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Тема опору більшовизму в 1919-1920 роках на Криворіжжі залишається 

малодослідженою, особливо це стосується ватажків руху. Відомо, що до 

визвольних змагань у краї було втягнуто понад 10 тисяч осіб [1]. Із 

селянського середовища виділився ряд талановитих командирів, які роками 

вели нерівну і виснажливу боротьбу з регулярною армією, підрозділами 

військ внутрішньої охорони (ВОХР), внутрішньої служби (ВНУС), а також з 

частинами особливого призначення (ЧОН), міліції, загонами 

комнезаможників, різними маневровими, винищувальними і каральними 

загонами ЧК. В цей період у межах колишнього Криворізького повіту діяли 

понад 30 загонів повстанців. На жаль про більшість з них, крім 

прізвищ/прозвищ, майже нічого не відомо. 

Серед авторів, які ґрунтовно збирали дані про отаманів, їхні політичні 

уподобання, бойові прийоми боротьби виділяється київський дослідник 

Роман Коваль [2]. 

В результаті роботи в державних архівах і у відомчому архіві 

управління СБУ в Дніпропетровській області вдалося зібрати дані про одного 

з найуспішніших ватажків краю – Григорія Тишаніна, відомого як отаман 

Іванов.  

Це ім’я по-черзі носили два брати: спочатку Ілля, а після його загибелі 

– Григорій. 



Обидва брати походили із заможної селянської родини села 

Миколаївка ІІ (зараз Казанківський район Миколаївської області). Ілля, 

вірогідно, був старшим. Точна дата народження Григорія невідома – десь між 

1895-1896 роками. Стосовно освіти також документальних даних не 

збереглося. За інформацією Якова Соколовського (грудень 1998 р.), брат 

якого Феодосій Соколовський служив в НК, Григорій закінчив учительську 

семінарію в Новому Бузі і деякий час викладав у земській школі. 

Старший брат брав активну участь у повстанському русі з 1918 року 

[3]. Роман Коваль пише, що Ілля воював у загонах Андрія Гулого-Гуленка і 

Н. Махна [4]. П’ятого березня 1920 року загін І. Тишаніна разом з отаманом 

Федорченком захопили Кривий Ріг [5]. Сьомого березня того ж року Ілля 

Тишанін, разом з отаманом Мелашком захопив Верхньодніпровськ, де 

розгромив всі радянські установи [6]. 

У липні 1920 року Ілля вже командував полком у «Степовій дивізії» 

Костя Пестушка і був «начальником кавалерії» дивізії [7]. 

Дуже вірогідно, що його молодший брат також брав участь у русі й 

отримав відповідний бойовий досвід. 

В силу несприятливих умов К. Пестушко в листопаді 1920 року 

розпустив свою дивізію. Ілля Тишанін вирішив продовжити боротьбу під 

гаслами незалежності України. На його загін звернули увагу в штабі Симона 

Петлюри в Тарнові (Польща). До Тишаніна направили «політичного 

комісара» Гнибіду (Андрія Чорноуса), який загітував загін перейти під стяги 

УНР. Для вербування людей до загону були залучені відомі повстанці Степан 

Бондаренко і Микола Скляр. Останній відповідав за роботу з молоддю. В 

умовах глибокої конспірації в села були послані організатори і агітатори. 

Наприклад, в Лозуватці (Криворізький район) таким організатором став Ілля 

Каюн, який посилав у загін людей. Для отримання зброї І. Тишанін планував 

захопити повітовий воєнкомат і міліцію. Центральним осередком загону 

стало с. Варварівка (зараз у Кіровоградській області), де друкувались відозви, 

які поширювались по селах. На силу організації вказував факт мобілізації 30 

бійців на допомогу отаману Іванову під час бою біля с. Верблюжки [8]. 

