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– Олександре Григоровичу,

після набуття статусу повно�

форматного університету чи

змінилася його структура?

– Практично ні. Маємо сім фа"
культетів, що дозволяє забезпечу"
вати підготовку фахівців з 32 спе"
ціальностей. Ясна річ, ми орієнто"
вані на Чернігівщину. За давньою
традицією гуманітарний напрямок
складають факультети історико"
юридичний, філологічний, інозем"
них мов, культури й мистецтва, пси"
хологічний та соціальної роботи.
Виробничо"технічний напрямок
визначають природничий та геог"
рафічний факультети, що активно
співпрацюють із науково"вироб"
ничими організаціями.

– Але ж відомо, що впродовж

десятиліть Ваш вуз готував

кадри для шкіл. То чи зберігся

цей традиційний напрямок нині?

– Ми ніколи не поривали зв'язки
з школою, оскільки саме там закла"
даються підвалини освіти народу.
На жаль, сучасна школа переживає
не найкращі часи. Особливо сіль"
ська. Не секрет, що через катастро"
фічну демографічну ситуацію наше
село практично вимирає. Буває,

що один вчитель мусить виклада"
ти по п'ять предметів якомусь де"
сятку учнів різного віку. В селі за"
лишаються педагоги"старожили,
а молодь з свіжим дипломом
воліє знайти притулок бодай у не"
великому місті. Бояться неком"
фортних умов проживання навіть
ті, хто приходить до нас із глибин"
ки, відчувши на собі блага
цивілізації, воліють не повертати"
ся назад. Хіба що діти з учи"
тельських родин свідомо повер"
таються. Раніше кожен наш випу"
скник мав відробити кілька років
за призначенням там, звідки прий"
шов. Та чи можливе повернення до
старих методів? Як на мене, ні.
Тож треба шукати вихід спільними
зусиллями влади й просвітян, тре"
ба піднімати цивілізаційний стан
нашого села, щоб учитель не то"
нув у болоті бездоріж, шукаючи в
кінці города нужник. 

Ми підтримуємо стосунки з
школами, управліннями освіти
районів, але це не дає видимих
результатів. Паралельно шукаємо
нові форми навчання. Скажімо,
десь на половину поєднуємо кла"
сичний університетський і педа"

гогічний стилі. Шукаємо нові фор"
ми. Так, знедавна проводимо вліт"
ку курси для вчителів іноземних мов
у таборах відпочинку. Ними охоп"
лено більшу частину області. Наші
викладачі використовують нові
методики, розроблені спільно з
англійцями. Там усе йде через гру,
яку охоче сприймають діти. На то"
му ж факультеті іноземних мов
сформовані дві групи – одна тра"
диційна, інша експериментальна.
Таким чином відстежуємо, які ме"
тодики кращі, продуктивніші, за
якими майбутнє. Адже колишня
вітчизняна система освіти була не
з гірших у світі, тож не збираємо"
ся сліпо переймати те, що прижи"
лося в інших краях. Хоча із задо"
воленням шукаємо нове в досвіді
світових колег. Так, в цьому році
відкрили ще й літні курси лідерст"
ва, оскільки нам потрібні активні
громадяни, здатні в майбутньому
приймати важливі рішення, а не
чекати вказівок згори. 

А взагалі, то всі чекають ухва"
лення нового Закону про освіту,
що десь відлежується в кабінетах
народних обранців після першого
читання. 

Ніжинський державний університет ім. М.В. Гоголя не потребує

рекомендацій, його авторитет кувався понад двісті років і уславлений

десятками імен видатних діячів науки та культури. Він і зараз зали�

шається серед лідерів у сфері підготовки кадрів, хоч наша вітчизняна

освіта перебуває на етапі чергових пошуків світових стандартів. Про

це й ідеться в розмові з його ректором Олександром Самойленком.

В І Р Ю
в майбутнє



Події і дати вересень, 2017 р. № 9

Дорогі земляки!
Рада товариства "Чернігівське земляцтво" сердечно вітає вас із ювілеєм і зичить усім доброго здоров'я,

великих успіхів у житті, оптимізму, сімейного щастя, невтомного добротворства в ім'я рідної землі.

УУ  ВВЕЕРРЕЕССННІІ  ССВВЯЯТТККУУЮЮТТЬЬ ССВВІІЙЙ  ЮЮВВІІЛЛЕЕЙЙ::
ПЕЧОРНИЙ Петро Петрович – 85�ліття. Народився

2 вересня 1932 року в с. Роїще Чернігівського р"ну. Художник"
декоратор, професор, член Національної Спілки художників
України, член Президії Українського фонду культури, лауреат
Національної премії ім. Тараса Шевченка, літературно"мис"
тецьких премій ім. Івана Нечуя"Левицького та ім. Катерини
Білокур. Заслужений діяч мистецтв України. Народний ху"
дожник України. Його твори зберігаються в музеях, прикра"
шають приватні колекції в багатьох країнах. У березні 2017
року на виставці у Національному музеї українського народ"
ного декоративного мистецтва були представлені 72 виро"
би, які подаровані автором трьом музеям у Каневі та Києві.

САКУН Федір Тимофійович – 85�ліття. Народився
25 вересня 1932 року в с. Кобижча Бобровицького р"ну.
Лікар"консультант інституту онкології.

ПУЛІМ Володимир Антонович – 80�річчя. Народився
2 вересня 1937 року в с. Змітнів Сосницького р"ну. Заступ"
ник завідувача відділу розвитку підприємництва і коо"
перації Національного наукового центру "Інсти"
тут аграрної економіки". Автор понад 120 на"
укових праць. Кандидат економічних наук,
старший науковий співробітник.

ТКАЧ Михайло Михайлович –

80�річчя. Народився 19 вересня
1937 року в с. Ленінівка Менського
р"ну. Член Національної спілки пись"
менників України, заслужений діяч
культури України, лауреат літера"
турних премій ім. М. Коцюбинсько"
го, ім. М. Гоголя та Міжнародної
премії ім. Г. Сковороди.

ЗУБ Ганна Іванівна – 80�річчя.

Народилася 27 вересня 1937 року в
с. Озеряни Варвинського р"ну. Вчитель
хімії та природничих наук. Ветеран праці.

М А Р Ч Е Н К О  І в а н  В а с и л ь о в и ч  –

80�річчя. Народився 29 вересня 1937
року в с. Щаснівка Бобровицького р"ну.
Автор багатьох збірок поезій.

БОЙКО Віталій Федорович – 80�річчя. Наро"
дився 30 вересня 1937 року в с. Крапивна Ніжинського р"ну.
Український юрист і дипломат. Ініціатор багатьох законоп"
роектів та пропозицій щодо вдосконалення чинного зако"
нодавства України, здійснення у державі судово"правової
реформи. Заслужений юрист України, один з організаторів
Спілки юристів України. Один із засновників Чернігівського
земляцтва. Нагороджений орденом Ярослав Мудрого V
ступеня, відзнакою Президента України та іншими нагоро"
дами.

ОСТАПЕНКО Іван Єгорович – 75�річчя. Народився
11 вересня 1942 року в с. Козилівка Корюківського р"ну. Пол"
ковник у відставці, учасник ліквідації аварії на ЧАЕС, учас"
ник бойових дій на Кубі. Нагороджений орденом "За службу
Батьківщині в збройних силах СРСР", кубинською медаллю
"Воїн"інтернаціоналіст І ступеня" та іншими відзнаками.

ДІДКІВСЬКА Світлана Олександрівна – 70�річчя.

Народилася 1 вересня 1947 року в с. Озеряни Варвинсько"
го р"ну. Понад 40 років працювала у Київському національ"
ному університеті культури і мистецтв – доцент кафедри
іноземних мов, автор 15 навчальних посібників.

КОРЧАГІН Іван Євгенійович – 70�річчя. Народився
9 вересня 1947 року в с. Жуківка Куликівського р"ну. Працю"
вав директором ТОВ "Промтрансметал", головним механі"
ком ТОВ "Укртрансбуд", провідним інженером дитячої
клінічної лікарні № 4 Солом'янського р"ну.

ПІНЧУК Микола Григорович – 70�річчя. Народився
19 вересня 1947 року в смт. Михайло"Коцюбинське Черні"
гівського р"ну. Трудовий шлях віддав судовій справі. Гене"
рал"лейтенант юстиції. Заслужений юрист України. Канди"
дат юридичних наук. Член Спілки юристів України, почес"
ний член Ради товариства "Чернігівське земляцтво".

БІНЧУК Микола Миколайович – 70�річчя. Народився

21 вересня 1947 року в Новгород"Сіверську. Понад 32 роки
працював інженером"технологом на заводі "Кристал".

ГОЙДА Ніна Григорівна – 65�річчя. Народилася 3 ве"
ресня 1952 року в с. Бірки Бобровицького р"ну. Була поміч"
ником першого проректора Київського Національного медич"
ного інституту післядипломної освіти, проректором Академії
післядипломної освіти ім. О. Шупика, нині – професор кафед"
ри управління охороною здоров'я. Доктор медичних наук.

КОВТУН Віталій Микитович – 65�річчя. Народився
4 вересня 1952 року в с. Нова Басань Бобровицького р"ну.
Працював заступником голови Фонду державного майна
України, заступником директора Департаменту корпора"
тивних прав ПАТ "Укртелеком".

ЗУБКОВСЬКИЙ Володимир Олексійович – 65�річчя.

Народився 5 вересня 1952 року в с. Лопатин на Львівщині.
Працював у сфері авіаційного та автомобільного транспор"
ту. Генеральний директор ТОВ "Перший Український Фон"

довий Дім".
КАРЕЛЯ Людмила Олександрівна – 65�річчя.

Народився 6 вересня 1952 року в Бурятії (чо"
ловік родом з Бобровицького р"ну). Пра"

цювала заввідділом Укрексімбанку.
КОЖУХІВСЬКИЙ Микола Мико�

лайович – 65�річчя. Народився 8 ве"
ресня 1952 року в с. Червоні Парти"
зани Носівського р"ну. Був головою
Червонопартизанської сільської ра"
ди, викладачем Ніжинського аграр"
ного інституту. Кандидат сільсько"
господарських наук. 

