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Представники Держкіно та телеканалу “1+1" днями 
побували на Черкащині, визначаючись з локаціями 
майбутніх зйомок фільму за романом Василя Шкляра 
“Залишенець. Чорний Ворон” – у складі групи візитерів 
зі столиці, зокрема, були головний режисер, оператор-
постановник фільму.

Гості відвідали Медведівку, Жаботин, Лубенці, Кам’янку 
(зокрема, каньйон на Тясмині). 

Про те, що канал підписав угоду з Василем Шкляром, 
стало відомо ще на початку нинішнього року – про це 
повідомив під час круглого столу на тему «Майбутнє 
російського продукту на українському телеринку» гене-
ральний директор «1+1 медіа» Олександр Ткаченко.

Роман «Залишенець. Чорний ворон» відтворює одну 
із сторінок вітчизняної історії – боротьбу українських 
повстанців проти радянської влади у 1920-х роках. На 
їхньому чорному бойовому прапорі було написано: «Воля 
України або смерть». У 1921 році чотирирічна війна, яку 
Росія розв’язала проти Української Народної Республіки, 
закінчилася. Проте збройна боротьба ще роками тривала 

У центрі зали - Артем Кизило. Це на честь його батька в 
Умані буде основна експозиція музею сучасної війни проти 
одвічних ворогів України...

Вони вийшли на паркет, щоб зібрати гроші на 
музей сучасної війни. У столиці відбувся перший 
благодійний бал захисників України. Танцюва-
ти вальс герої АТО, волонтери та журналісти на-
вчилися менш ніж за тиждень. Усі зібрані кошти 
передадуть на створення музею в Умані, головну 
експозицію в якому присвятять загиблому Герою 
Андрію Кизилу.

Рівно тримати спину, кружляти в такт та обов’язково 
тягнути носки – у військовослужбовців було лише 4 
дні, щоб навчитись танцювати вальс та вийти на пар-
кет. Кіборги, десантники, морпіхи – у повній бойовій 
готовності. Та тримати зброю в руках, як виявилося, 
для них набагато легше.

“Болить все абсолютно, тому що зранку до вечора 
ці повтори… Напевно, якщо брати щотижневу фізичну 
підготовку, то вона в нас трішки легша”, – розповів ко-
мандир підрозділу морської піхоти Вадим Сухаревсь-
кий.

Усі учасники благодійного балу зголосились танцю-
вати, щоб зібрати кошти на створення музею сучасної 
війни в Умані – у підсумку було зібрано більше 50 ти-
сяч гривень.

Головна наша мета – щоб танцювали реальні учас-
ники АТО. Ми чітко розуміли, що на місяць з передової 
100 % їх не відпустять. Тому йшли на такий ризик і 
розуміли, що у нас є кілька днів для того, щоб навчити 
танцювати і підготувати бал,– зазначила організатор 
благодійного балу захисників Оксана Гаврилюк.

На бал прийшли дружина, маленький син та сестра 
Андрія Кизила.

Оксана Кизило, дружина загиблого Героя, вислови-
ла щиру вдячність організаторам балу: “Я дуже рада, 
що зустрілась з усіма вами. Як сказав один хлопчи-
на  – “одна дружня сім’я”. Це правда… Я дуже рада 
що ви у мене є. Величезне вам всім дякую! Дякую вам 
за Бал Офіцерів! Ви зробили неймовірну справу, яка 
буде переходити з року в рік. Яка ставатиме з кожним 
роком маштабнішою, традиційною! Мрія Андрюхи 
здійснюється… про офіцерів заговорили…”

НА ОФІЦЕРСЬКОМУ 
БАЛУ ЗБИРАЛИ КОШТИ 

НА МУЗЕЙ В УМАНІ

Сторінку підготував Петро ДОБРО

До Холодноярського Храму Святого Праведно-
го Петра Багатостраждального (Калнишевського) 
завітали гості з далекої Австралії – Кошовий Отаман 
Українського Вільного Козацтва Австралії Петро Де-
ряжний з дружиною Ніллою, – та Смілянське козацт-
во УВК.

