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повстанськими загонами на території краю, про ставлення місцевого населення до 
українського війська, про участь корсунців у рейді. 
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Однією з найгероїчніших сторінок Української революції 1917–1921 років був 

Перший Зимовий похід Армії УНР – рейд українських військових з’єднань по 
тилах Збройних сил Півдня Росії (далі – ЗСПР) і Червоної армії, який проходив з 6 
грудня 1919 року по 6 травня 1920 року. 

Однак, незважаючи на важливе значення, Перший Зимовий похід Армії УНР 
залишається маловивченою сторінкою історії Української революції 1917–1921 
років. Це стосується і подій, що відбувались на території сучасного Корсунь-
Шевченківського району Черкаської області в досліджуваний період – Корсунська, 
Корнилівська, Селищанська, Шендерівська волості Канівського повіту й 
Деренковецька волость Черкаського повіту  (далі – Корсунщина).  

Метою наукового повідомлення є висвітлення перебігу Першого Зимового 
походу Армії УНР на території Корсунщини, а також з’ясування таких питань: як 
місцеве населення ставилось до українського війська, чи взаємодіяло українське 
військо з місцевими повстанськими формуваннями, чи були серед учасників рейду 
корсунці.  

Основними фактологічними джерелами дослідження є праці, написані 
учасниками Першого Зимового походу. Найбільш важливою є монографія 
«Зимовий похід (6.ХІІ.1919 – 6.VІ.1920)» Олександра Доценка [1], ад’ютанта 
Головного Отамана військ УНР Симона Петлюри. У ній опубліковано кілька 
наказів, що стосувались перебування Армії УНР на Корсунщині. У книзі 
командира Північної групи військ Армії УНР Юрія Тютюнника «Записки генерал-
хорунжого» [13] вміщено протокол з’їзду деренковецько-корнилівського 
повстанського району, який відбувся 7 січня 1920 року, й здійснено політичний 
аналіз цього документа. Дані про дислокацію, переміщення і бойові дії військових 
підрозділів подані командиром Армії УНР під час рейду Михайлом 
Омеляновичем-Павленком у праці «Зимовий похід» [8]. Ставлення місцевих 
жителів до українського війська ілюструють спогади командира полку Чорних 
Запорожців Петра Дяченка «Чорні запорожці. Спомини командира 1-го кінного 
полку Чорних запорожців Армії УНР» [2] і члена уряду УНР періоду Директорії, 
політичного референта Армії УНР під час Першого Зимового походу Панаса 
Феденка «Минуло півстоліття. Зимовий похід Армії Української Народної 
Республіки 1919–1920 рр.» [15].  

Окремі дані взяті з праць українських істориків Михайла Ковальчука [5], 
Ярослава Тинченка [12], Тетяни Швидченко [16], Юрія Кульчицького [6], з 
історико-публіцистичних творів Сергія Коваленка [3] й Романа Коваля [4]. 

У листопаді 1919 року Армія УНР, знекровлена попередніми боями й епідемією 
тифу, була затиснута в «трикутнику смерті» в районі Любара, Нової Чорториї і 
Мирополя (територія сучасної Житомирської області) між ЗСПР, Червоною 
армією і Військом Польським. 

Для збереження Армії УНР на українській території було прийняте рішення 
ліквідувати регулярний фронт, вийти в тил ворожих військ і розпочати 



партизанську боротьбу. Про це П.Феденко згадував: «Сірий зимовий день у 
Чорториї… Настав рішальний момент в історії Української Народної Республіки. 3-
го грудня тут відбулася нарада уряду УНР за участю С.Петлюри, І.Мазепи та 
інших. На нараді були присутні представники війська… Тоді голова уряду І.Мазепа 
вніс пропозицію: уряд і армія УНР продовжують боротьбу за волю України в інших 
формах, як війну партизанську» [15, с. 26]. 