КАНІШЕВСЬКА Валентина

Василівна – 65�річчя. Народився
12 вересня 1952 року в с. Дегтярів"

ка Новгород"Сіверського р"ну. Пра"
цювала начальником цеху ДП "Експе"

риментальний завод медпрепаратів"
НАН України.

КОС’ЯНЕНКО Володимир Іванович –

65�річчя. Народився 17 вересня 1952 року в
Сосниці. Був головним архітектором проектів НДІ

"УкрНДІпроектреставрація" Мінбуду України. Заслужений
архітектор України. Головний архітектор відтворення по"
над 40 пам'яток архітектури і культури України.

ПАНЬКО Олексій Миколайович – 65�річчя. Народився
29 вересня 1952 року в с. Рудня Козелецького р"ну. Працю"
вав першим заступником голови Печерської райдержадмі"
ністрації, начальником Київського міського управління
земельних ресурсів, начальником управління капітального
будівництва Адміністрації Президента України. Академік
Академії будівництва України, заслужений будівельник
України. Кандидат технічних наук. Доцент.

ФЕДОРИТЕНКО Ніна Петрівна – 65�річчя. Народилася
29 вересня 1952 року в с. Слобідка Менського р"ну.

КОНДРАЩЕНКО Володимир Іванович – 60�річчя.

Народився 2 вересня 1957 року в с. Бахмач Бахмацького р"ну.
Колишній військовий, помічник генерального директора
ТОВ "ЦКП ПІОНЕР".

СТАРИЧЕНКО Леонід Михайлович – 60�річчя. Народив"
ся 2 вересня 1957 року в с. Араповичі Новгород"Сіверського
р"ну. Віце"президент МГО "Асоціація народної дипломатії".

БОХИНЮК (МОХНАЧ) Тетяна Григорівна – 60�річчя.

Народилася 8 вересня 1957 року в с. Лизунова Рудня. Пра"
цювала начальником відділу кадрів Головного бюро судово"
медичної експертизи МОЗ України.

НЕЦОРА Олександр Михайлович – 60�річчя. Народив"
ся 14 вересня 1957 року в с. Охрамієвичі Корюківського р"ну.
Головний спеціаліст НЕК "Укренерго".

ВІТКОВСЬКА Лариса Володимирівна – 55�річчя. Наро"
дилася 18 вересня 1962 року в с. Тростянець Ічнянського р"ну.
Була членом Рахункової палати, нині – керівник департаменту з
питань дотримання соціальних прав Секретаріату Уповноваже"
ного ВР України з прав людини. Заслужений економіст України.
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П
ерервали це затишшя козель"
чани. Новообраний голова
відділення Михайло Грицен"
ко за домовленістю з керів"

ництвом Козелецької район"
ної влади прекрасне Свято
Преображення Господнього
вирішили зустріти на Десні. 

Тож дружна компанія чле"
нів Козелецького відділення
щиро зустрічала автобус з
представниками Козелеччи"
ни біля самого трапа річко"
вого корабля"красеня "Кар"
пати". Очолили команду гос"
тей з Козельця голова рай"
держадміністрації  Володи"
мир Швед, перший заступник
голови РДА Юрій Заславсь"
кий та заступник голови Віра
Жидкова, в.о. голови райра"
ди Катерина Биковець та ще
півтора десятка сільських
голів і голів громад, підприємців ра"
йону. Ясна річ, найактивнішу участь у
акції  взяли й представники нашої

земляцької громади Тетяна Літошко,
Ольга Божок, Володимир Йовенко,
Надія та Леонід Кольцови та інші. Ок"
расою товариства був і уславлений

двократний олімпійський чемпіон з
веслування Олександр Шапаренко.
На палубі гостей зустрічали команда

корабля на чолі з капітаном і троїсті
музики. 

Впродовж майже двогодинного за"
пливу по Дніпру на верхній палубі ко"

рабля точилися щирі і дружні
розмови земляків від обго"
ворення поточної ситуації в
державі до урожайності на
полях,  програми розвитку
місцевої  інфраструктури та
можливої  взаємодопомоги
козельчан і  киян у розв'я"
занні  питань сьогодення. 

Особливо піднесений був
заплив на рідну Десну,  по"
шук місця швартування та
розмірений відпочинок на
г а р я ч и х  п і щ а н и х  б е р е г а х .
Була і  рідна придеснянська
пісня,  і  козацький куліш, і ,
звичайно ж, серпневі  яблу"
к а  з  с в і ж о в и к а ч а н и м  м е "
дом. 

Юлія АБАЛМАСОВА
Фото автора

Сумні події останніх років на сході України,

невмотивована економічна політика держави

щодо соціального кошика громадянина України

перервала багаторічну традицію Чернігівського

земляцтва раз на рік літньої пори ходити по

Дніпру до рідної Десни. Зазвичай це був корабель

"Карпати" чи "Ельбрус", які несли найактивніших

членів Чернігівського земляцтва спокійними

водами Дніпра до гирла Десни. 

ПОВНІ ВІТРИЛА
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Липневого спекотного дня відбувся 15�й Свято�

Миколаївський ярмарок у Коропі. Для місцевих

жителів це свято стало візитною карткою району.

Таким воно стало віднині й для нас. 

ярмаркувала

Наша молодь

адміністрації Віктор Кузуб, голова
районної ради Михайло Мазуренко,
представники Коропського регіо"
нального відділення товариства
"Чернігівське земляцтво" Володи"
мир Буглак, його заступник Анто"

ніна Гавриленко, Анатолій Карацю"
ба, інші почесні гості Коропа. 

Після офіційних промов та при"
вітань розпочався надзвичайно за"

хоплюючий костюмований па"
рад громад сіл та селищ райо"
ну, які надзвичайно талановито
продемонстрували традиції та
особливості свого району. Кращі
виступи були відзначені грамо"
тами та призами. З піднесеним
настроєм всі присутні продов"
жили святкування в традицій"
них зелених куренях, де госпо"
дарі пригощали ярмаркувальни"
ків смачними домашніми стра"
вами: пропонували різноманітні
млинці, рибу, шашлики, варени"
ки з вишнями та інші ласощі. 

Було представлено й "Міс"
течко майстрів", де місцеві
умільці показали власні виро"
би. А гості мали нагоду по"
спілкуватися та придбати ро"
боти й сувеніри з перших рук. 

Ввечері на нас чекала не
менш насичена та цікава прог"
рама. Розважали публіку зі

З
авдяки запрошенню викону"
ючого обов'язки голови Ко"
ропської районної держав"
ної адміністрації, члена Чер"

нігівського земляцтва Віктора Кузу"
ба, делегація молодіжного відділен"
ня мала нагоду особисто по"
бачити та відчути атмосферу
цього дійства. У складі деле"
гації були Валерій Демченко,
Ольга Жадько, Тетяна Анто"
нець, Алла Борисова, Таня Но"
вобранець, Микола Борисов і
Світлана Татаренко.

Захід розпочався хресною
ходою селищем та освячен"
ням ярмарку, після чого се"
лищний голова Віктор Жура"
вель привітав всіх місцевих
жителів та гостей Коропщини.
Також до привітань долучи"
лись народний депутат України Ана"
толій Євлахов, перший заступник
голови обласної ради Валентин
Мельничук, в. о. голови райдерж"

сцени чернігівський поп"гурт сучас"
ної пісні "Фортуна", заслужений ар"
тист України акордеоніст Віктор Ко"
жан та відомі київські фольк"рок"
гурти "Гонта" і "KOZAK SYSTEM", для
найстійкіших до ранку лунала дис"

котека від ді"джея Urbana.
Та на цьому знайомство з

Коропщиною не завершилося.
Цими вихідними представ"

ники молодіжного відділення
побували у Мезинському ар"
хеологічному науково"дослід"
ному музеї ім. В.С. Куриленка. 

Багатий Коропський район
пам'ятками історії та культу"
ри. Серед них храми (найвиз"
начнішою пам'яткою є Іллін"
ська церква"фортеця у Ко"
ропі – єдина на Лівобережжі
України), палац Рум'янцева"

Задунайського у Вишеньках, уси"
пальня В. Богданівської"Попової у
Шабалинові, Рихлівский Свято"Ми"
колаївський монастир, древнє село
Оболоння, с. Радичев (на думку де"
яких істориків, засноване на місці
древнього міста), старе городище
с. Райгородок, селище Понорниця
(відоме династіями гончарів та
цілющим "синім колодязем"), істо"
ричні й природні пам'ятки Мезинсь"
кого національного природного
парку, Мезинський народний архео"
логічний музей, Коропський регіо"
нальний історико"археологічний му"
зей, меморіальний музей Миколи
Кибальчича у Коропі. Крім того, на
Коропщині багато справді чудових
куточків природи, де душа і порадіє,
й відпочине. 

Під час цієї подорожі ми збагати"
лись знаннями про рідний Чернігів"
ський край, звичаї та традиції Короп"
ського району. 

Валерій ДЕМЧЕНКО
Ольга ЖАДЬКО 44
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країни. В ту ж Польщу,
Чехію, Словаччину, ін"
коли в Шверцарію та
Німеччину чи й за оке"
ан. Пройшовши зов"
нішнє опитування,
їдуть на платне нав"
чання, бо там легше
вступити. А там інший
рівень життя, на поря"
док вищий за наш. От
і здобувають знання в
іноземлях, а далі шу"
кають притулку далеко
від України. Таким чи"
ном активне поколін"
ня розчиняється серед

інших народів. То хто ж тоді підіпре
молодим плечем мільйони ветеранів,
хто підніматиме авторитет нації? А
тим часом ми самі себе принижуємо,
виховуємо у свідомості почуття мен"
шовартості. Тут не потрібна мітин"
говість – має бути державна аналіти"
ка, яка б служила розбудові України,
а не власного маєтку.

