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АНТОН ІВАНОВИЧ ДЕНІКІН: ГЕРОЙ ЧИ ВОРОГ НАРОДУ? 

 

Антон Іванович Денікін походив із дворянської родини, що в 
подальшому сприяло його швидкому просуванню в кар’єрі за царського 
уряду, а в часи радянської влади змусило його емігрувати. 

На постать А. Денікіна існує дві точки зору: з одного боку 
радянський режим вважав Денікіна ворогом народу і висвітлював лише 
негативні риси його діяльності, а з другого боку після розвалу Радянського 

Союзу ряд істориків почали висвітлювати його героїчну діяльність і 
трагічну долю. 

Для того, щоб зрозуміти хто він насправді слід детально дослідити 

його складний життєвий шлях. Народився Антон Іванович 4 грудня 1872 

року в місті Влоцлавськ Варшавської губернії, де проживав до 13 років. 
А. І. Денікін дуже любив свого батька Івана Єфимовича тому в усьому 
його наслідував. Саме це стало однією з причин вибору ним військової 
кар’єри. Заради цього він сумлінно вчився і мріяв вступити до військової 
академії. Першою сходинкою до здійснення запланованих цілей було 

навчання в Київському юнкерському училищі (1890–1892 рр.). Закінчивши 

училище він відправляється служити до Артилерійської бригади, але не 
полишає честолюбних планів на військову кар’єру, що підштовхує його до 
подання документів в Академію Генерального штабу. Там він провчився 
4 роки і успішно закінчив її [1]. 

Із початком російсько-японської війни 1905–1906 рр. Денікін 

героїчно іде на фронт захищати свою Батьківщину. Він активно брав 
участь у військових діях і за відвагу в бою отримав звання полковника. 

Активно брав участь А. Денікін і в Першій світовій війні та був 
призначений начальником штабу головнокомандуючого. Він брав участь у 
Львівській і Луцькій військових операціях. Війна ще тривала, але в Росії до 
влади приходить Тимчасовий уряд. Денікіна викликають до Петербургу. В 

кінці липня 1917 р. йому було запропоновано посаду Головноко-

мандуючого Південно-Західного фронту [4]. 

Протягом свого життя він брав участь у ряді воєн проявляв себе як 
активний захисник і патріот Російської імперії. З приходом більшовиків до 
влади Денікін стає одним з активних учасників білого руху. Тому в 
радянській історіографії не досліджують його життєвий шлях, а звертають 
увагу на його участь у цьому русі [2, с. 194]. 

Таким чином він став персоною нон грата у Радянській Росії. Денікін 

активно веде військові дії проти Червоної армії. Сили були нерівними. 

Ситуація навколо Денікіна було досить суперечливою і складною. Білий 

рух поступово втрачає свої сили і терпить поразку. Через це Антон 

Іванович змушений емігрувати за кордон. З цього часу його особистість 
зникає зі сторінок радянської історії. 

Із розпадом Радянського Союзу постать Денікіна починають 



висвітлювати без цензури, показуючи його істинне обличчя. Його 
висвітлюють не лише як військового діяча, але і як захисника інтересів 
селян та простого народу. Антона Івановича розглядають як суперечливу 
особистість, що не змогла вписатися в умови нового суспільства, 
створеного більшовиками [3, с. 187]. 

Отже, особистість Денікіна досі є дуже суперечливою. Не існує 
єдиної думки з приводу питання: Герой він чи ворог народу? Для 
радянської влади він був ворогом: активний учасник білого руху, 
притримувався монархічних поглядів прагнув до відновлення Російської 
імперії. Сучасні російські історики, не дивлячись на його монархічні 
погляди вважають його захисником інтересів російського народу від 
політики більшовиків. Не зважаючи ні на що до кінця свого життя Антон 

Іванович притримувався своїх поглядів та переконань. 
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