Протягом кількох місяців була створена розгалужена підпільна мережа, 

яка ефективно діяла до зради Дмитрощенка (коменданта загону), тобто до 

вересня 1921 року.  
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У доповіді голови НК (коменданти загону) Криворізького повіту Петрова 

підкреслювалась, що Дмитрощенко «сприяв виявленню озброєння і 

спорядження і встановленню місць перебування банди, так як банда має 

всього кілька опорних пунктів» [9]. 

Проте сила і невловимість малочисельного загону, який зазвичай мав 

40-60 бійців, була не тільки в добрій організації підпілля і особистий 

хоробрості козаків. Повстанців підтримували заможні і середні верстви села, 

сільська інтелігенція та деякі працівники місцевих органів влади і міліції. З 



ними не хотіли воювати і бійці регулярної армії, де служили насильно 

вдягнуті в шинелі селяни з інших кутків України і Росії [10]. 

Не останню роль у тривалості існування загону отамана Іванова 

відіграла і наявність в його складі (у травні 1921 р.) 18 колишніх кадрових 

офіцерів, включаючи штабних [11]. 

Основними об’єктами атак повстанців були сільські та волосні 

виконкоми, волвоєнкомати, місцеві партійні та комсомольські осередки, 

КНС. При цьому в обов’язковому порядку знищувались папери діловодства, 

зокрема списки по здачі продподатку, мобілізаційні списки, та недоїмки по 

реквізиції для військових потреб. Так, 2 квітня 1921 року було спалено всі 

справи волвиконкому с. Миколаївка ІІ [12]; 21 вересня знищено справи 

Шестирянського волвиконкому і Сергієвської сільради [13]; 12 серпня 

спалено Петровський волвиконком [14]; 7 вересня знищено діловодство 

Петровського волвиконкому. І подібних прикладів можна навести багато. 

Кажучи простіше, отаман Іванов давав можливість селянам у ті голодні роки 

рятуватись від смерті шляхом знищення відповідної документації. Грабуючи 

зсипні пункти і хлібні обози, кавалеристи не могли багато забрати з собою, 

більшість запасів розтягувало місцеве населення [15]. 

Іншим постійним об’єктом атак були залізничні станції та лінії зв’язку. 

Порушуючи транспортні та комунікаційні системи, повстанці не давали 

вивозити хліб з голодуючого Криворізького повіту [16]. 

У кожному селі, де зупинялись загони, при можливості 

організовувались мітинги, де отаман чи його помічники агітували селян 

саботувати заходи влади, яка їх грабує і прирікає на смерть, закликали 

вливатися в ряди повстанців [17]. Часто заради агітації отаман Іванов 

припиняв на деякий час бойові дії [18]. 

В загоні Іванова прості люди ніколи не були об’єктами репресій. В час 

жорстокого протистояння, коли ненависть затьмарювала розум 

протиборствуючим сторонам, отаман не дозволяв масово розстрілювати 

людей, які видали владі його прибічників. Він мстився, але з принципу «око 

за око». Показовим з цього приводу можна вважати виступ Григорія 

Тишаніна в клубі с. Ганнівка 25 жовтня 1921 року: «Панове присутні! Дуже 

боляче, а надто дивно, що с. Ганнівка, котре так підтримувало петлюрівський 

рух, дуже і дуже змінилося! В той час, коли від Ганнівки чекають допомоги 

для нашого повстанського руху, то Ганнівка в корені присікла його, видаючи 

отаманів та прихильників руху! Пам’ятайте і перекажіть своїм рідним, що за 

одного утраченого повстанця ми даємо ту саму нагороду …» [19]. Для 

порівняння наведемо витяг із виступу А. К. Листопада, начальника 

кавалерійського загону червоних в тій же Ганнівці, 16 листопада 1921 року: 

«… а кроме того товарищ Листопад добавил, что имеется у меня список на 90 

человек, а до 250 человек я добрать сумею, и эти все 250 человек будут мною 

названы Институтом Ответчиков, … и если в Анновке будет убит от рук 
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бандитов хотя один член комнезаможа или же сотрудник соввласти, то эти 

250 человек Институтом Ответчиков будут мною вызваны по списку, 

выставлю всех под пулемет и расстреляю. Во второй раз, если будут 

повторяться убийства от рук бандитов, то на второй раз все село Анновку 

запечу со всех четырех концов» [20]. 