– Тим більше, що у нас є багато

розумних наставників, які мислять

масштабно, дають молоді ґрунтов�

ні знання.

– Ми справді гордимося такими.
Скажімо, в нашому вузі трудяться
першокласні доктори та кандидати
наук, що не поступаються столичним.
Так, серед гуманітаріїв варто відзна"
чити докторів наук Надію Бойко,
Олександра Ковальчука, Сергія Лип'яв"
ку, Григорія Самойленка, єдиних в
області докторів політології Олександ"
ра Бойка та Фелікса Барановського,

їх колег біологів Валентину Смаль та
Володимира Суховєєва. А скільки
слави Україні здобувають у світах
професори, заслужені діячі мистецтв
Людмила Костенко та Людмила Шум"
ська! Це їх хор "Світич" перемагає на
світових фестивалях і конкурсах.

– Олександре Григоровичу,

щойно завершилися вступні вип�

робування, розпочинається чер�

говий навчальний рік...

– Було жарко всім. Мабуть, ми
опинилися на самому демографіч"
ному дні. Але, що б там не було,
рівень прийому нових студентів за"
лишився як у минулому році. Нашим
викладачам довелося поїздити по

– Як на мене, безкі�

нечні реформи в галузі

освіти, що тривають ось

уже чверть століття, на�

решті мають завершити�

ся чіткою програмою –

адже донині ми не знає�

мо, яку державу будує�

мо, на якому місці в ній

мають стояти освіта й

культура, той духовний

комплекс, на якому базу�

ється світова цивілізація.

– Що стосується вищої
освіти, то тут уже маємо
певні успіхи. І те, що в світі
ще існує недовіра до на"
ших вітчизняних дипломів, ще не зна"
чить, що українські фахівці не мають
достатніх конкурентних знань – ско"
ріше це такий собі снобізм чиновни"
ків. Адже маємо талановитих дітей,
які з успіхом беруть участь в різних
міжнародних конкурсах і часто"густо
перемагають. Як і тих спеціалістів, що
утвердилися в найпрестижніших сві"
тових фірмах. На жаль, не все навіть з
регламентованого законодавством
виконується на місцях. 

Зневіра в завтрашньому дні, збід"
нення переважної частини людей по"
родили скорочення населення. Ще
ніби вчора Україна мала 52 мільйони
громадян, а нині, без масштабної
війни чи Голодомору, маємо 46. То для
кого ж ми будуємо державу? А тим
часом до вузів вступає все менше
вчорашніх школярів. А тут постає
інша пекуча проблема: все більше
молоді їде навчатися в європейські

школах та освітянських
службах, агітували, на"
давали факультативну
допомогу. Допекла й
проблема вибору вузу.
Випускники складають
іспити відразу в кілька
вуз ів ,  батьки в іддають
д і т е й  б у д ь " к у д и ,  а б и
т і л ь к и  н а в ч а н н я  б у л о
безкоштовним. От і ви"
никає шарпанина з вибо"
ром. Як на мене, варто
було б надавати дітям
право вибору в два вузи,
тоді буде цілеспрямова"
ний шлях до знань.

– А ще й матеріальний стан не

ідеальний...

Не без цього. Особливо з розра"
хунками за комунальні послуги. Якщо
з виплатою зарплатні викладачам
усе гаразд, то на обслуговування ве"
ликого комплексу впродовж літа дер"
жава не дала ні копійки. Що буде з
настанням холодів, невідомо. А тре"
ба ж і техніку оновлювати, і поточні
ремонти робити. Добре, що знахо"
дяться меценати, які підтримують
наш колектив. Це й Фонд "Україна" на"
шого славного Леоніда Кучми, і сто"
личне Чернігівське земляцтво, і міс"
цевий Фонд "Ніжен". Останнім часом
допомагає й міська влада – так, на
одяг для "Світича" переказала кошти.

Словом, як би там не було, але я
вірю в майбутнє.

Вів розмову
Леонід ГОРЛАЧ

В І Р Ю
в  м а й б у т н є

1
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вецької ЗОШ І–ІІІ ст. Галина Шевченко,
завідуюча Марковецьким дитячим сад"
ком "Казка" Ольга Курна, директор Мар"
ковецького СБК Леся Вихор. Запросили
на День села і Михайла Ключкея, влас"

ника компанії"підрядника ТОВ "Укрбуд"
забудова", спеціалісти якої виконували
капітальний ремонт дорожного покриття.
Частий гість в Марківцях відомий поет"
пісняр Олександр Демиденко. Олек"
сандр Степанович вийшов на сцену під
звуки написаного ним Гімну села.

В тому, що марківчани не тільки
гарні господарі та працьовиті люди, а
ще й творчо обдаровані особистості,
можна було пересвідчитись, тільки пе"
реступивши поріг залу сільського Бу"
динку культури. Тут розмістилася вис"
тавка робіт народних умільців. На руш"
нику, до вишивання якого приклали ру"
ки багато місцевих майстринь, чекали
на вручення запашні короваї. Їх для по"
чесних гостей спекла завідуюча сільсь"
кою бібліотекою Тетяна Берегун.

к відзначив хтось із виступаю"
чих, на кожному Дні села у
сільського голови Тетяни Су"
гоняко є нагода похвалитися

здобутками Марковецької громади. Не
стало винятком і цього"
річне святкування.

Марківчани завжди раді
бачити в селі Андрія Пін"
чука та Василя Заболот"
ного, які постійно трима"
ють руку на пульсі життя
сільської громади. Не тіль"
ки словами, а й ділами до"
водять, що їм не байдужа
доля малої батьківщини.
Ось і цього серпневого
дня багато вдячних слів
лунало на адресу Андрія
Пінчука. Крім того, йому
вручили коровай, подяку
від сільської ради, квіти і
скромний подарунок. Чим
же він заслужив таку увагу
до себе? Дякуючи ініціати"
ві та великій організа"
торській роботі, проведе"
ній Андрієм Михайлови"
чем, в Марківцях був ви"
конаний капітальний ре"
монт на вулицях Першо"
травневій та Незалежності, площі села
та заасфальтований шкільний майдан"
чик. А вже за рахунок коштів сільського
бюджету та грошей, зібраних мешкан"
цями вулиці, зробили ямковий ремонт
вулиці Калинової. Добре відомо, що
покласти асфальт справа не із дешевих.
Так от, для того, щоб здійснити задума"
не, Андрію Пінчуку прийшлося і вдалося
знайти 15 спонсорів із різних областей
України і самому долучитися до їх
числа.

Свято зібрало багато гостей, в залі
не було вільних місць. Вітали марківчан
з Днем села депутат Бобровицької ра"
йонної ради Юрій Кулик, Андрій Пінчук
та Василь Заболотний, заступник гене"
рального директора ТОВ "Земля і воля"
Володимир Ляховенко, директор Марко"

Яскраво продемонстрували марків"
чани свій творчий потенціал і в концерт"
ній програмі, яку підготували місцеві учас"
ники художньої самодіяльності, школярі. 

Багато чудових українських пісень
прозвучало у виконанні
фольклорного ансамблю
"Марківчанка" (художній
керівник Галина Трегуб).
Колектив, який об'єднав
справжніх любителів і пат"
ріотів української народ"
ної і авторської пісні, не"
змінний учасник сільсь"
ких масових заходів. Люб"
лять та вміють гарно спі"
вати і молоді працівники
дитячого садка "Казка".
Добре підготувався до
виступу і справив якнайк"
раще враження вокаль"
ний шкільний ансамбль
дівчат. Побажала показа"
ти в святковій програмі
свій танок киянка Аня
Онищенко. Гуморески чи"
тала Ольга Магденко.

Почесним гостям, учас"
никам концерту, народ"
ним умільцям вручали по"
дяки, подарунки, квіти. Фі"

нансову допомогу для проведення свя"
та надало ФГ "Ольга Аллін" (голова прав"
ління Ольга Бахмутова) та Андрій Пінчук.

На святкуванні Дня села в залі та
біля Будинку культури було радісно ба"
чити багато дітей. До слова, з початку
року Марковецька громада поповнила"
ся на 11 маленьких жителів (в минуло"
му році станом на цей же період – на 4).
Для дітлахів перед Будинком культури
розмістили батути.

В ролі ведучої святкового дійства
виступила сільський голова Тетяна
Сугоняко. 

Що ж, якщо гуртом і дружно труди"
тися, то, як кажуть, і гори можна звер"
нути. Саме за таким принципом живе і 
працює Марковецька громада. 

Людмила ХВОЯ

На яблучного Спаса голова та заступник голови Бобровицького

відділення Чернігівського земляцтва в Києві Андрій Пінчук та Василь

Заболотний разом зі своїми земляками святкували День села Мар�

ківці. Свято видалося колоритне і тепле, як і сам літній день. А його

девізом стали слова: "Моє село! Я в нім живу, я в нім працюю і творю". 

Люблю тебе,
рідне село!

66
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якогось дослідження, і тоді куплети по"
лилися рясним дощем.

Інколи ми зустрічалися на так зва"
них "хлоп'ятниках" у гуртожитку, проте
Славко, як і я, будучи жонатими, довго
не засиджувалися. А свою дружину він
кохав по"справжньому. Ще у Вінниці у
нього з'явилися рядки:

Усміхаюсь вранішньому сонцю.
Ніжать серце далі голубі.
І мені здається, люба Томцю,
Що в цю мить всміхаюся тобі.

Потім я по самі вуха поринув у проб"
леми будівництва "світлого майбутньо"
го" в Чернігові, працюючи в органах
місцевого самоврядування, а Стані"
слав Панасович творив сам і вихову"
вав творців слова, очоливши на довгі
роки обласну організацію Спілки пись"
менників України. Зовсім близькими
друзями ми так і не стали, інколи пе"
рекидаючись словом на офіційних
зустрічах. Доленоcною для мене стала

зустріч із ним лише тоді, як нас
обсіли болячки.

