du. Na placu obok komendantury
zebra³o siê 80 - 100 ludzi Batki i t³umy gapiów. Na sto³ek wskoczy³ m³ody marynarz - komendant miasta i poinformowa³:
- Bracia! Mój pomocnik Kusznir dzisiejszej nocy dokona³ grabie¿y na w³asn¹ rêkê i przyw³aszczy³ sobie tê oto
rzecz - tu pokaza³ wszystkim z³ot¹ papieronicê. - Co waszym zdaniem ma go za to spotkaæ?
Dwa, trzy g³osy z t³umu nie za g³ono wrzasnê³y:
- Rozstrzelaæ go...
Podchwycili to pozostali machnowcy, uwa¿aj¹c, ¿e tak w³anie stanowi tradycja.
Komendant, zadowolony z wyniku g³osowania, da³ znak rêk¹, zeskoczy³ ze sto³ka i w obecnoci wszystkich, od
razu, zastrzeli³ Kusznira z rewolweru.
Ludowy s¹d zakoñczy³ obrady, za machnowcy, przed chwil¹ krzycz¹cy: Rozstrzelaæ równie gromko
skomentowali: Ot, swo³ocz, nie cacka siê!. Marynarz tymczasem, schowawszy papieronicê do kieszeni spodni, nie
spiesz¹c siê odszed³, wype³niwszy swoj¹ powinnoæ.
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Tak w codziennym ¿yciu armii Batki postêpowa³a kadra
i nieokrzesani ch³opi, jacy w szeregach Machno znaleli siê
dziêki czasowej mobilizacji, a których nie wiedzieæ czemu
wszyscy maj¹ za ideowych anarchistów.
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XII
MACHNO I ANARCHICI
Sam Machno i wszystkie jego organizacje, na czas walk podporz¹dkowane zosta³y woli Rewolucyjnej Rady
Wojennej. Ale tak by³o tylko na papierze. W rzeczywistoci wiod¹c¹ rolê w operacjach bojowych armii odgrywa³
liczny sztab Batki, którym kierowa³ pijany wiecznie Wasiliew. Wród machnowców panowa³o g³êbokie przekonanie,
¿e swój talent wojskowy Wasiliew przejawia jedynie w chwilach zupe³nego upojenia alkoholowego, st¹d wszyscy nie wy³¹czaj¹c samego Nestora - dbali, by nie chodzi³ trzewy.
W Radzie - Machno zasiada³ niebywale rzadko, zadowalaj¹c siê czynionymi po kole¿eñsku sprawozdaniami
Wolina. Batko wola³ zdecydowanie znajdowaæ siê na wysuniêtych pozycjach, czêsto bior¹c bezporedni i znacz¹cy
udzia³ w walkach, wzbudzaj¹c zachwyt bratwy (ukr.) niemal artystycznym prowadzeniem ognia z karabinów
maszynowych. Z jednej strony wynika³o to z wewnêtrznej potrzeby atamana, z drugiej stanowi³o przyk³ad dla jego
niezdyscyplinowanych wojsk.
Liczne wyst¹pienia anarchisty z krwi i koci - Wolina – owiadczaj¹cego podczas mitingów i na ³amach gazet, i¿
tak naprawdê Machno nie posiada ¿adnej w³adzy a jest wy³¹cznie wykonawc¹ postanowieñ kolegialnej Rewolucyjnej
Rady Wojennej, nale¿y rozpatrywaæ nie inaczej, ni¿ jako czysto dyplomatyczn¹ zagrywkê i ustêpstwo wobec licznie
reprezentowanych w Radzie anarchistów.
W samej rzeczy poprzez Wolina Bat’ko wprowadza³ w ¿ycie wszystko, co tylko uwa¿a³ za niezbêdne, nawet
emisjê w³asnych pieniêdzy.
Rzeczywista w³adza Machno, nie pozbawiona dyktatorskich zapêdów, mimo tytularnego podporz¹dkowania
Radzie, by³a niekwestionowalna. Taki stan rzeczy nie wywo³ywa³ jednak rozdwiêków miêdzy kolegium a Batk¹.
Podczas ciszy na froncie czy te¿ w czasie przerw w dzia³aniach zbrojnych, nie przeszkadza³ Nestor Radzie
w niczym; wówczas robi³a, co chcia³a, ataman za zabija³ czas gr¹ w karty, pijañstwem i kobietami.
Oficjalnie do kompetencji Rewolucyjnej Rady Wojennej nale¿a³y dzia³ania: operacyjne, administracyjne,
zwiadowcze, agitacyjne, kulturalno-owiatowe i inne. Prócz nich Rada posiada³a prawo do zwo³ywania zjazdów
ch³opskich, organizowania kongresów i mitingów.