Так, отамани проливали кров, але на смерть карались тільки чекісти, 

комуністи, продагенти, деякі представники влади, керівники КНС і міліції 

[21]. Рядових червоноармійців і міліціонерів після роззброєння, зазвичай, 

відпускали [22]. 

Така тактична мудрість робила свою справу. Іванова вважали символом 

справедливості, який ніколи не проливав крові невинних і не давав цього 

робити своїм підлеглим. 

Тепер спробуємо вияснити, як відбулася заміна Іллі на Григорія в ролі 

командира загону. На це дають відповідь оперативно-розвідувальні зведення 

від 11 липня 1921 року, де повідомлялось, що «главарь банды Иванов убит в 

бою у дер. Христофоровка … В настоящее время бандой руководит брат 

Иванова, численностью 20 конных при 2-х пулеметах без патронов и лент» 

[23]. Таким чином, ми можемо припустити, що Ілля Тишанін загинув 7-10 

липня. Залишки загону Григорій відвів у Гурівський ліс. Вже 12 серпня 

отаман Іванов захопив Петровський волвиконком, де спалив всі папери [24]. 

Чекісти вирішили зразу ж скористатися ситуацією і домовитися з 

новим командиром: 7 серпня звільнили дочку отамана Іллі, і разом з нею 

виїхали з метою встановлення перемир’я. Від повстанців до повітової НК 14 

серпня прибули Черненко і Шевченко, які заявили про готовність переходу 

загону чисельністю 40 шабель на бік радянської влади. Розпочалось 

обговорення умов переходу, на що було дано 10-денний термін [25]. Не 

зважаючи на гарантії з боку влади і перебування в загоні начальника 

повітової НК Петрова і членів повітової воєнної наради, спеціальний загін 

Харківського військового округу направився в с. Казанку, де велись 

переговори, і став оточувати загін. Іванов викликав Петрова і вказав, що так 

робити нечесно, і що радянська влада не дотримує свого слова. 

В результаті перехід не відбувся, але в одиночному порядку на службу 

в НК перейшли два старшини – Дмитрощенко і Медвєдєв. Ці люди здали 

чекістам опорні бази загону, що набагато ускладнило становище повстанців 

[26].  

Григорій Тишанін вибрав шлях продовження боротьби. У серпні він 

написав листівку зі зверненням до селян. Вона починалась словами: 

«Товариші! Хто сильний, хто сміливий, хто не бажає погибелі своєму 

народові, хто знає, що прийшов той час, коли всі повинні взятися за рушниці 

проти жидів і комуністів, проти тих, хто занапастив нашу Україну і видавлює 

з неї останні соки», і закінчувалась: «І так браття – вставайте проти ворогів – 

прославимо нашу сильну Україну. Вставайте проти гніту комуни! Хай живе 

велика Україна, Україна людей» [27]. 

Коли Григорій це писав, то добре розумів, що він і його побратими не 

переможуть більшовиків з їх чисельною армією і розгалуженим репресивним 



апаратом. Його метою було показати світу, що український народ не схиляє 

своєї голови перед більшовиками, які вирішили поневолити Україну. 

Далі історія загону пройшла через великі жертви і випробування. Бої з 

чисельно переважаючим противником проходили майже щоденно, або через 

2-3 дні. Проти  
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повстанців постійно нарощували сили, перекидались нові, надійні військові 

частини, зокрема латиських стрілків. Про напруженість і безкомпромісність 

боротьби говорить значна кількість розпоряджень і наказів вищого 

військового командування. Наведемо приклади тільки за серпень місяць, з 

часу, коли Григорій Тишанін став отаманом Івановим: 

– 12 серпня. Прийнято рішення про розміщення військових загонів у 

всіх населених пунктах, які є опорними базами повстанців. Всі в/ч повинні 

координувати свою діяльність з повітовою військовою нарадою [28]. 