– Мишко, а чого тебе тут носить?
– запитав мене Славко на подвір'ї
обласної лікарні. – Це я давно об"
жив тут не один кабінет: то гіпер"
тонія, то глаукома, то діабет.

– Так і мене щойно виписали, –
кажу йому й розповідаю з гумо"
ром.

Слава розсміявся:
– Пам'ятаю твої виступи в пресі,

на радіо й телебаченні на захист
природи, але не знав, що ти ще й
гуморист. Таке треба друкувати.
Може, в тебе щось є, то приходь
почитаємо.

Після того я зачастив до нього
на квартиру по вул. Щорса, 37"а. А
незабаром вийшла моя перша
книжка "Чи вам зачасничить?"
Книжку "Дудів одуд над болотом"
він редагував мені вже перебуваю"
чи в обласній лікарні, палату якої
перетворив на робочий кабінет.
Лікарі навіть часом лаялися, бо до
нього завжди була черга. Його
навідували не тільки друзі з Чер"
нігівщини, а й із столиці та інших
міст України, на благо якої працю"
вав усе життя. Трудоголік, якому
забракло часу навіть на завер"
шення підготовки рукопису влас"

них пісень.
Людина сильної волі, але в той же

час душевно вразливий і глибоко рани"
мий, він реагував на кожен прояв на"
сильства, несправедливості, емоційно
реагував на кожен епізод з життя дру"
зів, знайомих. І в хоспісі, де я навідував
його до останніх днів, він вже остаточно
втратив віру в тогодення. 

Зате слово його завжди буде
стверджувати віру в майбутнє наро"
ду, України.

Михайло СУШКО
Чернігів 

М
ій політ за межі майданчика
вслід за волейбольним м'я"
чем тривав лише долю се"
кунди, але я встиг

розгледіти вольове, трохи насміш"
кувате обличчя того, хто, спружи"
нившись на одній нозі, злетів вище
сітки і блискавичним ударом пос"
лав круглу кулю суперникам. Удар
був надто потужний, щоб я зміг
щось вдіяти.

А після першого тайму Костя
Овсієнко, ідеолог Чернігівського
промислового обкому комсомолу,
завзятий спортсмен і капітан ко"
манди, познайомив мене з грав"
цем збірної газети "Комсомолець
Чернігівщини" Славою Реп'яхом.
Пам'ятаю, очолював її сам редак"
тор Борис Іваненко, а членами ко"
манди були Саша Скорина, Борис
Наріжний, Сергій Уманець, наче б
то був і Ілля Бердник, і таки точно
художник газети Володимир Ємець.
За нашу збірну грали Володимир
Половець, Віктор Демченко, а та"
кож колеги з обкому сільської ком"
сомолії – Валентин Сич, Володя
Нестеренко, Володя Синиця, Ми"
хайло Ткаченко. Хто переміг, уже й
не згадаю. Було це в далекому
1963 році...

Слава був журналістом від Бо"
га, а його громадянська позиція не
сприймала проявів несправедли"
вості, безгосподарності і нехлюй"
ства. Добрий душею, товариський,
тонкий лірик і знавець сільського жит"
тя, він завжди до тонкощів розбирався
в матеріалах, і тоді народжувалися сю"
жети, що надихали юнь на нові звер"
шення. Мене теж часто запитував: "Миш"
ко, а як там поживає твій Атюшівський
голова колгоспу, орденоносець Іван
Пилипець? Чи й досі змагається з
Боровиком із Свердловки?"

Донині в пам'ятку одна поїздка з Го"
родні до Чернігова. Станіслав привозив
групу письменників з різних республік,
я був у відрядженні. Після виступу на

обозному заводі він запросив мене по"
вертатися додому їхнім автобусом. Як
тільки рушили, він почав підбивати ко"

лег співати свої національні пісні та й
завів прекрасним тенором українську.
Загодом хтось запропонував складати
експромтом куплети, відштовхуючись
від запропонованого слова в кінці ряд"
ка. Особливо добре виходило це в од"
ного з киян. Коли за вікном автобуса
вже промайнули старожитності Седне"
ва, черга запропонувати слово дійшла
до мене, і я бовкнув: "Шурф". Киянин
покліпав очима, почухав потилицю й
надовго замовк. Мені стало ніяково.
Виручив Славко. Він доброзичливо
розтлумачив, що то звичайна яма для

Цієї осені минає п'ять років відтоді, коли відішов від нас

відомий поет і громадський діяч Станіслав Реп'ях. Крім числен�

них книг, залишив він нащадкам і величний Гімн Чернігівського

земляцтва. Цією величальною завершуються щорічні загальні

збори нашої авторитетної патріотичної організації.  А мені

захотілося згадати про часи нашої далекої молодості...

ЙЙЙЙ оооо гггг оооо     дддд оооо вввв гггг ееее ,,,,

кккк оооо рррр оооо тттт кккк ееее         жжжж ииии тттт тттт яяяя
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Н
ародився Олег Іванович 27
жовтня 1965 року в селищі
Мала Дівиця Прилуцького ра"
йону. У 1982 році вступив до

Київського політехнічного інституту,
після закінчення першого курсу 1983 ро"
ку був призваний до лав Збройних Сил і
направлений до Республіки Афганістан.

У період з 1983 по 1985 рік старший
сержант Міхнюк служив у складі 56"ї
окремої десантно"штурмової бри"
гади, брав участь у багатьох опе"
раціях, був двічі поранений, але,
незважаючи на жодні обставини,
після лікування завжди повер"
тався до своєї частини і з честю
продовжував виконувати війсь"
ковий обов'язок. За мужність і
героїзм Олег Міхнюк нагородже"
ний двома орденами Червоної
Зірки і медаллю "За відвагу".

Після звільнення з лав Зброй"
них Сил активно включився в ро"
боту із захисту ветеранів та інвалідів
війни, членів сімей загиблих учасників
бойових дій. У 1989 році був одним з
ініціаторів і безпосереднім учасником
створення Української Спілки ветеранів
Афганістану (воїнів"інтернаціоналістів).
У 1990 –1991 роках – комсорг Центру
реабілітації для воїнів"інтернаціоналіс"
тів "Лісова поляна", з 1991 року – началь"
ник медико"соціального відділу УСВА,
був ініціатором створення Всеукраїнсь"
кого дитячого патріотичного об'єднання
"Майбутнє України". У 1998 році Олег
Міхнюк призначений заступником голо"
ви УСВА з питань медико"соціальної ре"
абілітації і військово"патріотичного ви"
ховання молоді. Був одним із організа"
торів створення групи воїнів"інтер"
націоналістів в Чернігівському земляцт"
ві в Києві.

рони Майдану. Маючи бойовий досвід,
багато зусиль доклав до організації,
підготовки й навчання бійців, які беруть
участь в антитерористичній операції на
сході країни. 

Він був одним із перших добро"
вольців і брав активну участь у боях за
відстоювання суверенітету й цілісності

нашої держави.
Олег Іванович Міхнюк за осо"

бисту відвагу і значні досягнення
в соціальному захисті ветеранів
та інвалідів війни, членів сімей
загиблих учасників бойових дій
нагороджений орденами "За
мужність" всіх ступенів, мініст"
ром оборони України був від"
значений іменною вогнепаль"
ною зброєю. Вперше в історії
роботи Чернігівського земляцт"

ва посмертно був нагороджений
Почесним знаком Чернігівського земля"
цтва. За виняткову мужність, героїзм і
самопожертву, виявлені у захисті дер"
жавного суверенітету та територіальної
цілісності України, вірність військовій
присязі Указом Президента України
N494/2015 від 21 серпня 2015 року
удостоєний посмертно високого звання
Герой України.

Звитяга, мужність і героїзм нашого
славетного земляка упродовж всього
його короткого життя залишиться для
нас яскравим прикладом самовідданого
служіння Батьківщині, українському на"
родові в ім'я миру і збереження України.

У цей пам'ятний день рідні, воїни"
інтернаціоналісти, учасники антитеро"
ристичної операції, волонтери, друзі,
земляки поклали квіти до могили герою
на Лук'янівському військовому кладо"
вищі. 

Сергій КУДІН

Пам’яті Олега Міхнюка

О л е г  І в а н о в и ч  з  п е р ш и х  д н і в  б р а в

а к т и в ну участь у подіях Євромайдану

2013–2014 років у Києві, був командиром

восьмої "афганської" сотні самооборони

Майдану . 

20 серпня 2017#го минуло три роки, як
героїчно під Луганськом, захищаючи

незалежність і суверенітет
нашої країни, загинув

наш земляк
Олег Іванович

Міхнюк.

Олег Іванович разом з бойовими
товаришами відпрацьовував шляхи спів"
робітництва з органами виконавчої вла"
ди щодо виконання Закону України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соці"
ального захисту" стосовно ветеранів
війни і сімей загиблих, вдосконалення
системи, що забезпечує лікування,
зміцнення фізичного і морально"психо"
логічного стану ветеранів війни і сімей
загиблих, підвищення їх соціальної ак"
тивності, надання всебічної моральної і
матеріальної підтримки ветеранам
війни, членам сімей загиблих.

Талановитий організатор, він постій"
но проводив велику роботу з виховання
молоді на патріотичних, історичних і
бойових традиціях українського народу.

Олег Іванович з перших днів брав ак"
тивну участь у подіях Євромайдану
2013–2014 років у Києві, був команди"
ром восьмої "афганської" сотні самообо"
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той згоджувався з аргументами Мико"
ли Прокоповича. Це свідчить і про ви"
сокий професіоналізм та вміння кон"
тактувати з людьми, і про вірність
справі, якій служить.