Після спільної молитви отець Василь 
(Циріль) подякував гостям і всій українській 
діаспорі Австралії за матеріальну 
підтримку в будівництві храму та за 
фінансову допомогу ЗСУ бійцям АТО, від 
небайдужих українців з Австралії. Також 
отець Василь передав через Петра Де-
ряжного для української громади ікону 
Св. Петра Калнишевського та вручив 
Благословенну Подячну Грамоту від Си-
нодального Управління Військового Духо-
венства УПЦ КП.

У ХОЛОДНОМУ ЯРУ ПОБУВАВ 
ОЧІЛЬНИК ВІЛЬНОГО 
КОЗАЦТВА АВСТРАЛІЇ

УКРАЇНСЬКІ Й ПОЛЬСЬКІ 
ІСТОРИКИ ПРОВЕЛИ ФОРУМ 
У ЧЕРКАСАХ

У Черкасах відбулося V 
засідання Українсько-польського 
форуму істориків. Цього разу 
темами для обговорення ста-
ли події на Холмщині/Східній 
Люблінщині у 1942–1944 рр.

Доповіді на тему «Холм-
щина/Східна Люблінщина у 
1942 р.» від української сто-
рони виголосив Юрій Макар, 
професор, завідуючий кафе-
дрою міжнародних відносин 
Чернівецького національного 
університету імені Ю. Федько-
вича, від польської – професор 

Ігор Галагіда, начальник Відділу історичних досліджень 
Польського інституту національної пам’яті в Ґданську.

Мирослав Іваник, український дослідник із Торонто 
(Канада) та доктор Маріуш Зайончковський, працівник 

Відділу історичних досліджень Польського 
інституту національної пам’яті в Любліні пред-
ставили доповіді на тему «Холмщина/Східна 
Люблінщина у 1944 р.»  Виступ доктора Мірослава 
Шуміли, директора Відділу історичних досліджень 
Польського інституту національної пам’яті уза-
гальнив тематику польсько-українських стосунків 
на Холмщині/Східній Люблінщині у 1942–1944 рр.

Під час наступного засідання Форуму, яке за-
плановане на березень 2018 року в Польщі, обго-
ворюватиметься проблематика щодо поляків та 
українців у Східній Галичині в 1943 – 1945 рр.

У зв’язку із різницею в оцінках українських 
та польських істориків подій березня 1939 
року учасники Форуму вирішили, що в рамках 
осіннього засідання 2018 року буде обговорюва-
тись питання Карпатської України/Закарпатської 
Русі і українсько-польських стосунків у 1939 році.

ЗНІМАЛЬНА ГРУПА ФІЛЬМУ ПРО ОТАМАНА ЧОРНОГО 
ВОРОНА ВИЗНАЧАЛАСЯ З ЛОКАЦІЯМИ НА ЧЕРКАЩИНІ

майже на всіх теренах України. 
Повстанці Холодного Яру най-
довше чинили опір радянській 
окупації, боролися за свободу 
українського народу, жертву-
ючи власним життям.

«Екранізацію «Чорного 
ворона» давно очікують у 
суспільстві, адже свого часу 
роман сколихнув багатьох 
людей. Сама ідея це зробити 
циркулювала з моменту появи 
самого твору, вона часто ви-
никала у середовищі читачів, 
оскільки була відкрита аб-
солютно нова і невідома 

більшості людей сторінка історії. Я дуже втішений, що це 
станеться, бо це є однією з цілей мого життя. Власне, роман 
був передчуттям тих подій, які відбуваються сьогодні у нас 
в країні», – каже автор роману Василь Шкляр.

Отаман з Австралії отримав у подару-
нок ікону Петра Калнишевського



3
3№10 (101) 16 листопада 2017 р.Патріоти

Напевно, кожен черкащанин звернув увагу на 
те, що місто заполонили нелегальні гральні закла-
ди. Національні Дружини спільно з активістами 
Національного Корпуси і раніше влаштовували рей-
ди проти різних гральних закладів, тепер закрито ще 
два відділення оператора, що працював на Росію і 
перебуває у санаційному списку РНБО України. 