– 19 серпня. Оголошено «хрестовий похід проти куркулів і бандитів». 

Почалось вигнання з рад «перероджених елементів», відбирання у них землі 

[29]. (В даному випадку мова йшла про тих, хто підозрювався в симпатії до 

повстанців, або підтримці їх).  

– 20 серпня. Повітова військова нарада ухвалила рішення про 

розміщення військових загонів у районах дій повстанців і створення 

надзвичайної трійки по боротьбі з повстанством [30].  

– 20 серпня. Залучити місцеве населення до охорони залізниць [31]. 

– 24 серпня. Повітова НК вимагала кожні 6 годин надавати зведення з 

місць про рух повстанських загонів [32]. 

– 24 серпня. Штаб Харківського військового округу наказав особливу 

увагу звернути на Криворізький повіт, де діяв і збільшувався загін отамана 

Іванова [33]. 

– 27 серпня. З Харкова отримано секретну телеграму про залучення 

демобілізованих червоноармійців для боротьби з повстанцями та покращення 

їхнього (червоноармійців, Авт.) стану, щоб не допускати їх переходу до 

повстанців [34]. 

Нагадуємо, що в цей період йшли переговори з отаманом Івановим про 

припинення збройного опору. 

Подібних наказів і розпоряджень у вересні було 15, в листопаді – 9, у 

грудні (до 23.ХІІ.) – 5. 

Престиж влади був поставлений на карту. Знищити загін треба було за 

будь-яку ціну. Велетенський військово-адміністративний апарат став 

рухатися в прискореному темпі – третього вересня розпочалось термінове 

формування нового кавалерійського загону [35]. Одночасно розробили нову 

тактику боротьби: на всіх опорних пунктах Іванова поставлено військові 

загони, а один загін активно діяв [36]. Четвертого вересня всі військові 

загони повіту передані під командування начальника бойової дільниці С. 

Мацилецького. Звільнили всіх ненадійних червоноармійців [37]. Заступник 



голови ВУНК В. Балицький наказав повітовим військовим нарадам у тісній 

взаємодії з армійськими частинами переслідувати повстанців до повного їх 

знищення [38]. Восьмого вересня завершено створення повітового загону 

КНС у складі 173 повністю озброєних бійців; загін передано міліції [39]. 

Наступного дня розповсюджено 5 тисяч листівок з попередженням, що за 

кожного вбитого радянського працівника буде розстріляно п’ять заручників 

[40]. 

Подібний вал розпоряджень робився аж до загибелі отамана Іванова 23 

грудня 1921 року. 

З 6 жовтня операцією по знищенню загону став керувати командир 

133-го полку Гегечкорі, а з листопада – командир 45-ї дивізії Журавльов, 

який спеціально прибув з Харкова [41]. 
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Урядові сили постійно нарощувались, і згодом співвідношення стало 

понад 30:1. В усіх селах і навколо них стояли застави, щоб не дати 

повстанцям перепочити і поміняти коней. Маневрові кавалерійські загони 

гнали жменьку людей по вовчому колу вдень і вночі, змінюючи один одного. 

Іванов розумів, що це кінець, і відпускав бійців із загону – але ніхто не 

покинув отамана, навпаки, знаходились нові добровольці на заміну загиблим. 

Так, 18 листопада в строю було 60 кавалеристів [42]. Іванов в останні тижні 

життя часто ділив загін на 2-3 невеликих загони, які діяли самостійно. 

10 грудня боротьбу з повстанцями очолив помічник командуючого 

військами ХВО Германович [43]. 

Щоденні бої, включаючи нічні, в грудні призвели до великих втрат 

людей і моральної та фізичної перевтоми бійців. 

Перший акт трагедії стався 22 грудня, коли біля станції 

Миколокозельськ розбили загін отамана Лютого (Григорія Коваля) – одного 

зі старшин Іванова [44]. 

Наступного, 23 грудня, прийшла черга Григорія Тишаніна. 

