
Героїчний акорд

До 100-річчя Другого Зимового походу



Другий Зимовий похід 

Армії УНР/Листопадовий 

рейд – партизансько-

повстанська операція 

Армії УНР у жовтні–грудні 

1921 року, організована, 

щоб підняти збройне 

повстання проти 

більшовицької влади та 

відновити українську 

державність. 



25 жовтня 1921 року, 

коли в Україні вже 

панувала радянська 

влада, три групи 

Армії УНР розпочали 

Другий Зимовий похід 

в Україну. Йому 

передував Перший 

похід, який закінчився 

невдало.



Газета армії УНР Українська повстанча армія – так 
називалася армія, що здійснила похід 
трьома групами (Подільською, 
Південною (Бесарабською) та 
Волинською). У похід вирушили 25 
жовтня. Першою перейшла кордон 
Подільська група полковника Михайла 
Палія, яка нараховувала близько 500 
вояків. Наприкінці листопада вони, 
подолавши майже 1500 кілометрів 
окупованої більшовиками території, з 
боями дійшли до Київщини, а точніше, 
до Вишгорода. Передбачалося, що 
вони з’єднаються з іншою групою 
повстанців і спільно діятимуть в тилу 
ворога. Командування Південної групи 
не змогло вчасно розпочати бойові дії 
та активний наступ. Відділи цієї групи, 
перетнувши румунсько-радянський 
кордон і підійшовши до Тирасполя, 
відступили до Румунії. Третя, головна, 
найчисельніша Волинська група, якою 
командував генерал-хорунжий Юрко 
Тютюнник, 4 листопада перейшла 
кордон.



Карта походу Перші серйозні бої 
сталися під Коростенем, а 
згодом – і за Коростень. 6-
7 листопада повстанці 
захопили місто та 
звільнили з в’язниці 
близько 500 в’язнів, 
переважно селян, 
заарештованих за відмову 
здавати хліб продзагонам. 
Але на допомогу 
червоним із Житомира 
надійшли два бронепотяги
та тисяча курсантів школи 
червоних старшин.



Повстанці змушені були відступити. Ю.Тютюннику радили повертати 
назад до Польщі, але генерал-хорунжий вирішив прямувати на схід, аби 
під Києвом з’єднатися з Подільською групою. Його рішення стало 
фатальним для повстанців, адже об’єднатися зі своїми не вдалося, 
групу постійно переслідували загони 9-ї кавалерійської дивізії Г. 
Котовського. Повстанці виснажувалися, сили були надто нерівними. 16 
листопада учасники Волинської групи переправилися через річку 
Тетерів і були атаковані трьохтисячною кіннотою Котовського. У бою 
загинуло близько 400 повстанців, у полон, за даними більшовиків, 
потрапили 537 осіб, зокрема і поранені. Їх зачинили у церкві села Малі 
Міньки, потім, за наказом чекістів, перевели до сусіднього села Базар. 
Тут за рішенням «військово-польового суду» 359 осіб розстріляли як 
«злісних бандитів і контрреволюціонерів». Тих, хто залишився, 
переважно старшин, доправили до столиці для подальших допитів, а 
потім також знищили. Ю.Тютюннику разом з невеликим загоном зі 150 
бійців вдалося прорвати оточення і перейти польський кордон.



Ю.Тютюнник, С Петлюра

6 грудня відбулось повернення 
Подільської групи Української 
повстанчої армії до Польщі

Другий Зимовий похід частин Армії 
УНР вважається заключним акордом 
Української революції 1917–1921 
років – останньою звитяжною 
спробою відвоювати самостійність 
України зі зброєю в руках. Героїчна 
сторінка історії українського 
державотворення, Другий Зимовий 
похід не приніс очікуваних 
результатів – підняти 
загальноукраїнське збройне 
повстання не вдалося. Але відвага і 
самопожертва учасників рейду є 
взірцем виконання обов’язку перед 
народом і державою.



Меморіал в честь полеглих
Уперше пам’ять героїв Базару 
вшановано у 20-ту річницю 
трагедії – у 1941 році в умовах 
німецької окупації. У 
незалежній Україні подвиг 
вояків Армії УНР офіційно 
відзначається з 1991 року. У 
2000 році коштом Об’єднання 
українських вояків і 
Української Автокефальної 
Православної Церкви Великої 
Британії на могилі встановили 
меморіал (автор – скульптор 
О. Борис).

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%9D%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1991
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