Згодом мені доводилося розмовля"
ти про особистість Компанця з його

друзями, товаришами різно"
го рангу, з колегами, земля"
ками, і всі одностайно від"
значали, що це – справжня
людина. Певен, що цілком
справедливе і слово народ"
ного депутата України Івана
Степановича Плюща, тепло
мовлене на ювілеї Миколи
Прокоповича:

– Миколо, друже, пізнав"
ши стільки поневірянь в ди"
тинстві та юності, ти не оз"
лобився, не зачерствів ду"
шею, а згодом, ставши на
ноги, всі свої сили віддав і
віддаєш добротворчості. Ти
людина великого чулого сер"
ця, невгамовно дбаєш, щоб
твоя діяльність помагала
жити людям краще. Хай твоє
добром зігріте серце вік не
прохолоне, – додав тепло"

жартівливо. – Якби тебе не було, треба
було б тебе вигадати...

Ось таке моє коротеньке слово про
унікального українця, якого доля пос"
лала нашій багатостраждальній Бать"
ківщині. Я вірю, що з такими людьми –
а їх немало на нашому багатому
чарівному терені – Україна врешті
заживе заможно, спокійно і, як сказав
Тарас Шевченко, будуть: "... у селах у
веселих і люди веселі"... І не тільки в
селах.

Віктор КАВА
Фото Ганни СКРИПКИ

Я
познайомився з Миколою Про"
коповичем Компанцем порів"
няно недавно – коли писав на"
рис, присвячений його ювілею.

Скажу з приємністю, що в Чернігівсь"
кому земляцтві багато славних людей:
від учителя – до міністра, від лікаря, ро"
бітника – до видатного пись"
менника чи художника, зна"
менитого на весь світ ака"
деміка. Микола Компанець
– також неординарна осо"
бистість: пройшов шлях від
головного інженера колгос"
пу до міністра. А в роки не"
залежності його одностай"
но обрали президентом
престижної, впливової Ук"
раїнської зернової асоціа"
ції, яка зробила так багато
для нашої держави, вивела
Україну на міжнародні зер"
нові ринки й успішно пра"
цює на них. Весь цей шлях
сирота змалечку пройшов
чесно, без якоїсь підтримки
багатих родичів або покро"
вителів, піднявся так висо"
ко службовими сходинками
завдяки величезній працез"
датності, природному таланту, невга"
мовному пошуку нових шляхів для по"
кращення діяльності підприємств, мініс"
терств, які він очолював. І високі поса"
довці, і державні керівники, а особливо
трудові колективи, нинішні колеги зна"
ли й цінують його ще й за такі чудові
риси: безмежну відданість дорученій
справі, щире прагнення зробити добро
людям, непідробну щирість, сердеч"
ність, душевність...

Мені не раз доводилося спілкува"
тись з людьми, які зазнали злигоднів у
дитинстві й юності, в тому числі у роки
воєнного лихоліття. На прикрість, деякі

з них, як точно висловився мій неза"
бутній друг, письменник Анатолій Дави"
дов, "були й лишилися назавжди без"
призорниками", тобто, оті риси, які в дея"
ких людей виховали роки за будь"яку
ціну, гребти до себе все, що погано ле"
жить, жадоба до накопичення, що іноді

доходить до абсурду не полишили їх
вже й тоді, коли вони стали самодос"
татніми людьми. Зовсім не такий Ми"
кола Прокопович Компанець. Вже при
першій зустрічі мене, письменника,
знавця людської психології просто
вразили його природна інтелігент"
ність, теплота очей, які так і випромі"
нювали непідробну приязнь, м'який щи"
рий голос. І ще я запомітив одну де"
таль: щойно хтось телефонував у
справі, Микола Прокопович весь пори"
нав у її суть, хутко орієнтувався у ситу"
ації і чітко вів розмову. І щоразу, коли
було чути голос його співрозмовника,

про мого друга

Від редакції: доки верстався

цей номер, стало відомо, що Мико�

ла Компанець відійшов у засвіти.

Вічна пам’ять цій напрочуд світлій,

добрій людині!

української державності, а відтак і
найріднішої Сіверської сторони. 

Свого часу наш незабутній письмен"
ник Віктор Кава, який також працював у
газеті "Отчий поріг", якому, до речі, на за"
чині цього року теж би було вісімдесят, з
великою любов'ю буквально на одному
подиху написав про свого земляка диво"
вижно теплу книгу "Людина живе любов'ю".

Л ю д и н а  н е  з  л е г е н д и
Нещодавно наш уславлений зем"

ляк Микола Компанець відзначив
своє 80"річчя. Відзначив не в широко"
му галасливому загалі, а в тиші лікар"
няної палати під добрим доглядом
вірної дружини. Що ж, за плечима де"
сятки напружених літ праці, боротьби
за народне щастя, бо Микола Проко"
пович завжди був справжнім творцем

СЛОВО
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історії  України, в і д р о д ж е н н я  н а "
ц іональної пам’яті, утвердження не"
терпимості до будь"яких проявів на"
сильства проти людства.

Захід проводився у формі конфе"
ренції. Присутні були учні, учителі шко"
ли та громадськість селища. Першим
виступав заступник директора з нау"
кової роботи історико"археологічного
музейного комплексу "Древній Любеч"
Євген Пилипенко.  У  його  виступ і
розповідалося про масовий терор
на території  колишнього СРСР, межі
його поширення та  головні  його
прояви. 

Потім учні 10 класу Любецької ЗОШ
І–ІІІ ступенів мовили про найбільші
поховання жертв сталінського теро"

ру на території су"
часної України. Най"
відоміші місця по"
ховання закатова"
них патріотів на Ук"
раїні – це Биківня
(Київська область),
Хмельницький, До"
нецьк, Вінниця, Ха"
лявин (Чернігівська
область).  Загалом
було розказано про
десять місць похо"
вання, але насправ"
ді їх набагато біль"
ше. Учасники пере"
глянули відео та
презентацію, де бу"
ли представлені
розповіді краєзнав"
ців, історичні, архів"
ні документи та фо"
томатеріали про до"
б у  " В е л и к о г о  т е "
рору".

Під час заходу
була запалена свічка
пам’яті та на карті
України чорними кві"
тами позначено ці

страшні для кожного свідомого укра"
їнця місця.

Цікавим був виступ, присвячений
"Розстріляному відродженню". Свят"
куючи 20 річницю “Великого Жовтня”,
більшовики знищили найкращу части"
ну мистецької інтелігенції  України.
Зараз страшно уявити, що таке масо"
ве людське жертвоприношення вза"
галі можливе. Серед названих імен
був і виходець із Любеча Василь Сед"
ляр – художник""бойчукіст".

Таких заходів повинно проводити"
ся як можна більше, адже вони допо"
магають донести до людей історію
нашої країни, без якої українці не
зможуть збудувати власне майбутнє.
Тож наш обов`язок пам`ятати про ці
події, передавати нащадкам правду
про наше минуле.

Владислав ПИЛИПЕНКО,
учень 11 класу
Любецької ЗОШ І–ІІІ ст.

Цього року Україна відзначила 80�ті роковини "Великого

терору". За цей період на території  УРСР, за оцінками

істориків, було засуджено 198918 осіб, з яких близько двох

третин – до розстрілу. Решту було відправлено до в`язниць

та таборів (інші заходи покарання охоплювали менше 1%,

звільнено було тільки 0,3%). 

підстав, оголошено "ворогами наро"
ду". Репресованими ставали селяни,
інтелігенція, патріоти своєї Батьків"
щини. До ув`язнених якнайширше

застосовувалися катування, вироки
до розстрілу, що не підлягали оскар"
женню, виносилися вони найчастіше

без будь"якого су"
ду й негайно при"
водились до ви"
конання.

У  Л ю б е ц ь к і й
ЗОШ І–ІІІ ступенів,
спільно з історико"
археологічним му"
зейним комплек"
сом "Древній Лю"
беч", було проведе"
но годину"реквієм
"Пам’яттю реабілі"
товані". Метою цьо"
го заходу було
вшанування пам’я"
ті жертв політич"
них репресій, при"
в е р н е н н я  у в а г и
громадськості до
трагічних подій в

З
а задумом Й. Сталіна масо"
в і  р е п р е с и в н і  о п е р а ц і ї  у
1937–1938 рр. мали заверши"
ти двадцятилітню боротьбу з

"соціально"ворожими
елементами", упоко"
рити населення шля"
хом масового терору,
утвердити авторитар"
ний стиль керівницт"
ва. Підставою для роз"
гортання терору була
теза Й. Сталіна про
загострення класо"
вої боротьби в міру
успіхів соціалістич"
ного будівництва.

Офіційно почат"
ком "Великого теро"
ру" став оперативний
н а к а з  Н К В Д  С Р С Р
№ 00447 "Про репре"
сування колишніх кур"
кулів, карних злочин"
ців та інших антира"
дянських елементів"
від 30 липня 1937 р.,
затверджений політ"
бюро ЦК ВКП(б) 31 лип"
ня 1937 р. Тож в ці дні
ми згадуємо кожного,
хто став жертвою ста"
лінського режиму, був
ув`язнений у концта"
борах або засланий у далекі холодні
землі. Мільйони людей рішенням ста"
лінської влади було, без будь"яких

П А М ’ Я Т Т Ю
реабілітовані
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відвідини Чернігівщини Олексою Ющен"
ком, їх було недосить для нього. Бо він
хотів бути буквально в курсі усіх справ у
милому серцю регіоні. У якому до того ж
було немало людей, яких він поважав, з
якими мав ділові контакти. Не вважаю,
що серед останніх відігравали помітну
роль скромні журналісти обласної мо"
лодіжної газети, але й байдужим до них
Олекса Якович не був. Він не забував ві"
тати редакцію "Комсомольського гарту"

зі святами, звертався з
проханнями щодо інфор"
мації, яка з'являлася на
сторінках молодіжки. На
початку 1971"го він про"
сив у мене надіслати йо"
му примірник газети з
матеріалом про ювілей
Остапа Вересая, а напе"
редодні 1977"го – два при"
мірники "Комсомольсь"
кого гарту" від 21 грудня
1976. До речі, за десять
днів до цього Олекса
Ющенко відвідав Черні"
гів, де взяв участь у чер"
говій суботі Михайла Ко"
цюбинського, яку прово"
див музей сонцепоклон"
ника. Але звіт про цей захід
молодіжка опублікувала

ще 14 грудня. То що ж зацікавило поета
саме в числі від 21 грудня, адже про це
конкретно в проханні не сказано? Роз"
гортаємо підшивку "Комсомольського
гарту" за 1976 рік. На останній сторінці
газети під рубрикою "На здобуття премії
імені П. Г. Тичини" опубліковано відгук А.
Діденка на поетичну збірку Олекси
Ющенка "Слово до друзів". Для тих, ко"
му це невідомо, розкрию невелику ре"
дакційну таємницю. Під псевдонімом
А.Діденко часом виступав у пресі відо"
мий чернігівський поет Кузьма Журба –
добрий знайомий Олекси Яковича. Він
позитивно оцінив вірші свого старшого
товариша, який таки й став лауреатом
престижної літературної премії.