Kolegium wydawa³o te¿ gazety, z których dwie pe³ni³y rolê istotn¹. Pierwszy tytu³ to Wiadomoci Rewolucyjnej
Rady Wojennej Armii im. Batki Machno, drugim by³ Alarm” - partyjny organ anarchistów.
Na koniec - Rada przewodzi³a grabie¿om i rozdzia³owi po wioskach zdobytego w ten sposób mienia oraz
podejmowa³a decyzje o aktywnych wyst¹pieniach armii.
Przewodnicz¹cym Rewolucyjnej Rady Wojennej by³ s³ynny anarchista Wolin, cz³onkami za - przedstawiciele
rozlicznych socjalistycznych i anarchistycznych partii, jacy przybyli na Ukrainê niemal z ca³ej Rosji, a których
¿yciorysy przywodz¹ niekiedy na myl historie awanturników.
Ze wszystkich pionów kolegialnej dzia³alnoci idealnie wrêcz rozwiniêty by³ wydzia³ wywiadowczy (wiêksz¹
jego czêæ stanowi³y kobiety) i propagandowy, dla którego pracowali niemal wszyscy wiejscy nauczyciele.
Podstawowy sk³ad Rewolucyjnej Rady Wojennej dochodzi³ do 200 ludzi, ulega³ jednak bez przerwy zmianom
i trudno podaæ dok³adn¹ liczbê. Na wszelki wypadek, jego sk³ad pe³ny trzeba oceniæ na oko³o... 2000 cz³onków,
wliczaj¹c w to czynnych agentów.
Polityczne credo Rady, sformu³owane przez niezbyt gadatliwego Machno, da siê sprowadziæ do nastêpuj¹cego
stwierdzenia: partia komunistyczna i ca³y rz¹d moskiewski okazali siê byæ kontrrewolucjonistami, którzy przejêli
w³adzê drog¹ oszustwa, a teraz wiod¹ rewolucjê socjaln¹ prost¹ drog¹ ku przepaci.

Idea³em, który machnowcy usi³owali wprowadziæ w ¿ycie,
by³y wszelkiego rodzaju rady, tworzone jednak bez oznak
jakiejkolwiek w³adzy (przede wszystkim politycznej) i zajmuj¹ce
siê sprawami czysto ekonomicznymi. Zwi¹zek takich ekonomicznych rad w oczach towarzyszy Batki zdawa³ siê byæ
naczelnym organem w ¿yciu ca³ej ludzkoci. Racjê rewolucji rosyjskiej i mo¿liwej wówczas rewolucji w Europie
Zachodniej przyznawali tylko, gdyby zaistnia³a pod sztandarami syndykalizmu, nie socjalizmu.
Podczas mitingów Wolin i inni anarchici zawsze podkrelali, ¿e s¹ cile zwi¹zani z anarchistycznymi grupami
Zachodu.
Aktywny udzia³ anarchistów w ¿yciu machnowskich wojsk i sympatia do nich samego Batki spowodowa³y, ¿e
realnie wp³ywali na wszystkie poczynania armii. Znaczenie uczestnicz¹cych w Radzie socjalistów by³o niewielkie.
Czy rzeczywicie myl Machno mog³a przyswoiæ sobie idee anarchizmu? Wolin niejednokrotnie przyznawa³, ¿e
przywiecaj¹ce jemu i jego kolegom za³o¿enia dalekie by³y wiêkszoci cz³onków Rewolucyjnej Rady Wojennej.
„Bratwa sz³a za Batk¹ nie z powodu docenienia idea³ów Wolina lecz dlatego, ¿e rozsmakowa³a siê w pe³nym
niespodzianek, bujnym i pijackim ¿yciu.
Jako urodzony teoretyk, Wolin u¿ytkowa³ ca³¹ sw¹ energiê na polemikê z Trockim, a wszystkie numery
machnowskich gazet publikowa³y jego artyku³y, niezmiennie zakoñczone wykluczeniem Trockiego z grona
realizatorów idei. Byæ mo¿e w tym maniakalnym uporze realizowa³a siê osobowoæ prawej rêki Batki.
Piêædziesiêciolatek, oty³y, wygl¹daj¹cy na starszego, ni¿ by³, redniego wzrostu, z niespokojnym, rozbieganym
wzrokiem, spogl¹daj¹cym gdzie w dal - Wolin swoj¹ roztrzepan¹ postaci¹, która nie uznawa³a wody, grzebienia ni
szczotki - przywodzi³ na myl niedoleczonego szaleñca.
