ВІД ВИДАВНИЦТВА
З болем та смутком, з невимовним жалем, а.ле і з �ордощами роз
�ортаємо оста'Нні сторіwки иашОЇ недавньої збройної боротьби. Ми
нають сорокові роковини «Дpyioio Зимово�о Походу•.
Встає перед нами з оповитих кривавим ту.ІС,(lном сторінок вели-ч1�ий nрикмд збройио�о чину Українськоі Армії, .ко�уТ'Ньо�о, nодиву
�ід ноzо �еройства. Приклад вікової величности українсько�о духа,
безмірної любови до батьківщию�, до сво�о народу, приклад nризир
ства до воро�а, до йо�о брутальної сил1�.
І в блискучому промінні невмирущої слави «Дpyioio Зимово�о
Походу», �убл.яться всі йо�о вільні і невільні помилки.
Світова воєнна історія дає нам кілька подібних прикладів, і всі
вони доводять, що крім воє-,�ної лоzіки існує ще інший обся�, який
не надається до науково-критично�о дослідження та вклю-ченRЯ в
теорію воєнно�о мистецтва.
Поруч із «Дру�им Зимовим Походом» з�адай.мо сПохід К"Н-Язя І�о
ря на Дін», бій Леоніда nід Термоnіл,я.ми, зюдай.мо бурів, що поста
вили сЧесть Зброї» вище nepeмoiu, і тоді побачимо «Другий Зимо
вий Похід» у цілковито іншому насвітлені, що він був і, зрештою,
мусів бути славним конечним завершеиня.к одно�о з періодів виз
воль1щх з.ка�ань, бо йо�о вима�али «Достоїнство �ромадянина, Честь
Украї1�ської Зброї».
M1i не забуде.tt.о річки Звізда.ль, нашої сучасної Ка.яли, ми 1ie
:юбуде.мо �еройських воїнів наших, з боротьби nроти окупанта.
Коли світ знає npo Вінницю і Кати1�ь, .кусить теж знати і npo

Базар.

У боротьбі з окупантом Украіни ми .ка.ли два збройні походи про
ти HbOlO.
Перший nохід тривав від 6. 12. 1919 р. до 6. 5. 1920 р., себто 5 мі
сяців у запіл.лі воро�а.
Друшй похід тривав шість тижнів, бо від 26. 10. до 6. 12. 1921 ро
ку. Ми коротко з�адаємо npo два зимові походи, бо є ба�ато вже лю
дей, які не JС,(ІЮТЬ npo них жодних відомостей.
1-ий Зимовий Похід тривав n'ять місяців, і ці бойові операції да
ли клясичні nрик.,�ади воєнної nepeмoiu українсько�о війська над
вороzом-окуnанто.к. За n'ять .місяців походу армія УНР пройшл.а
земля.чи Вол1�ні, Поділля, Київщини, Херсонщини й Полтавщини,
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даю"Чu и�ироким кола.tе. українсько�о народу реальний доказ, що ук
раїнська збройиа сила ж ива і -чинна, а ідея української держа вно 
сти невмируща.
Українська Армія ш�nрикінці листопада 1919 р. зосередилася. в
районі Мироnіль-Любар-Чортория, на схід від Староконстя.нт�това.
Вона була оточеиа воро�ами: з nівденно�о сходу - денікінця.ми, з
nівно1�і - большевиками, « з заходу - поляками. Уряд опини вся
в місті Любарі. Становище, як здавалося, було безвихідне. Та внх іо
з-найшовся. По иараді Головно�о Отамаиа Симона Петлюри з �ене
ралами було вирішено прорвати вороЖ1tй фронт і рушити у запіл
ля воро�а. Була 'Надія, що населення дасть армії засоби для існуван
-ня і тим уможливить їй боротьбу з вopoio.te. новими методами і новu
ми формаціями.
Частини армії УНР, які брали участь у тому поході, перебували
nід командуванням �ен. М. Омеляновича-Павленка, а йо�о nо.чі"Чнu
ком був ie1i. Ю. Тютюнник. Частюш армії УНР nромаршувалtt бли
зько 2 .500 км. за п'ять місяців тяжко�о вояt�ько�о труду на півдні
України і навіть на Лівобережжі, серед безупинних боїв, за�розлtt
ви.х ситуацій, без достатн.ьої кількостtt амуніції і відповідно�о одя.�у,
у най�іршій порі року . . .