Неповнолітнім активістом було здійснено контроль-
ну оплату ігрового часу через касу грального закладу, і 
зафіксовано це на відео. Цікаво також те, що адміністрація 
закладу аж ніяк не протидіяла неповнолітній особі, замість 
того - запропонували каву і попільничку. На місце події 
представники Національних Дружин викликали поліцію, 
надавши всі свідчення і докази, після чого заклад було за-

«ЗБРОЯ - ТВОЄ ПРАВО, ЗАХИСТ - ТВІЙ ОБОВ'ЯЗОК»
.«Зброя - твоє право, захист - твій обов'язок»Таку 

думку вже тривалий час відстоюють представники 
Національних Дружин та Національного Корпусу. 

Влітку за ініціативи цих структур у Черкасах відбулась 
перша конференція, присвячена праву на зброю для 
цивільних українців. Тоді один зі спікерів звернувся до 
присутніх із цитатою «Білля про рабів» 1779 року, яка зву-
чить так: «Жоден раб не повинен зберігати чи переносити 

зброю, якщо тільки у нього немає письмового наказу го-
сподаря, або якщо він не знаходиться в присутності госпо-
даря». Поневолення шляхом роззброєння – давній спосіб 
підкорити собі рабів, зробити їх слабкими, беззахисними 
боягузами. 

Сьогодні, коли у країні відбувається війна, а злочинці 
мають фактично необмежений доступ до зброї, звичайні 
українці мають чи не найскладнішу систему отримання 
цивільної зброї. Захист власного життя - не лише осново-
положне право кожної людини, а і її обов'язок.

Від початку листопада спортивний зал імені Сергія 
Амброса відкрив свої двері для усіх охочих навчи-
тись основ поводження зі зброєю. Відтепер тут двічі на 
місяць відбуваються теоретичні та практичні заняття для 
відточування навиків володіння цивільною зброєю, а на-
вчають присутніх досвідчені бійці полку «Азов» та пред-
ставники Національних Дружин.

Такі уроки - перший крок до впровадження культури 
поводження зі зброєю, яка була відсутня в Україні протя-
гом десятиліть, а її відсутність спричинила неготовність до 
відсічі ворогу.

Та одним із найважливіших кроків до сприйняття зброї як 
інструменту безпеки стала розробка проекту стрілецького 
тиру імені В’ячеслава Галви – досвідченого бійця «Азову», 
високопрофесійного інструктора з бойової підготовки з 
Черкащини, що загинув у серпні 2014 року, обороняючи 
цілісність України. 

Сучасний стрілецький тир – це вклад у обороноздатність 
нації, виховання нового покоління, яке здатне дати гідну 
відсіч ворогу та захистити свій дім. Відповідний проект за-
пропоновано до «Громадського бюджету» Черкас з подачі 
Національного корпусу.

НАЦІОНАЛІСТИ ВІДЗНАЧИЛИ 14 ЖОВТНЯ 
ТРИДЦЯТИТИСЯЧНИМ «МАРШЕМ СЛАВИ ГЕРОЇВ»

Увечері 14 жовтня у Києві святковим концертом 
завершився Марш Слави Героїв , присвячений Дню 
українського козацтва, Дню створення УПА та Дню за-
хисника України. Організаторами заходу виступили 
Національний Корпус, Правий Сектор та ВО «Свобо-
да». У ході взяло участь понад 30 тисяч учасників.

Масштаби ходи цього року вражають: уперше марш 
простягнувся від Бесарабської площі до Європейської, 
повністю заполонивши Хрещатик та Майдан Незалежності. 
На чолі колони учасники несли штандарти з символікою 
захисників України різних епох, а також прапори добро-
вольчих підрозділів, що нині воюють на Сході. Учасники 
ходи пройшли центральними вулицями Києва та заверши-

НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС 
ПРО ПОДІЇ ПІД ВЕРХОВНОЮ 

РАДОЮ 17 ЖОВТНЯ

17 жовтня під Верховною Радою у Києві та в 10 
великих обласних центрах України ми домоглися 
основного: протесту тисяч активних громадян 
з конкретними вимогами до Верховної Ради та 
Президента України виконати їх передвиборчі 
обіцянки: скасувати недоторканність народних 
депутатів, змінити виборчу систему, дати старт 
створенню антикорупційного суду.