Під час переслідування кавалерійським ескадроном червоних (на межі 

Криворізького і Апостоловського районів) кінь одного з бійців повстанців 

став від утоми. Іванов спішився, щоб допомогти своєму товаришу, а його 

кінь збіг. Іванов і його боєць сховались у сараї й стали відстрілюватися. 

Червоні підпалили сарай, і Іванов був вимушений вибігти з полум’я. Його 

вбили, а потім почали рубати шаблями. Така ж доля випала і його побратиму. 

Тіло отамана знівечили так, що потім стало важко впізнати. Ідентифікацію 

зробили за зброєю, обмундируванням і записною книжкою [45]. 

Тіло отамана доставили в Широке і залишили у начальника 

Широківської бойової дільниці. 

Що було далі, точно не відомо. Роман Коваль знайшов документи, які 

вказують на вірогідність наступного викрадення тіла отамана повстанцями 

Іванова – братами Дем’яном, Назаром і Василем Карамушками [46]. 



Можливо, його поховали таємно, щоб убезпечити від наступного знищення 

владними структурами. 

Після загибелі отамана Іванова, боротьбу в 1922 – на початку 1923 року 

продовжили його старшини: Медвєдєв (загинув 15 травня 1922 р.), Григорій 

Коваль(ов), арештований в 1930 р., отаман Свищ (боровся до березня 1923 

р.), Платон Черненко (Чорний Ворон) – останні повідомлення дотуються 

червнем 1923 року [47]. Бійці вказаних отаманів продовжували називати себе 

«іванівцями». 

На закінчення кілька слів про причину довгого (2,5 роки) існування 

загону отамана Іванова, який результативно боровся з чисельно більшим 

ворогом. Основними факторами були: 

1. Швидкість і маневреність. Кавалеристи, не обтяжені обозом, могли 

за добу переміщуватись на відстань 100-160 км. Вони ніколи в одному місті 

довго не затримувалися. Стоянки продовжувались 4-16 годин. Часто в рейди 

брали запасних коней на заміну поранених, або стомлених. 

2. Добре знання місцевості. В рейди обов’язково брали місцевих бійців 

або провідників. 

3. Добре поставлена розвідка і широка мережа добровільних 

інформаторів. Напади на села здійснювалися в моменти присутності там 

чекістів, продагентів, представників влади чи каральних загонів. Особливо 

велика увага приділялась засиланню своїх людей в  
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міліційні формування, в радянські органи влади, каральні структури. На це 

вказують неодноразові переходи міліціянтів до Іванова, зокрема 65 бійців з 

Казанківського району [48]. Часті чистки органів влади і правопорядку також 

опосередковано вказують на пошуки агентури чи прибічників повстанців. 

4. Значна кількість автоматичної зброї – від 3 до 7 кулеметів і 25-

зарядні автомати Федорова. 

5. Добре налагоджена система постачання зброї, боєприпасів і 

продовольства через підпільні осередки, що були майже в усіх великих селах. 

6. Регулювання чисельності загону (від 30 до 60 бійців) в залежності 

від бойових задач і ситуації. Часто загін ділився на 2-3 самостійні підрозділи, 

які могли діяти у різних повітах і напрямках, а потім знову з’єднувались 

протягом доби. 

7. Переходи в сусідні Херсонську чи Миколаївську губернії, де 

переслідуванням загону вже займались місцеві збройні формування. Це 

давало час на відрив від переслідування та перепочинок. 

8. Постійна і активна агітаційна робота. При найменшій нагоді 

збирались мітинги, або сходи, де жителям пояснювалася суть політики 

радянської влади на селі. Постійно возили з собою (ще на початку 1923 р.) 

пропагандистську літературу і листівки. 

Названі та інші тактичні прийоми дозволяли вести активну 

наступальну боротьбу. На це прямо вказано в наказі по Криворізькій бойовій 



дільниці від 11 листопада 1921 року – що поява загону Іванова на 90 

відсотків була повною несподіванкою для радянської влади [49]. 
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