Це все вима�а.w велu"Че:то�о напруження сил - фізичних і .чо
ральних, але армія Зимовоzо Походу все це витримала і no n'я.тьох
місяt�х боротьби переможно повернулася назад, щоб з'єднатuся з
урядом і реи�ткою реtулярної Армії УНР та далі провадити боротьбу
за визволення України. Це є велике �еройство!
Дру�ий Похід всіх трьох бойових ipyn відбувся у листопаді 1921
року. Чотири роки відбивалася молода Українська Армія від 11ере
важаючих сил різнокольорово�о воро�а. То були тяжкі, криваві ро
ки. Кінець-кінцем рештки УкраїнськОі Армії, переможені обставина
.wи в нерівній боротьбі, в листопаді 1920 року переходять чужі кор
дони і їх інтер'Нується в табоР«х Польщі і Румунії. По"Чинаються.
сумні, беЗ'Шlдійно-безnросвітні дні таборової неволі. Поза дротом, без
зброї, без надії на близьке ясне майбутнє, з.ку-чені ту�ою за бать
ківщиною, мов тіні, ходили поміж бараками �різні колись україн
ські вояки.
Ім залишилося хіба прислуховуватися. до криваво�о тріюмфу зла
- червоного ворога.
Цілу Україну залив воро�, насилаючи тудtt свої орди �олодно�о вій
ська. і населення. Україну грабують. На.рід у розnа"Чі - no селах не
стихають повстання. Одурманений воро� лютує, творить криваву роз1tраву - палить села, катує і знущається над беззбройною і безбо
ронною укра.їнською людністю. З України nри.,;одять nісланt�і від
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.wicr�eв1,.-r повстанськІ(.'t: ории�ізаціtё. до уряду УНР в Тарнові з nро
сt:бами - прислати ap.tt.iю 1ia доnомо�у населенню для боротьби з во
ро�ом. Плач і леме1�т Украї1ш доноситься. до таборів, де сидять теж
беззбройні, але міt�ні духом, сильні любов'ю до рідно�о краю та сво20 ш�роду, вірні сини Ук-раїни.
Цілий світ захоnленttй своїми справами й байдуже дивиться 'На
.wосковські знущання. Світ не цікавиться Україною. І в наших во
яках кріпне ду.w.ка, що єд��ною порадою, єдиною надією України за
.шшшшсь вони. По таборах 1�есnокій. Всі думки на Україні, про У1.:
раї,�у. До Української Головної Ko.w.a,iдu надходять тися"Чі прохань
_ відпустити на Украї1�у до nовстанt�ів. Констатується збільшення.
81тадків самовільно�о залишення таборів та спроб переходу кордо
нів� І яв1tще t�e за�рожує 1iaбtJT1t масово�о характеру, бо з кожни.w.
сне.\!. по табсрах становище розпалюється..
Зваживши nоложе1�ня в краю, 1ie ясні, не устабілізовані ще, не
певні взаємовідносини .ttiж совета.ми, та поляками та й настрої се
ред інтернован'"х по таборах, - Головне Командування Української
Армії рішилося на ор�анізацію й nід�отовку походу в Україну. Длst
чьоzо створе1�о окремщl. штаб, а командування над майбутньою По
встанською Армією дору"Чено �ен.-хор. Юркові Тютюнникові.
Завдання.м армії було коорди,�увати nовстан"Чuй рух населення й
керуват1t повстанням аж до nepeмoiu над воро�ом.
Коли б до за�ально�о повстання не дійШJІ.О, армія повинна була
11ерешкодитtt воро�ові тф<>ризувати і �рабувати населення та тим
рятtJвати Україну від за�розливо�о .w.арива �олоду.
Видання.1t тих споминів ми віддаємо "Честь Воякам Дpyioio Зимо
во�о Походу, які, не зважаю"Чu на тяжкі обставини, пішли в похід
і за�инули за Україну, лt�шаю"Чи на.м зразок українсько�о �ро.чадяни
на і вояка.
Під "Час 2-ої світової війни загинуло багато вартісних книжок, які
сnеція.льно стосуються історії наших Визвольн.их Зма�ань.