Зміна виборчого законодавства
Ми змусили Президента та лідерів політичних 

фракцій згадати свої передвиборчі обіцянки та 
прозвітувати перед суспільством про їхнє виконання.

Ми домоглися, щоб законопроекти про зміни ви-
борчого законодавства поставили на голосування 
вже наступної сесії - одразу після медичної рефор-
ми та проекту закону про скасування депутатського 
імунітету.

Обмеження недоторканності
Під тиском тисяч людей на вулиці Президент 

вночі з 16 на 17 жовтня подав до Парламенту як 
невідкладний проект закону під номером 7203, який 
пропонує з 2020 року скасувати недоторканність на-
родних депутатів.

Таке відтермінування є неприпустимим і ми 
переконані, що ця зміна має вступити в силу вже за-
раз, а тому – спрямовуємо відповідні вимоги Прези-
денту.

Про Антикорупційний суд
Ми домоглися того, що президентський зако-

нопроект про антикорупційні палати авторства 
Алексеєва був відкликаний. Ми змусили погодитися 
зі створенням окремого антикорупційного суду. 

Автори законопроекту №6011, який Венеційська 
Комісія назвала “доброю основою” для створення 
незалежного антикорупційного суду, заявляють про 
готовність відкликати свій законопроект, як тільки 
текст проекту закону від Президента буде оприлюд-
нений для громадського обговорення. Наголошуємо, 
що текст законопроекту має врахувати ключові 
рекомендації Венеційської Комісії.

ГРАЛЬНІ ЗАКЛАДИ В ЧЕРКАСАХ, 
ГРОШІ ЯКИХ ЙШЛИ РОСІЇ, ЗАКРИТО

ли святкування на Контрактовій площі концертом на честь 
75-ї річниці УПА. Вони запалювали фаєри, смолоскипи, 
скандували гасла: «Бандера, Шухевич – наші герої», «Наша 
славна Батьківщина – це велика Україна!» , «Одна єдина со-
борна Україна».

Цей марш вже став справжньою національною 
традицією та святом. Націоналістичні сили вкотре довели 
політиканам, що лише ми здатні вивести на вулиці тисячі 
патріотів, справді ідейних громадян, які готові відстоювати 
свою Батьківщину.

Ми пам’ятаємо українську історію, пам’ятаємо тих, хто 
загинув за волю України, пам‘ятаємо всі перемоги. Полум’я 
слави наших Героїв не згасне ніколи! Слава Україні!

крито і опломбовані. Наступного дня така ж доля чекала на 
ще один гральний заклад у центрі Черкас.

Нагадаємо, що 15 травня 2017 року Президент України 
своїм указом ввів в дію рішення Ради національної без-
пеки і оборони України «Про застосування персональних 
спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів 
(санкцій)». У цьому списку, зокрема, під №96 фігурує ло-
терейний оператор - як юридична особа, що «несе за-
грозу територіальній цілісності, національним інтересам 
України, а також сприяє діяльності терористичних 
організацій на окупованих територіях». Гроші, зароблені в 
Україні, виводяться в Росію, де їх використовують, зокре-
ма, для фінансування армії РФ і терористів, які вбивають 
українців, анексували Крим і окупували частину Донбасу.

Сторінку підготувала Яна БОНДАРЕНКО  (Національний корпус – Черкащина)
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Послідовний перелік запорізьких Січей знаходимо в 
«Історії» князя Семена Мишецького, звідки його запо-
зичили літописець Рігельман, а за ним історики Бантиш-
Каменський та Маркевич. Князь Мишецький налічує 
десять Січей: у Седневі біля Чернігова; у Каневі нижче 
Києва; Переволочній поблизу Кременчука; на Хортиці; на 
Томаківці; на Микитиному мисі; у гирлі ріки Чортомлика; в 
гирлі ріки Кам'янки; в урочищі Олешки, й, нарешті, на річці 
Підпільній. У цьому переліку відсутня Базавлуцька Січ, зате 
є три інші Січі — у Седневі, Каневі й Переволочній, яких не 
можна вважати Січами.