Насамкінець хочу нагадати закінчення
згаданої вище статті Олекси Ющенка
"Нас поріднила ніжинська альма"матер",
у якій ішлося про відвідини рідного вузу
ним і Євгеном Гуцалом: "Згадую ті поїзд"
ки із щемом, як свята душі...". Думаю, що
не лише поїздки до рідних порогів, а й
постійні заочні контакти з земляками
зігрівали душу поета.

Олександр ОЛІЙНИК
Фото Віктора КОШМАЛА

Ющенко сфотографовані з тоді ще сту"
дентом Євгеном Гуцалом, а на другому,
яке увічнило один з моментів святкуван"
ня 1000"ліття Ніжина, зафіксовані Воло"
димир Мордань, Євген Гуцало, Леонід
Горлач, Олекса Ющенко та декан філо"
логії Ніжинського педінституту Григорій
Самойленко. Якщо вже зайшла мова
про Ніжин, то не можна не згадати
18 лютого 1997"го, коли Олекса Ющенко
знімав біле покривало з меморіальної

дошки, присвяченої випускнику вузу
1937 року Юрію Збанацькому...

Здавалося б, меморіальні дошки тіль"
ки й того, що нагадують про видатних
людей. Але ні. Із цілої галереї їх на при"
міщенні тепер уже Ніжинського універси"
тету імені Миколи Гоголя можна познайо"
митися з цікавою сторінкою історії вузу.
Зверніть увагу: на присвяченій Євгену
Гребінці йдеться про те, що письменник
вчився тут з 1825 по 1831 рік в гімназії
вищих наук. А ось байкар Леонід Глібов
здобував тут освіту протягом 1849–1855
років у ліцеї. Так само, як і дещо згодом,
білоруський поет Францішек Богушевич.
А ось академік Микола Державін та член"
кореспондент Академії наук колишнього
СРСР Володимир Рєзанов вчилися тут
(а останній і викладав) уже в історико"
філологічному інституті.

Десять разів упродовж 1977–1996
років проходило на Чернігівщині свято
"Чуття єдиної родини", на яке приїздили
представники літератур колишнього
Радянського Союзу, а потім – уже неза"
лежних держав. Учасником цього свята
1978 та 1981 років був і Олекса Ющенко.

Однак, якими б регулярними не були

З
Олексою Яковичем я багато
разів зустрічався – на Чернігів"
щині, в Києві і навіть у далекій
Чувашії. Не ображу нікого з жи"

вих чи пам'яті тих, кого вже немає, коли
скажу, що такого ентузіаста мандрів, як
Олекса Ющенко, зустрічати не доводи"
лося. І найчастіше манили його дороги
Чернігівщини. Певна річ, тут відігравало
роль і те, що до Чернігова від Києва май"
же рукою подати. Але головним було
прагнення ступити в сліди
своєї юності. А згадати
Олекса Якович мав що.

Важко просто перелі"
чити місця нашого благо"
словенного Придесення,
Присеймів'я, приудайсь"
ких долин і пагорбів, яких
би не привітало пильне
поетове око. У Сокирин"
цях у травні 1941 він побу"
вав на відзначенні ювілею
Остапа Вересая. Пишучи
про це, згадав принагідно
іменитих гостей того свя"
та Павла Тичину та профе"
сора, відомого знавця на"
родної творчості Юрія Со"
колова. Ще довоєнного
1940"го на курсах моло"
дих письменників позна"
йомився з уродженцем Чернігівщини
драматургом Іваном Кочергою. А як
Олекса Якович натхненно описував пе"
ребування Максима Рильського в Острі
влітку 1932 року у родичів дружини про"
фесора Дмитра Балацького Агнеси Роза"
нової! Пізніше О. Ющенко неодноразово
відвідував Остер. Тому свідком був і ав"
тор цих рядків, який часто фіксував де"
талі подібних поїздок не лише у жур"
налістському блокноті, але і на фо"
топлівку. Збереглася зокрема світлина,
коли в рамках днів чуваської літератури
на Чернігівщині зустрілися в Острі
керівник делегації чуваських письмен"
ників Микола Дєдушкін, Герой Радянсь"
кого Союзу Юрій Збанацький та Олекса
Ющенко. Здається, я так і не презенту"
вав цієї світлини Олексі Яковичу. А він ре"
тельно зберігав зафіксовані фотографа"
ми миті своїх відвідин рідних місць. 14
січня 1999 року газета "Літературна Ук"
раїна" опублікувала його спогад з нагоди
62"ої річниці від дня народження Євгена
Гуцала "Нас поріднила ніжинська альма"
матер". Матеріал супроводжується дво"
ма фото – 1958 та 1993 років. На першо"
му – київські поети Павло Усенко та Олекса

“ПОЇЗДКИ,
як свята душі...”

Н е д а в н о  г р о м а д с ь к і с т ь

України відзначила 100�річчя

від дня народження відомого

поета, краєзнавця Олекси

Ющенка.
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гацію незмінний натхненник подібних
духовних десантів на малу батьківщи"
ну Микола Вощевський, який і приві"
тав ювіляра:

– Я маю особливу насолоду вітати
сьогодні нашого шановного ювіляра
від столичного Чернігівського земля"
цтва. Він із простої селянської роди"
ни, але піднісся духом у високе небо
української культури. Ми всі пишає"
мося його здобутками. Своєю твор"
чістю він збагатив українську літера"
туру. Тож хотів би побажати йому тво"
рити ще бодай до ста років, хоча тіль"
ки сам Бог знає, скільки кому відпи"
сати.

Почесна грамота й нагрудний знак
нашої громадської організації були
гідним фактом визнання заслуг Стані"
слава Гавриловича в справі пропа"
ганди духовних цінностей.

– Завдяки Станіславу Гавриловичу
я відкрив для себе дивну Ічню, – щиро
признався Микола Жулинський. – Ра"
зом із Юрієм Мушкетиком, який, на
жаль, через хворобу не зміг сьогодні
прибути, побував я на святі міста,
навідав хату Маринчика, почув місце"
вих літераторів і відкрив для себе ве"
ликого патріота рідного краю.

– Нас єдна півстолітня дружба й
спільна робота, – мовив Леонід Гор"
лач. – Якби такі ентузіасти, як Стані"
слав Маринчик, жили в кожній області,

С
правді, Станіслав Гаврилович
прийшов до цієї дати з ваго"
мими здобутками. В його твор"
чому портфелі романи й по"

вісті з оповіданнями, краєзнавче
дослідження "Сузір'я талантів", що
витримало вже кілька видань і щора"
зу поповнюється новими сюжетами,
низка цікавих документальних фільмів
про видатних земляків, цикли віршів,
що були покладені на музику й
незмінно користуються успіхом у
земляків. Взагалі культурно"мистець"
ке життя невеликого міста схоже на
столичне багатовимірне, і серед тих,
хто робить все необхідне для цього,
багато років лишається ювіляр.

Про це й говорили після перегляду
документальної кінострічки, знятої
місцевими митцями, що успішно про"
довжують творити образну історію
краю, започатковану ще на половині
ХХ століття саме С. Маринчиком,
очільники місцевої влади – голова
районної ради Григорій Герасименко
та міський голова Оксана Андріанова. 

Ювіляр намагається робити все,
щоб місту було добре, йому до всього
є діло, а це вже активна громадянсь"
ка позиція митця. Через це логічним
було нагородження Почесними гра"
мотами, а Почесним громадянином
рідного міста він уже давно й заслу"
жено став.

На ювілей прибуло чимало гостей
із Києва й Чернігова, навіть США та
Москва делегували шанувальників
Сіверщини. Від нашого земляцтва
приїхали Шевченківський лауреат по"
ет Леонід Горлач, Іван Майдан, Віктор
Пабат, Станіслав та Віталій Шевчен"
ки, Ольга Штепа. Долучився до них і
відомий літературознавець та гро"
мадський діяч, директор Національ"
ного інституту літератури ім. Т.Г. Шев"
ченка, Шевченківський лауреат Ми"
кола Жулинський. Очолював же деле"

українська культура ніколи б не зане"
падала.

Відомий поет і земляк Станіслав
Шевченко передав нагороди від Спі"
лок письменників та кінематогра"
фістів. А залюблений у малу батьків"
щину Віталій Шевченко, що створив
навіть благодійний Фонд, приємно
здивував не тільки ювіляра, вручив"
ши йому іменну марку, виготовле"
ну до ювілею письменника "Укрпош"
тою" 

Голова Чернігівської обласної
письменницької організації Ганна Ар"
сенич (Баран) теж привітала ічнянця,
визначивши його помітне місце на
літературній карті області. Заступник
редактора газети "Деснянська прав"
да", очільник Міжнародної академії
мистецтв поет Сергій Дзюба теж при"
був з черговою нагородою.

Очільники капели бандуристів ім.
Л. Ревуцького з Чернігова Раїса та
Микола Борщі привітали земляка і
словом, і піснею.