Про причини такого рішення Ісаак Мазепа, керівник уряду Директорії УНР з 
серпня 1919 року по травень 1920 року, писав: «Події в Любарі показали, що ми, як 
регулярна армія, існувати не могли. Щоб зберегти решту армії від деморалізації й 
розкладу, треба негайно переходити до інших форм боротьби. Для вирішення цієї 
справи з переїздом до Нової Чорториї зібралася нарада з участю Петлюри, членів 
уряду (Мазепа, Шрамченко, Черкаський) і представників війська (В.Тютюнник, 
Є.Коновалець, А.Мельник). Я виступив з пропозицією, щоб негайно перейти до 
партизанських способів боротьби. Всі присутні піддержали цю думку»            [7, с. 
321]. 

Як зазначав М.Омелянович-Павленко, «чотири з пятьох командирів груп, а 
саме: Ю.Тютюнник (командир Київської дивізії), Загродський (командир 
Волинської дивізії), Трутенко (заступник полковника Удовиченка) і я (командир 
Запорозької групи) підтримали позицію Уряду, що боротьбу за визволення 
України мусимо провадити далі, але іншим способом – партизанським». 

Згідно з цією ухвалою, військо мало перекинутися на вороже запілля, 
дезорганізувати ворожі «“тили”, комунікацію й засоби зв’язку; організувати 
повстанський рух, підтримати серед населення віру в справу нашу, а найголовніше 
переховати до наступної весни кадри армії» [8, с. 7].  

За даними О.Доценка, «Українська армія, що приготовлялася до Зимового 
походу, налічувала до 10.000 людей при 2.000 шабель і багнетів та 12 гарматах, 
але до 75 % загальної кількости складали штаби частин, немуштрові частини, 
обози і транспорти хворих. Отже, треба вважати, що до бою була здатна жменька 
біля 2 000 людей» [1, с. 17].  

Маршрут Армії УНР під час Першого Зимового походу пролягав територією 
восьми сучасних областей України: Вінницької, Житомирської, Кіровоградської, 
Київської, Миколаївської, Одеської, Полтавської і Черкаської. На початку рейду 
основною метою був вихід особового складу Армії УНР з оточення і боротьба зі 
ЗСПР. Ці події відбувались за межами Корсунщини. 

У другій половині січня 1920 року ЗСПР вже не складали серйозної небезпеки 
для Армії УНР [16, с. 91]. Українське військо розпочало боротьбу з Червоною 
армією. Рішення про це було прийняте 21 січня 1920 року на нараді командування 
Армії УНР, яка відбулась у с. Гусаківці (територія сучасної Кіровоградщини) [8, с. 
49]. 

М.Омелянович-Павленко згадував, що «ухвала Командування була – прорив 
Армії окремими дивізіями в большевицьке запілля. Прийнято було дві пропозиції: 
отаман Тютюнник вважав для себе за корисне рушити на північ, на Київщину, бо з 
цією округою його зв’язувала попередня повстанська діяльність; я ж хотів 
базуватися на південно-східну Херсонщину та Катеринославщину через те, що 
штаб мав відомости про присутність в районі Знаменка – Єлизавет партизана 
отамана Гулого-Гуленка» [8, с. 49]. 

Армія УНР була поділена на дві групи – Південну й Північну. До Північної 
групи увійшли Волинська дивізія під командуванням полковника Олександра 
Загродського й Київська – під командуванням полковника Юрія Тютюнника, 
котрий здійснював і загальне командування Північною групою. Останнього, як 
військового й політичного діяча, І.Мазепа характеризував так: «Ю.Тютюнник – 
талановитий, досвідчений партизан, який до всього того досить добре розбирався 
в тогочасній політичній ситуації в Україні. Тому, коли Петлюра і Юнаків 
підписали наказ про їх (М.Омеляновича-Павленка і Ю.Тютюнника. – Л.О.) 
призначення, я був спокійний за долю нашої армії в запіллі ворога» [7, с. 325]. 



Командування Армії УНР у своїй директиві «вказало дивізіям таку схему 
дальшої чинности армії: 1) з 22 січня по 15 лютого дивізії повинні відбути марші 
самостійно по запіллю Червоної армії; 2) маневровий район – площі повітів: 
Звенигородського, Таращанського, Канівського, Черкаського, Чигиринського й 
Єлизаветського; 3) підчас маршу дивізії розвинуть агітаційно-інформаційну працю 
і піднесуть активність повстанських відділів; 4) район об’єднання – простір між 
Чигирином та Черкасами» [8, с. 49].  