Оскільки Седнів, Канів, Переволочна знаходяться знач-
но вище порогів (Дніпра), вважати їх запорізькими Січами 
зовсім немає підстав. У даному випадку свідчення князя 
Мишецького важливе нам саме тим, що воно підтверджує 
лише визнаний в історії України факт поступової 
колонізації, що йшла з міст у степи, та тісний зв'язок і близь-
ку спорідненість запорізьких козаків із українськими. Та-
ким чином, першою запорізькою Січчю слід вважати Січ на 
острові Хортиці, нижче порогів.

Острів Хортиця — найбільший і найвеличніший з усіх 
островів на всьому Дніпрі. За поясненням професора Бру-
на, отримав свою назву від слова «хорт», тобто пес, якого 
наші предки, слов'яни-язичники, зупиняючись на острові 
нижче порогів під 
час плавання по 
Дніпру на шляху «з 
варяг у Царград», 
могли приносити 
в жертву своїм бо-
гам. «Пройшовши 
Крарійський перевіз, 
вони — руси — при-
стають до остро-
ва, котрий зветься 
іменем св. Григорія. 
На цьому острові 
вони приносять свої 
пожертви: там стоїть 
величезний дуб». У 
руських літописах 
назва Хортиця упер-
ше згадується, коли 
великий князь Свя-
тополк Ізяславич у 
союзі з іншими князя-
ми йшов походом проти половців: «И поидоша на конихъ, 
и в лодях, и придоша ниже порогъ и сташа въ Протолчехъ 
и в Хортичимъ островъ». З тих же руських літописів ми 
довідуємося, що на острів Хортицю з'їжджалися усі головні 
руські князі та їх союзники, коли 1224 року вирушали на 
першу битву проти татар, до ріки Калки.

Виникнення, влаштування й історія Хортицької Січі 
тісно пов'язані з історією й подвигами знаменитого во-
ждя запорізьких та українських козаків, князя Дмитра 
Івановича Вишневецького, відомого в козацьких народ-
них думах під іменем Байди. Князь Дмитро Вишневецький 
уперше з'являється на Хортиці 1556 року. Нащадок во-
линських князів Гедиміновичів, Вишневецький був люди-
ною православної віри, володів численними маєтностями 
у Кременецькому повіті: Підгайцями, Окимнами, Кумни-
ном, Лопушкою та ін., мав трьох братів — Андрія, Костян-

Хортиця: перша Січ 
Дмитра Вишневецького

На місці Хортицької Січі, куди першими прийшли козаки з Черкас і Канева,  ще на 
початку ХХ століття знаходили зброю і човни-«чайки»…

тина й Сигізмунда — і вперше згадується під 1550 роком, 
коли польський уряд призначив його на посаду черкась-
кого й канівського старости. На цій посаді Вишневецький 
залишався до 1553 року; отримавши від короля Сигізмунда 
Августа відмову на прохання про якесь надання, князь 
Дмитро Вишневецький, за давнім правом добровільного 
від'їзду служилих людей, виїхав із Польщі й став на службу 
до турецького султана. Тоді польський король, стурбова-
ний тим, що турки отримають в особі Вишневецького чу-
дового полководця, яким він насправді був, тепер ворога 
польського престолу, знову запросив князя до себе, давши 
йому в управління ті самі міста Черкаси й Канів. Та керу-
ючи цими містами, князь, хоча й задоволений цим разом 
із короля, лишився невдоволеним власним становищем: 
душа його жадала воєнної слави й ратних битв. Тоді у князя 
виникла велика думка: знищити всю ногайсько-кримську 
орду татар і, якщо можна, оволодіти чорноморським узбе-
режжям… 