Крайова Управа Б-ва у Ні.чеч"Чuні оци.м. виданн.ям бажає npuia
дaтu нашій молоді про геройство їх батьків, а цілому світові про nо
диву�ідне �ероtіство українського вояка, а, крім то�о, хо'Че збаzатun,
українську вііськову літературу ще одни.м вартісни.м твором.
Редколєrія доповнила спомин своїми світлина.ми кількох осіб, до
дала рисунки і застуш�ла своїми сnеція.льно ви�отовлени.м1t мапа.ми
і cxe.1ta.1tu.
Крайова Управа Б-ва 1 УД. УНА

в Німеччині
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СЛОВО ДО ЧИТАЧІВ
По доконаному вночі з 2-io на 3-io трав'НЯ 1922-io року
скритовбивстві полк. �ен. штабу Юрія Отмарштейна за табо
ром інтерновани.х у Щеnйорно і потім, як у час масових ре
візій і арештів польською поліцією серед українців Галичи
ни. мені пропали зі сховку на Клеnарові у Львові документи
про похід в Україну в листопаді 1921 року, - я покинув
уся,ку думку писати щонебудь про цей похід. Щойно наnо
ле�ливе наnол.я,�ан'НЯ підnолк. Михайла Кураха - «дати сві
доцтво правді» - спонукало мене .чинул.ої зими написати
цей спомин, хоч на це зважитися. бул.о важко, бож ба�а
то nережито�о вже й при'Забулося..
Понад два роки пішло на шукан'НЯ споминів та поваж
ніших праць і причиюсів до них, як теж і мап із то�очасни
ми назвами місцевостей та польсько-совєтським кордоном.
Дякую всім, хто допомі� мені знайти або користуватися.
-книжкою, журналом, часописами, бо все те доnомо�ло мені
nри�адати ба�ато подробиць, так, немов би це вчора діяло
ся,.
Та попри все цей мій спомин є лише конспектом, схоn
ле1иtя.ч за чер�ою то�о, що і як я. тоді сам зблизька бачив,
чув, переживав та добре заnам'я.тав. Чимало тут недомов
лень, пропущень, cyxoio і <<блідо�о» нотуван'НЯ висловів, змі
сту розмов, опису дій чи nодібно�о. Зате немає тут «підтя�у
вання.» буд-ьчо�о за лінією теперішніх моїх міркувань. Вони
наприкінці в окремому уступі бо не вдалося. мені їх промов
чати. Оминаю, де .,,,.,ожу, спростування. прочитаних спо
.чинів чи праць, хоч і показую на дея.кі помічені розхо
дження. .,,,.,іж ними.
Якщо вношу цим щось потрібне для. ліnшо�о пізнання
·ч.астини нашо�о минул.о�о, то дя,кую добри.іе. людя..м, що дали
можливість це зробити (виnравл.ен'НЯ мови, друк і т. n.), а
читачеві дя.кую за об'єктивну, суттєву оцінку.
Хоч ар:м.ія Української Народньої Республіки в 1920 ро
ці воювала з совєтс-ькими військами в Україні мало 1,е по
вних 11 міся,ців, нама�аючись ви�нати воро�а, я. охопив той
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рік цим спомино.4t, бо з 1�им щільно пов'язана nід�отова до
повста-н-ня в Україні і походу туди ·ч.асти-н. тієї ж армії в на
ступному 192l-.4ty році.
Залу-ч,ена cxe.4f.a руху Волинської й Подільської Групи
ви�отовлена на підставі тексту цьо�о сnоми-н.у, із зазна-ч,е
-н.им -ч,асом вимаршу чи затримки в якійсь місцевості.
Лінія рух_у ipynu �ен. Нель�овсько�о показана на схемі
лише як уявна лінія, про що мова в спомині.
Лі-нія руху Волинської Групи між Малими Минька.чи і
хуторо.ч Журба ви.ма�ає перевірки й устійнен-н.я, бо не при
�адую добре цьо�о відти-н.ку маршруту, та й -н.е однаково пи
шуть про ньо�о і-н.ші у'Чй.сники та автори праць.
Окремий показник місцевостей на шляху Волинської
Групи, пови-н.ен -ч,ита-ч,еві обле�шити орієнтацію в cxe.te.i й .ка
пах.