Пристрасно прозвучав виступ на"
шого земляка Віктора Пабата:

– Я дякую долі, що маю можливість
спілкуватися з вами. Ви державна
людина, якій болить доля України. А
ще присутність тут поважних гостей
засвідчує повагу не тільки до вас, а й
до всієї Ічнянщини. От урожай на полі
зібрали й забули до нового. А ваша
натхненна праця залишається наза"
вжди.

А ще звучали в залі пісні на вірші
С. Маринчика, виступали його крини"
чани, хвилювалася дружина Любов
Петрівна. Все було як у добрих лю"
дей. І вірилося, що поважний ювіляр
ще не раз подивує земляків добірним
словом. Бій за прекрасне й добре
триває.

Валентин АВДЄЄНКО
Фото Миколи СМІЛИКА

Чомусь згадувалися рядки Олександра Блока "І віч�

ний бій, нам спокій тільки сниться", доки в затишному залі

Ічнянського будинку мистецтв тривало пошанування

відомого письменника й кінорежисера Станіслава Марин�

чика з нагоди поважної дати – 80�річчя від дня народ�

ження. Не було урядових корзин квітів, хорових вели�

чальних, не було навіть традиційної президії, в якій би

поважно возсідали маститі чиновники, зате була родинна

атмосфера, щирість слів і вчинків, яку нічим не замінити.

І вічний
бій

Ювіляр намагається робити

все, щоб місту було добре,

йому до всього є діло, а це

вже активна громадянська по�

зиція митця.
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Майже два десятки л ітераторів
полетіли туди, аби позустрічатися
з земляками, відчути дух знамени"
того Зеленого Клину, левову частку
населення якого складали україн"
ські переселенці. Та доки ми гримі"

ли в небі, у Владивосток уже при"
йшла вказівка першого секретаря
крайкому партії: українських рухів"
ців не приймати. Так би воно й бу"

ло,  якби не самі  наші земляки!
Вони горнулися до нас в самому
портовому воєнізованому центрі

краю, і в Спаську, і на наїженому
ракетами проти сусідньої Японії
Руському острові. І  скрізь серед
перших був Віталій Коваль. Вперто
накульгуючи, він протоптувався че"
рез очерети над озером Ханко, до"

лав шторм"трап мо"
тобота, здирався
на сопки. Бо йому
так хотілося відчу"
ти там український
дух.

Його життєвий
шлях не відзначав"
ся особливими зак"
рутами. Школа в се"
лі, столичний Шев"
ченків університет,
праця в газеті "Літе"
ратурна Україна", в
апараті Київської
п и с ь м е н н и ц ь к о ї
організації. І скрізь
– наполеглива твор"
ча робота. Десятки
критичних статей в
періодиці, які викли"
кали дискусії, зго"
дом реалістичні по"
вісті. Та передусім
– його скрупульоз"
не новаторське до"
слідження творчос"
ті видатного сучас"
ника Олеся Гончара
"Собор і навколо
собору", яке поки
що ніхто не пере"
вершив. Саме за
нього так полюбив
нашого земляка
скупий на похвали
Олесь Терентійо"
вич.

Приязний до дру"
зів, Віталій Коваль
завжди був оточе"
ний ними. В його
квартирі можна бу"
ло зустріти не тіль"

ки закадичних друзів"журналістів
та письменників,  почути незрів"
нянний спів Андрія Мельничука із
"Сільських в істей",  а  й самого
метра поезі ї  Бориса Олійника,
якого не запідозриш в походень"
ках по чужих хатах. Мабуть, вони
знаходили в критикові суголосну
душу, свіже судження про нелегкі
процеси становлення нової Укра"
їни.

Цієї вересневої пори хтось би
подав думку про відзначення
ювілею відомого літератора. Але ж
у нас, на жаль, не заведено шану"
вати славних попередників. Та, як
би там не було, слово нашого зем"
ляка записалося в пам'ять народу.

Леонід ГОРЛАЧ

Й
ого шлях у життя почався в
невеликому мальовничому
селі Петрівка на околиці
Прилуччини. Там і зараз

стоїть над самим полем стара ро"
динна хата, над якою весною співа"
ють жайвори, а жнив"
ної пори підпадьомка"
ють уцілілі під колеса"
ми потужних комбай"
нів новітніх господа"
рів землі перепели.
Навіть зовсім знеси"
лений хворобами, він
любив приїздити туди
в теплу пору, маючи
при собі друкарську
машинку з папером
та торбину сухарів з
шматком сала. І вело
його туди не тільки
бажання втекти від
столичної суєти, яку
він і так через раннє
каліцтво більше спос"
терігав з затишного
помешкання, по він"
ця забитого книгами,
скільки туга за дале"
ким дитинством, ба"
жання набратися жит"
тєдайних творчих сил
для роботи над нови"
ми рукописами. І во"
ни виростали на його
столі, як пшениця на
сусідньому полі. І не"
хитре сільське життя
з його безвихіддю,
нахабністю новітніх
скоробагатьків та сми"
ренністю беззахис"
них селюків оживало
на сторінках повістей
"До тебе, батьку" та
"Серце моє в колючо"
му дроті". А ті ж герої
жили поруч, може,
дехто і впізнавав себе
та, відчуваючи власне
безсилля перед Словом, чимдуж
обходили хату письменника деся"
тою дорогою.

Та Віталій Кирилович був не тіль"

ки  анахоретом,  затворником.  Не
забудеться ніколи письменниць"
кий десант року 1992"го в Примор’я.

ВВ іі дд дд аа нн ии йй

сс лл оо вв уу

Цієї

вересневої

пори

наш земляк,

відомий критик

і прозаїк

Віталій Коваль

сягнув би

свого 80�ліття.

На жаль,

чутливе до

всіляких

негараздів –

особливо

суспільних –

серце

не витримало

напруги ось

уже чимало літ

тому. 

Його життєвий шлях не відзначався особливими

закрутами. Школа в селі,  столичний Шевченків

університет, праця в газеті "Літературна Україна",

в апараті  Київської письменницької організації.  І

скрізь – наполеглива творча робота.
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мінно". Дак вона он вивчилась і в по"
чоті. Грошенята у них водилися, ото й
вивчилась. А мене батько не оддав.
Аби тоді гроші, може, і я б тепер була
вчительша. А так як була наймичка,
так нею й помру"…

Тим часом я в'їдливо продовжую
полеміку:

– А що, може, й Гагарін у космос не
літав?

– Може, й не літав. Усе брешуть.
Ну, вони колись добрешуться!

– А он американці на Місяці були.

– Як же вони там очепірились?
– Та що з Вами говорити! Темнота!
Темнота темнотою, а бабуся знала

таки напам'ять Шевченків "Кобзар" і
"Євангеліє". А ще вірші Пушкіна, Фета,
Майкова, Нєкрасова, які вона опану"
вала за два роки церковно"приходсь"
кої школи. 

А ще мене зачаровують її спогади
– з якогось іншого, нереального
світу. Згадувала свого діда, який
прослужив двадцять п'ять років у сол"
датах і, повернувшись до дружини, не
впізнав свого старшого сина Степа"
на, бо лишив його у колисці. Прожив
дід аж сто п'ять років. Працював до

П
опри своє скептичне став"
лення до "лінії партії", мама
була досить обережною у
своїх висловлюваннях. Бо ж

належала до сільської інтелігенції.
Працювала обліковцем у колгоспній
конторі, де як"неяк слідкували за від"
хиленнями від курсу. До того ж, бабу"
син нігілізм міг кого завгодно відляка"
ти. Представників влади вона презир"
ливо називала "босяками". В її чіпкій
пам'яті глибоко засіли примовки двад"
цятих років на кшталт: "Серп і молот –
смерть і голод". Навіть са"
мого Леніна могла обізвати
"німецьким шпигуном". А ще
тоді, коли помер Сталін, і
моя мама з подругами"ком"
сомолками гірко плакали
(їм здавалося, що життя на
цьому скінчилось), моя муд"
ра бабуся перехрестилась
на сонце та як відрізала:

– Не плачте, діти. Бог дав,
Бог і взяв. Гірше як є не бу"
де, бо гірше вже нікуди…

Здобувши несподівану під"
тримку, я наполегливо про"
вокую бабусю.

– А он у газеті "Правда"
писали…

– То все брешуть. Краще
б ту газету "Брехня" назвали.

З усього розмаїття нав'я"
заної батькові й мамі центральної й
республіканської періодики бабуся
визнавала лиш "Перець" і нашу район"
ку – "Радянське життя". Слухати, як
вона розмовляє з газетою, для мене –
одне задоволення. Ось лиш один із її
численних монологів: "Чи то не Митьків
синок на хвотограхвії? Таки він. Ач
пропечатали! Та ще й на конбайні. То
хазяїни! І дід його був такий же завзя"
тий. На нього і схожий. Викапаний
дід – ач який кругловидий! А це хто?
Чи не Явдошка бува? Вона і є. Он пи"
ше – Євдокія Миколаївна. Її батько
Микола з моїм двоюрідні були. А ми з
нею в школу ходили, вчилися "на від"

останньої днини, а коли прийшов йо"
го смертний час, мовив: "Сьогодні
буду вмирати". Вдягнув білу сорочку,
ліг на лаві під іконами і відійшов у
вічність. 

Дівчиною бабуся служила у Пара"
фіївці в пана Харитоненка. Розказу"
вала, як ходила пішки щотижня додо"
му й назад "аж за двадцять п'ять
верстов". Виходила рано вранці й
надвечір була вже на місці. "Хіба
знайдуться добрі люди й підвезуть
трохи на підводі. А так більше своїми

двома, босоніж – по дорозі і
навпростець. А ввечері ще
лишалися сили й до танців".

– А що, може, босяка й
танцювали? – Безцеремонно
перериваю її черговий екс"
курс у далеку минувшину.

– Та ні. Хто це босий тан"
цює? Батько пошили мені
добрячі ремінні чоботи. Ото
були чоботи! Годов десять
відходили. Не те, що тепер.
Он на вас хіба не горять че"
ревики? Не настачиш. Ма"
ма з батьком тільки на них і
працюють.