Як зазначав О.Доценко, «район Черкаси – Чигирин – Канів, куди мала прямувати 

наша армія, в той час займали або місцеві большевицькі охорони або й регулярні частини 

(Червоної армії. – Л.О.), що переходили на польський фронт» [1, с. 52–53]. На територію 

Центральної України просувались війська Червоної армії, а саме: 12 армія, 47 дивізія 

рухалась у район Гайсина – Христинівки – Умані, у Черкаському повіті зосереджувалась 

60 дивізія [16, с. 105]. 
Північна група рухалась територією Звенигородського й Канівського повітів у 

напрямку м. Черкаси. 23 січня 1920 року війська зупинилися в районі Вільшани – 
Кирилівки (нині – с. Шевченкове Звенигородського району Черкаської області) 
для відпочинку й вирішення деяких організаційних питань. 27 січня в с. Кирилівці 
був урочисто освячений прапор 2 кінного полку імені гетьмана Івана Мазепи, який 
входив до складу Волинської дивізії. Щоб знищити Північну групу Армії УНР, 
командування Червоної армії спрямувало проти неї 60 дивізію. З допомогою 
місцевих селян українському війську вдалося уникнути оточення на 
Звенигородщині             [8, с. 68–69]. Далі шлях Північної групи пролягав 
територією Корсунщини.  

За даними штабів Київської і Волинської дивізій, обстановка в той час була 
такою: на станції Фастів знаходилось багато військ Червоної армії, які 
направлялись на польський фронт; на станцію Ольшаниця (залізнична станція 
між Фастовом і Миронівкою) прибув ешелон більшовицьких військ з гарматами 
«для ліквідації "Медвинської республіки",  яка вже обеззброїла два совітських 
полки і захопила м. Таращу. У районі Корсуня і Городища, крім місцевої охорони, 
ворожих сил не було. У м. Каневі були боротьбисти невідомої кількости» [1, с. 55]. 
У донесеннях штабів відсутня інформація про загін більшовика С.Федоренка, який 
на початку грудня 1919 року «налічував близько 500 бійців» [5, с. 114] і повністю 
контролював Таганчанську й найближчі до неї волості Канівського повіту. 
Вірогідно, цього загону там не було. 

Оскільки Північна група Армії УНР і за чисельністю особового складу, і за 
забезпеченням значно поступалась підрозділам Червоної армії, її тактика 
полягала в тому, щоб уникати зустрічі з великими з’єднаннями, а нападати на 
малі. 

Київська й Волинська дивізії рухалися в одному напрямку, але різними 
шляхами. У спогадах О.Доценка про це сказано так: «В часі 30-31.І. Волинці 
осягнули район Шендерівки – Сидорівки, Київці – Сухине – Ставище (вірогідно, 
Селище. – Л.О.) і 1.ІІ разом переходили в район с. Деренковець» [1, с. 55].  

Більш детальна інформація міститься в наказах командирів дивізій. Так 29 
січня 1920 року командир Волинської дивізії полковник О.Загродський видав 
наказ підрозділам дивізії, відповідно до якого вони 30 січня о 6 годині ранку мали 
«стати на марш» і перейти із с. Кирилівки до с. Шендерівки і ближніх сіл. Зокрема, 
у наказі було сказано: «Кінній заставі 4-го пішого полку перейти в с. Гуту 
Шандарівську (Гуту Шендерівську. – Л.О.); заставі кінного дивізіону перейти в с. 
Сидорівку. д) Кінному дивізіону вести розвідку на Стеблів, Соснівка, Корсунь» [1, с. 
209].  