Свій план Дмитро Вишневецький послідовно намагався 
здійснювати й відкрито висловив його 1556 року. Він знай-
шов собі союзників… і разом із власними трьома сотнями 
черкасько-канівських козаків ходив проти татар і турків 
під Іслам-Кермен, Волам Кермен і Очаків. Вдало повоював-
ши з ворогами християнської віри в їх власній землі, Дми-

тро Вишневецький 
згодом відступив 
на острів Хорти-
цю, розраховуючи 
здійснювати звідси 
постійні набіги на 
мусульман. Для 
цього він влашту-
вав тут «город». Цей 
«город» і послужив 
для запорізьких 
козаків прототипом 
Січі. Невідомо, чи 
запорізькі козаки 
справді називали 
«город» Вишне-
вецького Січчю, але 
близька до даної 
події людина, по-
сол германського 
імператора Рудоль-
фа II Еріх Лясота, ко-

трий проїжджав поблизу Хортиці 1594 р., свідчить, що це 
був «замок», зруйнований згодом татарами й турками. 

1594 року повз острів Хортицю їхав посол германського 
імператора Рудольфа II Еріх Лясота до запорізьких козаків; 
на своєму шляху він бачив два острови Хортиці: Велику 
й Малу. Саме з останньою Лясота пов'язує подвиги князя 
Вишневецького; тут він вказує на рештки того «городка», 
котрий Вишневецький влаштував для захисту від татар: 
Дещо кізніше за Лясоту про острів Хортицю розповідає й 
польський хроніст Мартин Бєльський: «Є й інший острів 
поблизу того — Коханого — званий Хорчика, на котрому 
Вишневецький до цього жив і татарам дуже шкодив, так що 
вони через нього не сміли так часто вдиратися до нас». У 
XVII столітті Боплан писав про Хортицю, що це дуже висо-
кий острів, оточений майже з усіх боків кручами, завдовж-
ки понад дві милі, а завширшки близько півмилі зі сходу, а 

з заходу вужчий і нижчий; його не затоплює; вкритий він 
дубовим лісом. У XVIII ст. (1736-1740 рр.) князь Семен Ми-
шецький повідомляв про Хортицю, що за почутими ним 
розповідями цей острів колись становив одне ціле зі сте-
пом, що його оточує, а згодом утворився від дії весняних 
вод на низький берег Дніпра; що на ньому здавна була 
Запорізька Січ… 

Як на самих Великій і Малій Хортицях, так і в ріці Дніпрі 
біля них знаходять різні предмети давнини, що лишилися 
від запорізьких козаків (мова йде про кінець ХІХ – поча-
ток ХХ ст. – ред.) Якось у Старому Дніпрі, навпроти колонії 
Канцерівки, було знайдено 17 довгих, добре збитих човнів; 
іншим разом у Новому Дніпрі, нижче Совутиної скелі, було 
знайдено ціле судно, навантажене кулями та ядрами, а на-
впроти гирла балки Куцої у Старому Дніпрі було знайдено 
інше судно з гарматою; там само відкрили третє судно, а в 
ньому невелику, криву й заіржавілу шаблю з оправленим 
сріблом руків'ям; але всі ці судна як були, так і лишились у 
воді і в наш час. На самих островах у різний час знаходили 
мідні й залізні гармати, ядра, бомби, кулі, свинець, особли-
во після дощу й вітру. «Тоді мисливцям не треба було купу-
вати свинцю, а треба було лише дочекатися, поки пройде 
дощ і здійметься вітер, а тоді йти та збирати скільки за-
вгодно». Знаходили також, рушниці, кинджали, кольчуги, 
різноманітні металеві стріли, замки, гудзики, бляхи, глечи-
ки, різні монети, людські скелети з рештками одягу й про-
битими стрілами черепами. А на одному острові навпроти 
Кічкасу, тепер змитому водою, й на великих скелях Стов-
пах якось знайшли цілі склади зброї.