Я відбиваюсь, як можу:
– Так Ви ж самі казали,

що йшли до церкви босо"
ніж, а вже там взувались.
Аби ми так носили череви"

ки, то, може, наші років зо двадцять
прослужили б.

У  ї ї  згадках  із  дореволюційних
часів з'являлись то раки, по які "бать"
ко їздили на Удай возом, бо нести бу"
ло несила", то в'ялена "бобла", якої
тепер днем з вогнем не знайдеш, то
сите застілля з німцями, в яких вона
куховарила у Катеринославі. Від тих
часів не змовка її "Zinger" – німецька
швейна машина з ножним приводом,
куплена на зароблені в наймах гроші. 

При згадці про німців я починаю
невдоволено сопіти. Скільки я вже їх
у кіно перебачив. А бабуся знов за
своє! Відтак допитуюсь: 1144

(Закінчення)
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Літо від літа я таки підростав, хоч
бабуся й лякала мене, що не виросту,
як погано їстиму. Непомітно промай"
нуло дитинство й доля занесла мене
аж у Білорусію – в училище нафто"
виків. Бабуся довгим поглядом про"
вела мене за ворота, перехрестила й
приклала хустинку до очей, як я вже
махнув їй востаннє. А після перших
канікул вона раптом розщедрилась і
дала мені у дорогу аж десять карбо"
ванців і так сумно, сумно мовила:

– Прощавай, моя дитино, мабуть,
уже й не побачу тебе більше.

Дякувати Богу, в мене вистачило
совісті й розуму не потратити ту де"
сятку ні на їжу, ні на випивку, ні ще на
якісь дрібні речі. Я її дбайливо зберіг,
а потім на жіноче свято купив дві хус"
тини – мамі й бабусі. І хоч бабусину
вже доношувала мама, в переддень

своєї зустрічі зі Всевиш"
нім вона почувалася щас"
ливою. То було наше ос"
таннє побачення. 

На похорон я не встиг.
Поки добирався з Білору"
сії, бабусю вже поховали.
І от я стою на порозі роз"
гублено. Заплакана мама
мені назустріч:

– Не діждала тебе ба"
бусенька. Все питала про
тебе сердешна, як поми"
рала.

У хату йти не хотілось,
бо там уже не було й ніко"
ли не буде бабусі. Згодом
пустився дощ. Тихий та"
кий і теплий. Я підставив
обличчя, аби приховати
сльози. А потім несподі"
вано із"за хмари визир"

нуло сонце й за нашим городом, по"
над шляхом на пів"неба загорілась
барвиста райдуга. 

І згадалось мені, як ми з бабусею
втікали від грози у хату. Не встигли
добігти до порога, як з усієї сили
увірвав грім і прямо перед нами у яб"
луню жахнула блискавка. Найбільшу
гіллю мов відрізало й по всьому двору
покотились, покотились ще недозрілі
яблука. Я тримався за бабусину
спідницю і весь тремтів, аж зуби цо"
котіли. А бабуся Хведоська все хрес"
тилася і молилася: "Пресвята Бого"
родице, царице небесна, спаси і по"
милуй нас грішних, ізбави нас од уся"
кої біди і напасті". 

А як скінчилась гроза, у дворі за"
пахло антонівкою і за городом так са"
мо зайнялася велика райдуга. І ба"
буся сказала, що по ній можна підня"
тись аж до самого неба. І я радісно
зірвався з усіх ніг та так і полопотів
розмитою стежкою назустріч тій
райдузі.  А поки біг,  вона кудись
зникла…

Володимир ГОРБАТЕНКО

Довгими зимовими вечорами ба"
буся читає "Кобзар" і "Євангеліє". Що
нового вона там хоче вичитати – не
знаю. А то, гляди, засяде писати лис"
та за Урал – дідові Кирилові, нашому
родичеві, сім'ю якого занесло в ту да"
лечінь ще в часи Столипінської ре"
форми. Пише з "ятями" і "твьордими
знаками", над якими я тихо підсмію"
юсь. Затим неквапливо виводить на
конверті свою неповторну калігра"
фію. І летить той лист у далеку да"
лечінь, аж у селище Ташла Оренбур"
зької області. 

А я, саботуючи підготовку до уро"
ків, читаю "прочотну" книжку з готов"
ністю хутко накрити її підручником з
історії, хімії чи біології, щоб бабуся
ненароком мамі не донесла під на"
стрій. Або кручу"верчу свій "Урал"5".
Міняю платівку за платівкою. Бабуся

частіше плюється від моєї музики. А
тут, дивись, зупинилась у дверях –
заслухалась білоруських "Пєснярів". 

Пісню бабуся любила. Та й сама
могла заспівати по"справжньому –
від "Ой у лузі калина стояла" до "Врагу
не здайоцца наш гордий Варяг". У
молоді роки вона навіть у ролі Натал"
ки Полтавки виступала в самодіяль"
ному театрі. А її прийомний син (від
діда Науменка, якого "в тюрмі за дві
корови доконали"), так той і взагалі
був професійним співаком. Співав
десь у філармонії. Одного разу й мені
довелося його побачити.

Якось, коли я в черговий раз ле"
жав хворий, з високою температу"
рою, у нашій хаті, мов привид, з'явив"
ся стрункий, чорнявий чоловік у доро"
гому костюмі. Погладив мене по гаря"
чій голові й дав мені руб залізний і не
з якоюсь там одиничкою, а ювілей"
ний. А потім, пообідавши й погомо"
нівши з бабусею, заспівав на її про"
хання. Та так, що бабуся потім довго
усім розказувала:

– Приїздив Коля. Заспівав як по
радіву. Я не змогла втримати сльози.

– А під війну Вам доводилось бачи"
ти німців?

– Аякже! Якось іду до вас на хутір
шляхом (кладок через Удай тоді ще не
було). А їх стоїть на горі ціла згрея.
Дивляться в бінокиль кудись туди аж
за річку (з Холодниці далеко видно –
аж на Ладан, а мо' й на Прилуку).

– Бабусю! Правильно казати не
Прилука, а Прилуки. Нас так у школі
вчили.

– А я тобі кажу Прилука. Не пере"
бивай, бо забуду, що хотіла сказать.
Так от. Чимчикую повз них – що вже
буде. Раптом один завертає мене й
гукає: "Ком, матка, ком!". Злякалась!
Страх Господній! Думаю собі: "Оце
ма'ть і прийшов твій Судний День,
Хвеню Степанівно. А може, втекти. Та
ні, тікатиму – точно вб'ють". Ноги
п о робились як ватяні. Та мушу йти
до них. А вони жерготять
щось по своєму, сміються.
Старший у такому високо"
му картузі (мабуть, ахви"
цер) простягає мені біно"
киль і показує – дивись.
Я як гляну, а там яроп"
ланів летить сила силен"
на – неба не видно. Та так
близько – ніби рукою от"
от дістанеш. Я оддала їм
той бінокиль, а сама як
зорвалась і бігом до Па"
лажки. Біжу і кричу: "Ховай"
тесь у погріб, бо будуть
бонбить". То я з переляку.
А як оговталась, сама собі
й думаю: та на біса здався
їм той хутор. Мабуть, на
Прилуку, а мо' на Лохвицю
чи на Бахмач посунули.

– Фашисти – то були
негідники, – кажу я бабусі.

– Не всі вони були, дитино, фа"
шисти й не всі негідники. Були й
добрі, й лихі. Так само, як і наші. Лю"
ди – як люди. А на війні – як на війні.
Накажуть убивати і йдуть убивати. А
я, скільки й житиму, дякуватиму їм за
те, що завезли дусту. Аби не вони,
нас би воші вже досі доїли.

Бабуся не лише цікаво розповідає,
а й сама вміє слухати. Ось я читаю їй
"Підняту цілину". Слухає залюбки. А
сама про своє: 

– Гарно написано. Може, в їх там
на Дону так і було. А в нас було зовсім
не так. За дві корови – в тюрму. Сло"
во накриво скажеш – у Сібір. А вже
скільки хазяїнів побито. І яких ха"
зяїнів! А голодовка у тридцять треть"
ому – люди мерли, як мухи, прямо на
вулиці…

Отож талант Шолохова вона зага"
лом оцінила, а те, про що там написа"
но, – не дуже. Більше їй до душі при"
пали Нечуй"Левицький з його "Кайда"
шевою сім'єю" і Остап Вишня. "Зенітку"
останнього я знав напам'ять. І часто
переказував бабусі. 1155
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НОВЕЛА В МАЛЮНКАХ

Після втечі від пана почалися в
Омелька нові пригоди. Так, що опинився
він аж у Кракові, тодішній столиці
Польщі.

І став парубок служити одному
багатющому вельможі. А в того садиба
була справжнім замком. І служила
тому магнатові сила люду. І була
серед тих людей одна дівчина Ядзя.
Доглядала вона за заморським птахом
– папугою.

Уподобав Омелько собі ту Ядзю, а
вона на нього – ніякої уваги. Він навчив
свою кобилку кланятися, а тут про0
ходить Ядзя. Вона – ніякої уваги. Тоді
він взявся боротися з найсильнішим
гайдуком і спритністю та хитрістю
подолав сильника. Змагався у стрільбі
з лука з вартовими маєтку... А Ядзя –
ніякої уваги. Тоді він продав свою
здобич – кольчугу. Купив глек тво0
реного золота. І почав ним фарбувати
копита своїй кобилці. Фарбує і думає:

– Ось побачить Ядзя і скаже: "Що
ти, дурню, робиш?" А я їй скажу:

"Справді, що я роблю?! Пішли краще
полюбимося!"

Тут приходить Ядзя і каже:
– Що ти, дурню, робиш? Приходь

краще ввечері – полюбимося!
І з того часу стали вони потайки

зустрічатися. Бо була вона шляхтянка,
хоч і з дуже бідного роду. І якби хто
дізнався, що вона кохається з конярем,
то її б вигнали зі служби.

Юрій ЛОГВИН

ЗОЛОТІ
КОПИТА
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