Наступний наказ був виданий 31 січня в с. Шендерівці. У ньому йшлося про те, 
що дивізія має перейти в район Беркозівки, рухаючись за таким маршрутом: 
Стеблів, дорога біля Виграєва, Ситники, Моринці, шлях біля Голяків, Таганчі. 
Першою йшла розвідка. 31 січня о 14 годині підрозділ            2 кінного полку імені 
Максима Залізняка, що знаходився в авангарді, мав розпочати рух за вказаним 



маршрутом і перейти в с. Копіювате. У                      с. Моринцях, у крайній хаті з 
початку села, потрібно було залишити одного козака з донесенням про ворога; 
вести розвідку в напрямку Козина й Степанців, агентурну – у районі Канева – 
Межиріча. У той же час і за тим же маршрутом з Гути Шендерівської в Таганчу 
мала вирушити застава 4 пішого полку. «Як там нікого немає, розташуватись на 
Північ. Околиці міста», – було сказано в наказі [1, с. 211]. Розвідку вести в 
напрямку станції Таганча, агентурну – у м. Корсуні.  

1 лютого о 2 годині ночі бойовий загін 2 кінного полку імені гетьмана Івана 
Мазепи мав завдання із Сидорівки через Миколаївку, Москаленки, Янівку, 
Таганчу перейти в хутір Казанський. Основні сили Волинської дивізії (2 кінний 
полк імені гетьмана Івана Мазепи, кіннота 4 полку, гарматний дивізіон, 4 піший 
полк, обози) у той же час мали зібратись у Шендерівці, на широкій вулиці, що йде 
на Стеблів, і вирушити зазначеним маршрутом на Таганчу [1, с. 211]. Як відбувався 
рух військ Волинської дивізії, нам не відомо. Вірогідно, спокійно, без зіткнень з 
ворогом. Адже вже 3 лютого штаб                 2 кінного полку імені Максима 
Залізняка знаходився в Малому Ржавці, готуючись до наступу на Канів, а 6 лютого 
штаб дивізії – у Хрещатику            [1, с. 213–215]. 

Станом на 30 січня 1920 року Київська дивізія перейшла на територію 
Корсунщини. Штаб дивізії знаходився в Селищі. Того дня 5 кінний полк Київської 
дивізії в Сухинах зустрівся з кінним загоном (70–80 осіб) 58 дивізії Червоної армії 
і роззброїв його [1, с. 210]. За даними М.Омеляновича-Павленка, у 
червоноармійському загоні налічувалось «до 100 шабель»           [8, с. 69]. Це було 
одне з перших зіткнень Північної групи з військами Червоної армії під час 
Першого Зимового походу. За вмілі й рішучі дії полковник Ю.Тютюнник оголосив 
особовому складу 5 кінного полку подяку [1, с. 210].  

Відповідно до наказу, виданого Ю.Тютюнником наприкінці доби              30 
січня, Київська дивізія мала 31 січня о 6 годині ранку «стати на марш і перейти в 
район Деренковець, Набутов, Дробівка (Набутів, Драбівка. – Л.О.)» [1, с. 210]. 
Порядок руху був таким: в авангарді – 5 кінний полк, далі –              5 піший і 5 
гарматний полки, штаб дивізії і обози; маршрут: з району Сухин – Селища через 
Квітки, Глушки, Вільхівчик до Деренковця. Штаб дивізії,            5 піший і 5 
гарматний полки на ночівлю мали розташовуватись у Деренковці, у Драбівці – 5 
кінний полк. Великого значення надавалось розвідці. Про це в наказі сказано: «5 
піш. п. під час руху вислати розвідку на Журавку. 5 кін. п. під час руху вислати 
лівий боковий роз’їзд на Галушки (Глушки. – Л.О.), де він і розташовується на 
великий привал, яко застава. В 17 годин 30 хв. роз’їзд рухається далі на Ольховчик 
(Вільхівчик. – Л.О.), Деренковець, де й приєднається до полку… По розташуванню 
5 піш. п. виставити охорону в бік Корсуня і Черепина» [1, с. 210]. 5 кінний полк мав 
виставити заставу в              с. Нетеребці й проводити розвідку в напрямку на 
Сахнівку й Кумейки. Оскільки дивізія мала перейти через залізницю, командир 
наказував: «При переході через залізницю не псувать дротів і колеї» [1, с. 210]. 
Після Деренковця шлях Київської дивізії пролягав за межами Корсунщини.  