Додані копії мап (із техні-ч,них при-ч,и-н. -н.а -н.их -н.е показа
но лісів) в мірилі 1:200.000 1�оможуть читачеві докладніше
запізнатися з місцем переходу Волинської Групи польсько
совєтсько�о кордону д-н.я 4. ХІ. 1921 р., з підходом до Коро
стеня ,відтак із тереном великої клю-ч,ки руху �оловних
ipyn та, врешті, з Лео-н.івкою - місцем -н.ерозnізнаної зустрі
чі двох із цих наших ipyn.
Світлини осіб, які вдалося зібрати для цьо�о спомину, по
роблено із книжок, тому вони невиразні.
Д.
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НАШІ ПОJІІТИЧНІ ТА ВІЙСЬКОВІ
ДОСЯГНЕННЯ В 1920 Р.
Нелегко було Україні закінчити свої визво.УІьні змагання,
поки стала вона суверенною соборною Українською Народ
ньою Республікою. А ще важче було закріпитися, розбудо
вуватися, оборонятися від ворогів, а в першу чергу москалів.
Ці останні, як великодержавники протягом кількохсот літ,
не піднімали революції в Росії, щоб її роздробити, а навпа
ки, щоб себе територіяльно поширити, скріпити господар
ські й міжнародньо-політичні позиції Росії. Цього тримали
ся вони всіма засобами і за Тимчасового Уряду, і за Леніна
Троцького. Сталін же поставив свій прапор перемоги в Бер
ліні, а тепер москалі поширюють свої впливи з різними ус
піхами в Европі, Азії, Африці й Америці.
Самостійність України москалі вважали за перешкоду на
шляху швидкого здійснення своїх «месіяністичних», кличів
і плянів. То й пішли тотальною війною проти Самостійної
України, мобілізуючи проти неї всі сили пропаrанди, полі
тичних маневрів і зброї.
Слабосилість молодої самостійної України використала
теж і новопостала Польща під патронатом держав Антанти,
головно Франції, і - теж пішла війною на українські землі.
Хоч населення України з ентузіязмом, жертвенно несло
всі тягарі, щоб лише ворог ніде не засидівся, щоб не дійшло
до окупації, то все таки майже ввесь тягар самооборони ліг
на відносно малу нашу Армію.
Армія Української Народньої Республіки творилася «зни
зу», з добровольців, а головно з вояків усіх ступнів колиш
ньої російської армії та з полонених українців армії австрій
ської. Були теж у ній добровольці, які щойно зачинали свою
військову службу.
Вояки армії УНР - це не були фанатичні бійці якоїсь
партії, групи чи даного режиму, це не були шукачі орденів,
бо цих останніх тоді ще й не було, - вони були виконавці
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ЗМІСТ
1. Наші політичні та військові досягнення в 1920 р.
2. Табір інтернованих в Александрові
3. Уряд УНР і політ. еміrрація
4. Початки створення Повстанської Армії
5. Події в Україні .
6. «На працю прJ! розробці лісу» .
7. До наказу, Пане Полковнику
8. Перші дні в Штабі Повст. Армії у Львові
9. Ген.-хор. Юрко Тютюнник .
10. Полк. генштабу Юрій Отмарштейн і його праця
11. Виїзд Штабу Повст. Армії із Львова і підхід Волинської групи до польсько-совєтського кордону.
12. Перехід Вол. групи польсько-совєтського кордону
13. Рух Волинської групи Кішин - сл. Кривотин
14. "
"
"
Слоб. Кривотин
15. "
"
"
Слоб. Кривотин-Піски
16.
"
"
"
Піски-Коростень .
17.
"
"
"
Коростень-Дідковичі
18.
"
"
"
Дідковичі-Войташівка
19.
"
"
"
Войташівка-Леонівка
20. "
"
"
Леонівка-Малі Миньки
21. Бій в Малих Миньках .
22. Рух Малі Миньки-Біловіж
23. Шлях Біловіж-Львів .
24. Знову на Кісельках у Львові
25. Звіт Командування Повст. Армії Головному Отаманові
26. Перші відомості у Львові про смерть Героїв бою
в Малих Миньках
Поазбучний список 359-ох Героїв
27. Зіставлення втрат в людях
28. Трохи міркувань
Додаток до схеми руху головних груп
Спомини, праці, статті про похід в Україну восени
1921-го року .

127

стор.
8
12
15
17
20
24
25
27
34
37
55
66
68
70
73
79
83
86
88
90
96
100
101
103
105
113
116
121
125