Potrafi³ jednak dokonywaæ b³yskawicznego przeobra¿enia, gdy t³umaczyæ mu przysz³o za³o¿enia anarchizmu. Tu
swobodnie lawirowa³ miedzy ide¹ a praktyczn¹ jej realizacj¹ przez Nestora. Ch³opi, nie bardzo wiedz¹c o co chodzi
i w zasadzie nie interesuj¹c siê za³o¿eniami, proponowanymi przez Wolina, czynili z nich swoj¹, skrajnie uproszczon¹
ideologiê. Jej sedno mo¿na streciæ w hale: Jeli siê tylko da, zbaw nas, Panie, od jakiejkolwiek w³adzy. Ka¿da
w³adza, o czym wiedzieli, ¿¹da³a od nich dok³adnie tego samego - wype³nienia powinnoci wobec pañstwa. Wszystko
to razem przek³adali na grabie¿, zatracaj¹c tym samym nauki, popularyzowane po sio³ach przez miastowych
w ostatnich latach przed rewolucj¹.
Pomys³y Rewolucyjnej Rady Wojennej, by wród wieniaków rozwin¹æ dzia³alnoæ kulturalno-owiatow¹, ju¿ po
pierwszych próbach doprowadzi³y do sytuacji, w której Rada raz na zawsze zrezygnowa³a z myli, ¿e jej wys³annicy i
cz³onkowie s¹ w stanie prowadziæ miêdzy ch³opstwem jak¹kolwiek pracê u podstaw. Ch³opscy redniacy obracali
natychmiast w niwecz zapa³ uczonych machnowców. Jakakolwiek dzia³alnoæ owiatowa by³a z góry skazana na klêskê.
Na codzienne ¿ycie mieszkañców wsi anarchici mieli w ogóle niewielki wp³yw. Ch³opi, jak wczeniej, niepomni
nakazywanych przez Nestora mobilizacji, uczestnictwa w walkach i grabie¿y, anarchistycznej agitacji, rewolucyjnych
idei wolnoci czy równoci - kiedy tylko wracali do swoich wiosek, od razu stawali siê na powrót tylko posiadaczami
ziemi i maszerowali do cerkwi.
Zreszt¹ i sam Machno, by nie byæ dla ch³opów kim obcym, manifestacyjnie, by zjednaæ ludnoæ, zachodzi³
podczas mszy do cerkwi, niewiele sobie robi¹c z czynionych potem przez Wolina wyrzutów.
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ZAKOÑCZENIE
Po zajêciu Krymu i zakoñczeniu walk z Wranglem, w³adza sowiecka postawi³a sobie za cel pe³n¹ likwidacjê
Armii im. Batki Machno. Rozmowy Nestora ze sztabem Armii Czerwonej i jego podlizywania - do niczego nie
doprowadzi³y. Nie pomog³o ani to, ¿e deklarowa³ siê jako bolszewik - ani to, ¿e zachowa³ neutralnoæ w czasie walk
komunistów z bia³ymi o Krym.
Wyjanienia Machno nie zadowoli³y przywódców sowieckich. Przypominali oni aktywne wyst¹pienie Batki
przeciwko bolszewikom i jego walki z Armi¹ Czerwon¹. Gdy dobieg³a koñca surowa zima 1920/21 roku, dla obu stron
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wpad³y tymczasem dok³adne dane o rozlokowaniu oddzia³ów
Nestora i miejscu pobytu samego atamana.
Z nastaniem wiosny 1921 roku Machno nie omieszka³ przejæ do swoich ulubionych krótkich wypadów. Przed
w³adz¹ sowieck¹ pojawi³o siê grone pytanie o sposób prowadzenia dalszego dialogu na Ukrainie. Czekaæ d³u¿ej
z likwidacj¹ Batki czerwoni d³u¿ej nie mogli i Frunze wyda³ rozkaz rozpoczêcia operacji. Od tego momentu nad
Machno zawis³o, niczym ju¿ nie powstrzymywane, widmo koñca.
Frunze opracowa³ dalekosiê¿ny plan zaciniêcia pêtli wokó³ armii Nestora, staraj¹c siê wolniutko odci¹gn¹æ go
w stronê Basenu Donieckiego, ale Batko odgad³ jego zamiary. Porzuci³ wiêc rodzinne strony i szybko zaj¹³ pozycje
w okolicy Antonowa w guberni woroneskiej, potem przeniós³ siê do guberni or³owskiej, ale i tu nie odniós³ sukcesu.
Przedosta³ siê wówczas przez guberniê charkowsk¹ do chersoñskiej. Z koñcem lata 1921 roku Frunze, korzystaj¹c ze
znacznej przewagi liczebnej swojej kawalerii, przypar³ Machno do Dniestru, w pobli¿u rumuñskiej granicy.