Отже, не маючи серйозного опору з боку Червоної армії і більшовицьких 
повстанських загонів, Київська й Волинська дивізії пройшли територією краю 
швидким маршем всього за чотири дні. 

У першій половині лютого 1920 року Північна група, до якої приєднався полк 
Чорних Запорожців під командуванням полковника Петра Дяченка, 
продовжувала бойові дії на території Канівського й Черкаського повітів. У ніч з 4 
на 5 лютого українські воїни захопили Канів. 7 лютого вони оволоділи Черкасами 
й утримували місто три доби. За цей час у черкаських друкарнях було надруковано 
багато агітаційних листівок.  З 5 по 10 лютого точились бої за залізничну станцію 
Бобринська й м. Смілу. У середині лютого і Північна, і Південна групи Армії УНР 
переправились на лівий берег Дніпра, де перебували 4 дні, потім знову 
повернулися на Правобережжя і пішли на захід. Цього разу територією 
Корсунщини вони не рухались.  



Оцінюючи дії Північної групи, полковник М.Омелянович-Павленко в наказі 
від 15 лютого 1920 року зазначав: «Майже місяць Київська і Волинська дивізії були 
відрізнені від Армії, проводячи всюди рішучими засобами нашу Українську 
справу… Наслідки цього величезні – слава іде горою: лівобережжя почуло про 
Українське Народне Військо… Слава! і подяка старшині і козацтву, а особливо 
командірам … Тютюннику і Загродському»  [1, с. 236]. 

Однак без підтримки місцевого населення Армія УНР не могла б виконувати 
поставлені завдання. Незважаючи на байдужість частини селян, «…Армія відчула, 
що маса дивиться на неї, як на свою оружну силу, – крім назви "петлюрівці" часто-
густо можна було вже чути ще назви "українці", "наше військо"... Національні й 
республіканські демократичні кличі Армії притягали симпатії широких мас 
населення до себе» [8, с. 47–48]. Про перебування Чорних Запорожців у 
Деренковці П.Дяченко у спогадах писав: «Полк щиро вітали й запрошували до 
хат» [2, с. 60]. 

Учасники Першого Зимового походу не мали польових кухонь, продукти й 
запаси фуражу одержували в місцевих селян. Нестачу набоїв і гвинтівок 
поповнювали трофеями під час боїв і теж одержували від селян. Місцеві жителі 
допомагали орієнтуватись на місцевості. Вони, зокрема, були провідниками, про 
що, наприклад, можна прочитати в наказі полковника О.Загродського: 
«Проводників змінити в м. Моринцях (під час руху з Шендерівки в Таганчу.  – 
Л.О.)» [1, с. 211]. 

Вступали селяни і до Армії УНР. Так П.Феденко згадував: «Турбувався 
Ю.Тютюнник недостачею зброї, казав, що молоді люди всюди, де проходили 
частини Армії УНР, хотіли вступити до війська, але довелося відмовляти, не було 
чим озброїти їх… У Завадівці я попрощався з Гандзенком (житель Валяви, учень 
П.Феденка. – Л.О.). Він дуже жалкував, що його не прийняли до війська, бо не було 
зброї. Але, мабуть, і через літа, бо йому не було й 16 років» [15, с. 60, 63]. 

Достеменно не відомо, чи брали участь у Першому Зимовому поході уродженці 
й жителі Корсунщини, чи вступив хтось із них до українського війська в той час. У 
поіменних списках старшин 4 Київської стрілецької дивізії, які разом з урядом 
УНР в листопаді 1920 року перейшли польський кордон, є два уродженці 
Корсунщини. Це – Севастіян Филипович Лукіяненко, 1888 року народження, 
уродженець с. Склиминців. На військовій службі перебував з 1917 року, мабуть, в 
армії Російської імперії, і з того ж року – в українському війську, вірогідно, частина 
була українізована. Станом на листопад 1920 року – хорунжий, без посади, у складі 
4 збірного куреня             4 Київської стрілецької дивізії. У цьому ж курені був і 
Василь Павлович Харченко, 1900 року народження, уродженець м. Стеблева. В 
Армію УНР добровільно вступив у 1919 році, станом на листопад 1920 року – 
ройовий, посада невідома [12, с. 627–627, 654–655]. Можна припустити, що вони 
обидва брали участь у Першому Зимовому поході Армії УНР.  