З часом Дніпро почав залишати свій лівий берег, від 
Вознесенки, й подаватися праворуч, ближче до острова, 
став розмивати його, виносити з нього різні речі... В дав-
нину, бувало, як підеш різними балками на острові, то чого 
тільки не побачиш: там стирчить велика кістка з людської 
ноги, там біліють зуби разом із широкими щелепами, там 
вивернулися з піску ребра, жовті як віск від часу й повітря, 
крізь які проросла трава. Надумаєш, було, викопати яму, 
щоб щось зварити чи спекти, наткнешся на цвях або шма-
ток заліза; захочеш зірвати собі квітку, нахиляєшся, дивиш-
ся — череп людський з дірками, крізь які виросла трава, а 
у траві квіти зачервоніли; треба тобі сховатися від когось у 
печері, біжиш туди і натикаєшся на великий мідний казан, 
череп'яну чашку чи ще щось подібне…

З книги Дмитра ЯВОРНИЦЬКОГО «Історія запорізьких козаків»

Гетьман Дмитро Вишневецький. 
Портрет роботи Наталії ПАВЛУСЕНКО
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Звістку про те, що самодержавство по-
валене, а Російська імперія тріщить по 
швах у Херсоні весною 1917 року зустріли 
з радістю.

Після проголошення Першого 
універсалу Центральної Ради органом 
влади в місті було визначено українську 
губернську Раду на чолі з колишнім учи-
телем В.  Чехівським. Того ж року зусилля-
ми херсонських українців у місті виникла 
перша українська політична організація 
«Українська Хата», яка стала кузнею 
українських державотворчих процесів на 
Херсонщині. 

10 грудня 1917-го Херсонська губернсь-
ка рада визнала Херсонщину невід'ємною 
складовою УНР. На руїнах імперії херсонці 
разом з іншими українцями заповзялися 
відбудовувати власну державу, рівняючись 
на приклад Київської Русі і предків-
козаків…

Херсонці масово вирушили і до війська 
– воювати за незалежність України. Ба-
гато з них опинилися на чільних посадах 
Армії УНР та Української держави за часів 
Директорії і Гетьманату. 

Уродженець Херсона полковник Ми-
хайло Коноників у 1918–1919 роках був 
хотинським та бердичівським повітовим 
військовим комендантом, його земляк  ге-
нерал-хорунжий Армії УНР Герман Стааль  
став помічником начальника 11-ї піхотної 
дивізії М.Омеляновича-Павленка, а херсо-
нець Володимир Кедровський – полков-
ником Армії УНР і очільником Державної 
Інспекції військ УНР. Найбільше ж просла-
вилися уродженці Херсонщини Олекса 
Алмазов і Олександр Єгоров, які воювали 
в підрозділах Дієвої Армії УНР.

Командир «богів 
війни» Алмазов

 
Олекса Алмазов був з родини добропо-

рядного, нічим не примітного херсонсь-
кого чиновника. Олекса виявився здібним 
у навчанні – і в час навчання у реальному 
училищі грузинського Тифлісу (Тбілісі), і у 
військових училищах – спочатку піхотному 

«АЛМАЗІВЦІ» ГРОМИЛИ 
МОСКОВИТІВ У КРИМУ І НА ДОНБАСІ

За Волю України і славу предків-козаків!

юнкерському, а потім артилерійському. 
Прославився у боях як один з найкращих 
артилерійських офіцерів Першої світової. 
Отримав ордени Святого Володимира усіх 
ступенів, погони полковника та орден Свя-
того Георгія - за Кревську битву, де навіть 
отруївшись німецькими газами, не покинув 
поле бою…

Після розвалу імперії виступив гарячим 
поборником незалежності 
України, організувавши в 
Києві Гарматний дивізіон 
Гайдамацького коша 
Слобідської України.  Вже в 
лютому 1918 року отримав 
поранення в ногу у бою під 
Бердичевим, проте фронт 
боїв проти росіян знову не 
залишив – як колись не зали-
шив німецький... У березні 
того ж року артилеристів 
Алмазова реорганізували в 
Запорізький кінно-гірський 
гарматний дивізіон Окремої 
Запорозької дивізії. Відтоді 
й до самого завершен-
ня Визвольних змагань ці 
майстерні гармаші мали лише одного ко-
мандира – Алмазова, тому їх так і прозвали 
«алмазівцями».

