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НЕСТОР МАХНО І НАШ КРАЙ В КОНТЕКСТІ ІСТОРИЧНИХ ПОДІЙ В УКРАЇНІ У 1917 – 1920 - х рр.

	Постать Нестора Івановича Махно в українській історії періоду національно-визвольних змагань 1917 - 1920-х років викликає неоднозначні оцінки. В радянському минулому поряд з його іменем обов'язково стояло «анархіст, ворог трудового народу і революції, очільник злочинної банди…»  	Сам виходець із народу, з бідної селянської сім’ї, царським режимом був засуджений до смерті, у тюрмі став прибічником ідей анархізму. Лютнева революція звільнила його і він з головою поринув у визволення своїх побратимів-селян від віковічного гніту. 	Махно добився ухвалення  резолюції: “Гуляй польський районний з’їзд Рад трудящих рішуче засуджує претензії урядів Тимчасового уряду в Петрограді і Центральної Ради у Києві на управління життям трудящих і закликає Ради на місцях, усе трудове населення, яке згуртувалося навколо них, ігнорувати будь-які розпорядження цих урядів. Народ – правитель для  себе, у своєму середовищі. Це його споконвічна мрія і настав час втілити її в життя. Віднині вся земля, фабрики і заводи повинні належати трударям. Трудове селянство – господар землі, робітники – господарі фабрик і заводів” [2].
	 Так треба було історії,  щоб колесо  військової фортуни комбрига батька Махна  не раз прокотилося просторами Донецького басейну і назавжди пов'язало  його з нашим індустрійним краєм. Комбриг Махно захищав Донбас  при наступі військ Денікіна, за звільнення Маріуполя був нагороджений орденом Червоного прапора. Махно врятував Радянську владу, коли Денікін  підійшов до Москви. Тоді Махно розгромив головну артилерійську базу білогвардійців у Волновасі, Маріуполі і Бердянську. У Донбасі було підписане «Старобєльскоє соглашениє», згідно з яким махновська армія виступала на штурм Перекопа проти Врангеля[1] .
У Старобільську Н. Махно побував двічі, на початку вересня 1920-го і в кінці місяця. 3 вересня 1920 року армія  Махна силою в 600 штиків, 280 кавалеристів, 3 гармат після артобстрілу зайняла м.Старобільськ зі сторони с. Містки. В Старобільську до рук Махна потрапили 22 мільйона рублів, 1800 пудів хліба, які бандити розпродали спекулянтам по 200-250 рублів за пуд. Зі зброї в Старобільську було захоплено 4 кулемета, 40 тисяч патронів, 30 коней,  відпущено з в’язниці до 1000 дезертирів… «За три дня хозяйничания бандитами расстреляны 15 коммунистов и 23 безпартийных, захвачено 48.000 патронов, разграблено 50.000 аршин мануфактуры, 20.000 пудов хлеба, 15 вагонов кожи и забрано 22-23 млн. рублей» [3]. 
В цей період секретарем ЦК Косіором та секретарем губкома Молотовим було складено угоду, зміст якої коротко передає ця телеграма «… С Махно состоялось чисто военное соглашение о проходе его отрядов в тыл Врангелю… При Махно в Старобельске находится уполномоченный…  Нужно быть на чеку ибо контрреволюционный элемент будет еще пытаться повернуть Махно против Советской власти… Наши задачи внутри отрядов Махно остаются  прежними недопускать общения наших частей с махновскими… [3].Після підписання угоди махновці отримали відпочинок перед переходом у врангелівський тил. Поранені були розташовані в радянському госпіталі Старобільська. В одному з них знаходився і сам Махно. Тут місцеві лікарі йому лікували  рану, отриману в бою під Мілерово. Начальник штабу махновської армії Бєлаш на допиті в ГПУ свідчив: «29-го сентября как союзники, а не как враги мы входили в Старобельск, партийная, советские и профсоюзные организации встречали нас криками « Ура!»» [3]. Перебування махновців в Старобільську тривало до 5-го жовтня, потім вони залишили його, в оперативних зведеннях військ ВОХР ВЧК  значиться, що махновці виступили на врангелівський фронт через село Кабаньє. 8-го прибули в м.Ізюм, де знаходилися до 13-го жовтня.  «…«соглашение» было ничем иным, как политической хитростью, направленной на то, чтобы привлечь Махно к взятию Крыма…» [3]. Крим було взято, махновські частини влилися в більшовицьку армію, частина їх загинула ще на Перекопі, а  поранений Махно встигає утекти до Румунії, а згодом емігрує до Франції… 
	У місцевому музеї зберігаються фото Н.Махно під час перебування у місті, стоїть до нині готель, у якому зупинявся Махно зі своїми командирами, на балконі другого поверху височіє фігура із каменю – Нестор звертається до народу. І людська пам'ять до нині зберігає легенди про махновські клади у Старобільську…
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