Крім того, у реєстрах особового складу 1 Запорозької дивізії, яка брала участь у 
Першому Зимовому поході, значаться поручик Іван Філоненко й козак Грицько 
Бондарь. Перший в Армію УНР вступив до 6 грудня 1919 року, був у складі 
господарської частини пішого полку, інший – у тому ж полку з 5 травня 1920 року 
[12, с. 462, 479]. Ми звернули увагу на цих осіб тому, що люди з такими 
прізвищами й іменами є в списках загонів Вільного козацтва сіл Вільхівчик і 
Деренковець – це Іван Іванович Філоненко і Грицько Іванович Бондарь [10, арк. 
26; 11, арк. 45].  

У списку полку Чорних Запорожців є козак Степан Корнієнко, бунчужний 
пластунської сотні [12, с. 490]. За архівними даними, житель Петрушок 
Корсунської волості Степан Іванович Корнієнко 22 листопада 1918 року 
добровільно вступив до українського республіканського війська [9, арк. 92].  

Питання про участь у Першому Зимовому поході жителів Корсунщини 
Грицька Бондаренка, Степана Корнієнка, Івана Філоненка залишається відкритим. 
Однак таку участь не варто заперечувати, адже в той час у середовищі селян 



Корсунщини, як і всієї України, переважали антибільшовицькі настрої.  
Наприкінці 1919 – на початку 1920 років, зокрема на Правобережжі України, 

діяло багато повстанських загонів різного політичного спрямування, переважно – 
антибільшовицьких. М.Омелянович-Павленко згадував, що «опинившись в 
самому серці України, Армія побачила тотожність своєї ідеології з ідеологією 
повстанців і бажанням селянської маси, що повстанців тих з себе видала» [8, с. 47].  

На території Корсунщини активну бойову діяльність вели великі повстанські 
загони Квітковського (700 шабель і 500 багнетів), Голого             (до 1 000 багнетів), 
Сокола (до 2 000 багнетів) [1, с. 123–124]. Дані про чисельність наведені станом до 
25 березня 1920 року. Однак можна припустити, що досить значною чисельність 
загонів була і в січні – лютому того ж року. Так узимку 1920 року повстанці 
отамана Квітковського, яким командування Армії УНР допомогло зорганізуватися 
за формою «Січ», контролювали Звенигородський, Таращанський і Канівський 
повіти               [6, с. 182]. 

Отаман Голий очолював так звану «Мліївську республіку». Це повстанське 
формування контролювало кілька волостей Канівського повіту, здійснювало 
антибільшовицькі рейди і на Корсунщину, у Корсунську й Деренковецьку волості 
[4, с. 101].    

Про отамана Сокола відомо дуже мало. За Т.Швидченко, «у районі Корсунь – 
Городище – Канів оперували загони повстанця Сокола (Гаркуші). 15 грудня (1917 р. 
– Л.О.) вони пошкодили залізницю біля Корсуня, унеможлививши відхід білих по 
тій лінії» [16, с. 72]. За М.Ковальчуком, «поблизу Корсуня виник партизанський 
загін колишнього прапорщика Гаркуші, який 22 грудня (1917 р. – Л.О.) вчинив 
напад на Набутівський цукровий завод» [5, с. 117]. Ю.Тютюнник у праці про 
Перший Зимовий похід Армії УНР опублікував протокол з’їзду повстанських 
частин сіл Деренковець, Черепин, Вільхівчик, Миропілля, Корнилівка, Нетеребка, 
Бровахи, Сахнівка, Набутів, який відбувся 7 січня 1920 року і на якому був 
утворений Деренковецько-Корнилівський повстанський район під командуванням 
отамана Сокола. Цей документ свідчить про те, що отаман Сокіл користувався 
великим авторитетом серед повстанців. Підтвердженням цього також є два пункти 
з ухвали з’їзду: «1. Вислухавши доповідь Отамана Сокола про упорядкування в с. 
Деренковці загону повстанців, вияснивши мету повстання, зібрання висловлює 
подяку Отаманові Соколові і всім тим повстанцям, котрі, не шкодуючи свого 
життя, встали на захист своїх сіл району від ворогів українського народу… 8. З 
огляду на те, що люди, які працюють у Деренківському районному штабі, взяли на 
свою відповідальність весь хід повстання в районі в перші його часи, ризикуючи 
своїм життям, з’їзд вирішив затвердити і надалі цих людей на посадах, які вони 
займали до цього часу: Сокіл – отаманом і начальником районного штабу, 
Грозний – комендантом районного штабу, Квітка – помічником коменданта, 
Гайдамака – діловодом штабу і Тополя – начальником господарської частини» [13, 
с. 191, 193].   