Batce, choæ lekko rannemu, uda³o siê przekroczyæ pas graniczny i skryæ siê w Rumunii, za to na Butyrki (s³ynne
wiêzienie moskiewskie, wówczas pod zarz¹dem CzK - przyp. red.) trafi³a - niemal w pe³nym sk³adzie - Rewolucyjna
Rada Wojenna Armii, na czele z Wolinem, który nawet z wiêziennej celi oskar¿a³ partiê komunistyczn¹
o kontrrewolucyjny charakter.
W Rumunii odnalaz³ Machno czêæ swoich druhów, podobnie jak on - rannych. Rzutki Kozielski nie ¿a³owa³
kolosalnych wrêcz rodków, pochodz¹cych ze zdobyczy, wywiezionej do Besarabii, by ³agodziæ skutki represji, jakim
poddawano internowanych Rosjan. Rana Batki dawno zosta³a wyleczona a ciê¿kie prze¿ycia nie z³ama³y typowych
cech charakteru atamana, tote¿ Rumuni posiadali w swych rêkach bardzo grone dla sowietów narzêdzie.
Podczas mitingów, zazwyczaj w pijanym widzie, Machno wyrywa³y siê nader czêsto s³owa i frazy, w ¿aden sposób
nie przystaj¹ce do innych, wype³nionych duchem anarchii. Odpowiadaj¹c kiedy na zadane z t³umu pytanie, Batko
odrzek³:
- W Rosji mo¿liwa jest tylko monarchia lub anarchia. Nic poredniego d³ugo siê nie przydarzy.
Wielokrotnie Machno mówi³ o wystawieniu pomnika Jermakowi (ataman kozacki w s³u¿bie rodu Stroganowów,
zdobywca du¿ych po³aci Syberii dla Rosji w II po³. XVI w., przyp. red.) nie wspominaj¹c jednoczenie ni o Pugaczowie,
ni o Stieñce Razinie.
Osobom postronnym rzuca³a siê w oczy jego wstrzemiêliwoæ wobec swoich wspó³pracowników, ideowych
dzia³aczy anarchistycznych, nie mówi¹c ju¿ o socjalistach, których zawsze okrela³ mianem pó³kadetów.
W terminologii Batki za s³owo kadet by³o niemal wyrokiem, w szczególnoci gdy odnosi³o siê do ludzi
bezporednio.
Wród najbli¿szych druhów Machno, tych z którymi rozmawia³ ca³kiem szczerze, nie by³o ani jednego anarchisty
i w ogóle reprezentanta ¿adnej partii.
Byæ mo¿e w ten w³anie sposób Nestor realizowa³ swoj¹ potrzebê bycia wszêdzie pierwszym, nie cierpi¹c wokó³
siebie ludzi, mog¹cych w czymkolwiek go przewy¿szyæ.
Jego doskona³a znajomoæ ch³opskich realiów, niespotykane mêstwo, wola i umiejêtnoæ prowadzenia
skomplikowanych niejednokrotnie operacji wojennych, niebywa³a energia i zdolnoci organizatorskie - oto przyczyny
sukcesów Bat’ki.
Nale¿y jednak wzi¹æ powa¿nie pod uwagê fakt, i¿ osnowa tych sukcesów sprowadza siê do sposobnoci - któr¹
Machno zyskiwa³ poprzez swoich agentów - pozyskiwania na czas wiedzy o nastrojach mas ch³opskich
i natychmiastowego nañ reagowania odpowiednim duchem rozkazów. Ale kszta³towaæ owych nastrojów Nestor nie
potrafi³ - nie by³ wodzem, umia³ tylko wspaniale p³yn¹æ z pr¹dem historii.
Có¿, nastroje ch³opów bywaj¹ zmiennymi. Dzi s¹ przecie¿ inne, ni¿ wówczas. Obliguje mnie to do stwierdzenia,
¿e machnowszczyzna definitywnie sta³a siê tylko czêci¹ przesz³oci. Jaka rola zostanie przez historiê przypisana
Batce? Czy tylko zwyczajnego bandyty, którym w jakiej mierze zawsze pozosta³?
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OD REDAKCJI:
ze wzglêdu na jêzyk orygina³u textu - wszystkie nazwiska i nazwy geograficzne pozostaj¹ w brzmieniu rosyjskim.
Brzmienie ukraiñskie zreszt¹ w wielu przypadkach jest dzie³em póniejszych, ni¿ opisywane, lat.
Sam Machno, co jasno stwierdza Gierasimienko, mia³ powa¿ne k³opoty, gdy wypad³o mu mówiæ nie po rosyjsku.
Tytu³ broszury pochodzi od redakcji.
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