Разом зі своїми артилеристами херсонець 
взяв участь у славетному поході Петра Бол-
бочана на Крим. Увірвавшись з Херсонщи-
ни на півострів через Перекоп, українські 
війська за підтримки кримських татар по-
тужним ударом викинули московських 
окупантів з Джанкоя, Симферополя, Бахчи-
сарая і вирушили на Севастополь. Причо-
му комендант Севастопольської морської 
фортеці Михайло Остроградський, наща-
док козацького гетьмана Данила Апостола, 
заявив, що військовий гарнізон Севастопо-
ля готовий підпорядкуватися законному 
уряду України, а на декількох військових 
кораблях тут же замайоріли синьо-жовті 
прапори…

Пізніше кінно-гірський гарматний 
дивізіон Алмазова дислокувався на 
Донбасі, охороняючи кордон з воро-
жою Росією, вів кровопролитні бої проти 
більшовиків і Добровольчої армії Денікіна, 
брав участь у переможному Першому 
зимовому поході Дієвої Армії УНР і бив-
ся на території нинішніх Житомирщини, 
Київщини, Черкащини, Кіровоградщини, 
Вінничини, Миколаївщини, Одещини…

Частина бійців брала участь і в Другому 
зимовому поході і навіть коли «алмазівці» 
вже були інтерновані до Польщі, під час 

Великодніх свят 1923 року здивовані 
жителі Кракова раптом побачили на ву-
лицях передмістя Лобзов маршову коло-
ну ідеально вимуштруваних українських 
воїнів, які з піснею марширували вулицею. 
Це були нездоланні «алмазів ці»…

Сам Олекса Алмазов, вийшовши у 
відставку, працював інженером. Помер і 
похований у Луцьку на Волині – могила 
збереглася й до сьогодні…

Сокіл українського 
неба

На відміну від попереднього героя 
нашої розповіді, уродженець Херсонщи-
ни Олександр Єгоров мало що встиг зро-
бити на грішній землі – хоча б тому, що 
більше… літав. До Першої світової Єгоров 
встиг закінчити кавалерійське учили-
ще і послужити гусарським корнетом у 
складі Київського полку. Проте йому зда-
валося, що в кавалерії замало екстриму 
й ризику, тому вже під час війни, у 1916 
році закінчив авіашколу в Севастополі й 
подався в авіацію. Першу світову завер-
шив у чині штабс-ротмістра. З грудня 1917 
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Командувач авіації УНР 
Олександр Єгоров

року – у 1-му Запорізькому авіазагоні. 
Навіть ставши у квітні 1918-го команди-
ром цього підрозділу, продовжив особисті 
вилоти на бойові завдання за штурва-
лом одномісного британського винищу-
вача Sopwith. Літаки Єгорова спочатку 
здійснювали переважно розвідувальні по-
льоти, але коли московсько-більшовицькі 
війська Муравйова і Антонова-Овсієнка 
впритул наблизилися до столиці України, 
авіація під командуванням Єгорова за-
йнялася бомбардуванням ворожих бро-
не потягів і важкої артилерії в околицях 
київської Дарниці. Коли у лютому 18-го 
українським військам довелося тимчасово 
залишити Київ, одинокий літак з чорним 
тризубом на борту розкидав над містом 
листівки з обіцянкою повернутися… І 
обіцянку було виконано вже через місяць. 
У жовтні 1919-го херсонця вже називають 
командувачем всієї авіації Дієвої Армії УНР. 
Він потрапив у полон «червоних» у січні 
1920 року і ті поспішили оголосити, що 
він буде їм служити. Зрештою, Олександр 
Єгоров просто щез – куди й коли конкрет-
но, зараз ніхто вже не може сказати – хіба 
що Небо, яке він так любив... 

Ярослав ЗВЕНИГОРА
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"Воїн-"алмазівець" (зліва) з полковником 
Болбочаном у визволеному Бахчисараї" М
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