Можна припустити, що Ю.Тютюнник під час перебування в Деренковецькій 
волості спілкувався з отаманом Соколом. Зустрічався з ним, а також з 
комендантом деренковецько-корнилівського повстанського району Грозним і 
П.Дяченко, про що писав М.Омелянович-Павленко [8, с. 186]. Однак, вважаємо, 
що дату зустрічі 29 січня 1920 року, останній вказав хибно. Наздоганяючи 
Київську дивізію, П.Дяченко зі своїм полком перебував у деренковецько-
корнилівському районі 4 лютого.  

3 лютого Чорні Запорожці зупинились на вечерю у Валяві, потім перейшли 
залізницю і 4 лютого о 2 годині ночі прибули до Черепина, де заночували. Уранці 
полк продовжив рух через Деренковець і Драбівку               [3, с. 139]. Про це 
П.Дяченко згадував: «Пройшли села Деренковець та Драбівку. Селяни цих сіл 
озброєні. Мали досить рушниць, кулеметів, а на площі Драбівки стояли дві 
гармати. Між собою пов’язані телефоном. Усе це велось під прапором Самостійної 
України… Радісно було чути й бачити працю національно свідомих людей» [2, с. 



60]. Посилаючись на «Щоденник Чорних Запорожців», О.Доценко писав, що полк 
перейшов села Деренковець і Драбівку, «це був повстанчий район» [1, с. 62]. 

Перебування Армії УНР у повстанських районах мало важливе значення для 
обох сторін. Однак, як зазначав Ю.Тютюнник, «зимою 1919–20 рр. таких сільських 
районів зі своїми штабами і власними, аналогічними деренковецьким, законами 
наша армія бачила не одну сотню. Допомогти повстанцям, давши їм інтелігентних 
робітників, армія не могла, бо сама працювала, відчуваючи обмаль інтелігенції в 
своїх рядах, яка допомагала би політичній роботі. Політичні референти, що були 
при армії, небагато могли допомогти населенню, бо час постою війська на одному 
місці був коротким, а питань село висовувало безліч. Потрібні були постійні 
інструкторські сили, які б допомагали селові виплутуватись із різних комбінацій, 
якими росіяни хотіли його обплутати» [13, с. 195].  

6 травня 1920 року Армія УНР завершила Перший Зимовий похід. 
«Залишивши в запіллі ворога для подальшої боротьби частину своїх сил, – писав 
український громадський і військовий діяч О.Удовиченко, – Українська Армія 
налічувала в своєму складі 397 старшин, 5 950 козаків, 14 гармат і 144 кулемети… 
Армія пройшла 2 500 кілометрів. За цей час вона провела велику бойову і 
пропагандістську працю і була тим моральним і духовним осередком, з якого 
українське населення черпало силу й енергію в боротьбі проти Москви. Своє 
завдання вона виконала блискуче. В пам’ять цього походу Український Уряд 
нагородив усіх його учасників відзнакою – Залізним Хрестом» [14]. Серед 
нагороджених був і І.Філоненко [12, с. 479], можливо, він з Корсунщини. 

Отже, під час Першого Зимового походу Армія УНР перебувала на Корсунщині 
кілька днів і залишила її територію з метою виконання подальших завдань.  

 На сьогодні залишаються нез’ясованими питання про взаємодію Північної 
групи Армії УНР з повстанськими формуваннями, які діяли на Корсунщині, 
зокрема, з Деренковецько-Корнилівським повстанським районом, і про участь 
жителів краю в Першому Зимовому поході. Пошук відповідей на ці запитання 
потрібно продовжувати в архівах України. 

Джерела та література 
1. Доценко О. Зимовий похід (6.ХІІ.1919 – 6.VІ.1920). – К.: Вид-во імені Олени Теліги, 
2001. – 376 с. 
2. Дяченко П. Чорні запорожці. Спомини командира 1-го кінного полку Чорних 
запорожців Армії УНР. – К.: Стікс, 2010. – 448 с. 
3. Коваленко С. Чорні запорожці: історія полку. – К.: Стікс, 2012. – 368 с. 
4. Коваль Р. Коли кулі співали. Біографії отаманів Холодного Яру і Чорного лісу. – К.: 
Діокор, 2006. – 624 с. 
5. Ковальчук М.А. Повстансько-партизанський рух проти білогвардійців на Київщині 
(вересень 1919 – січень 1920) // Український історичний журнал. – 2009. – № 5. – С. 106–
121. 
6. Кульчицький Ю. Шаблі з плугів: Український повстанський рух у визвольних 
змаганнях. – Львів: Ін-т українознавства імені І.Крип’якевича НАН України, 2000. – 260 с. 
7. Мазепа І. Україна в огні й бурі революції. – К.: Темпора, 2003. – 608 с. 
8. Омелянович-Павленко М. Зимовий похід. – Каліш, 1934. – 192 с. 
9. Список козаків, котрі добровільно пішли в українське республіканське військо. 23 
грудня 1918 року // Державний архів Черкаської області (далі – ДАЧО). – Ф. Р-497. – Оп. 1. 
– Спр. 38. 
10. Список козаків с. Вільхівчик Деренковецької волості Черкаського повіту // ДАЧО. – Ф. 
504. – Оп. 1. – Спр. 22. 
11. Список козаків сіл Деренковець і Ольховчик Черкаського повіту на Київщині // ДАЧО. 
– Ф. Р-504. – Оп. 1. – Спр. 24. 
12. Тинченко Я. Лицарі Зимових походів. 1919–1922 рр. – К.: Темпора, 2017. – 760 с. 
13. Тютюнник Ю. Записки генерал-хорунжого. – К.: Книга Роду, 2008. – 312 с. 
14. Удовиченко О. Україна у війні за державність. Історія організації і бойових дій 
Українських Збройних Сил 1917–1921. – Вінніпег: Видав хорунжий УСС Д.Микитюк, 1954. 
– 176 с. URL: https://knigogid.ru/books/112232-ukrana-u-vyn-za-derzhavnst-storya-organzac-
boyovih-dy-ukranskih-zbroynih-sil-1917-1921/toread (дата звернення: 20.11.2019). 

https://knigogid.ru/books/112232-ukrana-u-vyn-za-derzhavnst-storya-organzac-boyovih-dy-ukranskih-zbroynih-sil-1917-1921/toread
https://knigogid.ru/books/112232-ukrana-u-vyn-za-derzhavnst-storya-organzac-boyovih-dy-ukranskih-zbroynih-sil-1917-1921/toread


15. Феденко П. Минуло півстоліття. Зимовий похід Армії Української Народної Республіки 
1919–1920 рр. – Нью-Йорк; Джерзі Ситі: Вид-во «Свобода», 1992. – 80 с. 
16. Швидченко Т.М. Перший Зимовий похід Армії УНР в контексті національно-визвольної 
революції 1917–1921 років. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 
історичних наук. – К., 2016. – 223 с. URL:   http://shron1. 
chtyvo.org.ua/Shvydchenko_Tetiana/Pershyi_Zymovyi_pokhid_Armii_UNR_v_konteksti_nats
ionalno-vyzvolnoi_revoliutsii_1917__1921_rokiv.pdf (дата звернення: 25.11.2019). 
 


