ЧАСОПИС
РІК ЗАСНУВАННЯ

2002
ЛИПЕНЬ
Число 7 (199)
КИЇВ 2018

Видання товариства “Чернігівське земляцтво”

Найдорожчий скарб
кий голова О. Карцан,
директор клубу М. Тка*
ченко, актив села. Об*
говорили питання по*
дальшого співробіт*
ництва.
Далі відвідали ди*
тячий садочок. Кожно*
му малюкові вручили
подарункові набори. В
гарно оформлених па*
кетах були іграшки, ди*
тячі речі, текстильні ви*
роби та засоби гігієни, ласощі. Дирек*
тор садочка О. Яцьковська висловила
слова вдячності й ознайомила всіх з
устроєм будинку.
В сільській школі Микола Засульсь*
кий привітав учнів, передав вітання
від голови Чернігівського земляцтва
Віктора Ткаченка, Новгород*Сіверсь*
кого відділення та виконав гуманітар*
ну місію, яку підготували члени відді*
лення спільно з благодійним фондом
"Серце до серця".
З вітальним словом до зібрання
виступив голова благодійного фонду
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Соколов – голова
ський та Леонід
рця".
нду "Серце до се
"Благодійного фо
а три дні перебування на рідній
землі делегація всю свою увагу
віддала передусім дітям – нашо*
му найдорожчому скарбу і надії.
Зробивши зупинку в Чернігові та
провівши перемовини стосовно по*
дальшого шляху розвитку регіону, де*
легація наступного дня вирушила без*
посередньо до села Грем'яч, яке роз*
ташоване неподалік від кордону. Шлях
був нелегким, бо покриття тамтешніх
доріг потребує суттєвого ремонту.
Делегацію зустріли й вітали сільсь*

З

"Серце до серця" Л. Соколов. Учні от*
римали гуманітарні набори, в яких були
скомплектовані канцелярське прилад*
дя, засоби гігієни, одяг та кондитерські
вироби.
Директор школи Т. Мельник озна*
йомив членів делегації зі своїм навчаль*
ним закладом. Гості вручили дітям
Новгород*Сіверщини 49 гуманітарних
подарунків.
По прибутті до м. Новгород*Сівер*
ська відбулися ділові перемовини деле*
гації з головою районної ради В. Кауф*
маном, в.о. голови райдержадмініст*
рації Р. Веремієнко, міським головою
О. Бондаренко, начальником відділу
освіти С. Білою, директором музичної
школи Л. Бунак. Обговорені перспек*
тиви подальшої співпраці Новгород*
Сіверського відділення земляцтва з
громадою Новгород*Сіверщини.
Під час зустрічі делегація отриму*
вала слова непересічної вдячності за
розуміння важливості підтримки наших
дітей – нашого майбутнього.

Галина КОКТА

Лиш той життя й свободи вартий, хто йде щодня за них у бій.
Й.В. ҐЕТЕ

Події і дати
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У ЛИПНІ СВЯТКУЮТЬ СВІЙ ЮВІЛЕЙ:
ДРОБ'ЯЗКО Володимир Степанович –
80!річчя. Народився 3 липня 1938 року в с. Заньки
Ніжинського р*ну. Працював у партійних органах.
В останні роки працював у правовому полі захисту
інтелектуальних прав громадян. Кандидат філо*
логічних наук. Один з ініціаторів створення Това*
риства "Чернігівське земляцтво" в Києві.
ДИННІК Людмила Олексіївна – 80!річчя.
Народилася 28 липня 1938 року в смт. Варва.
КИРИК Марія Михайлівна – 70!річчя. Наро*
дилася 1 липня 1948 року в с. Коробки Ріпкинсь*
кого р*ну. Була солісткою фольклорно*етногра*
фічного гурту "Столиця".
РОМАНОВА Марія Петрівна – 70!річчя. Наро*
дилася 7 липня 1948 року в с. Лошакова Гута
Козелецького р*ну. Працювала у ЖЕКу
№416 Дніпровського р*ну Києва.
СТЕПАНЕНКО Лідія Пилипів!
на – 70!річчя. Народилася 8 лип*
ня 1 9 4 8 р о к у в Н о в г о р о д *
Сіверську. Працювала понад
20 років головним бухгалте*
ром ТОВ "Екоресурс".
МОЙСІЄНКО Анатолій
Кирилович – 70!річчя. Наро*
дився 9 липня 1948 року в
с. Бурівка Городнянського р*ну.
Доктор філологічних наук, про*
фесор, завідувач кафедри су*
часної української мови Інституту
філології Київського Національного
університету ім. Тараса Шевченка. Член
Національної спілки письменників України,
автор багатьох наукових праць та поетичних збірок.
ШУМ Парасковія Михайлівна – 70!річчя.
Народилася 9 липня 1948 року в с. Крехаїв Козелець*
кого р*ну. Працювала в канцелярії корпорації "Укрбуд".
КОЛЕЧКО Петро Якович – 70!річчя. Наро*
дився 12 липня 1948 року в Києві (дружина родом
із села Нова Басань Бобровицького р*ну).
ПІНЧУК Петро Григорович – 70!річчя. Наро*
дився 12 липня 1948 року в с. Новий Биків Бобро*
вицького р*ну. Капітан у відставці.
АСАДЧИЙ Леонід Васильович – 70!річчя.
Народився 20 липня 1948 року в с. Олександрівка
Семенівського р*ну. Керівник ЗАТ "Спецмонтаж*1".
ГЕРАЩЕНКО Володимир Миколайович –
70!річчя. Народився 21 липня 1948 року в
с. Расавка Київської області (проживав у Чернігові).
Заслужений економіст України.
ФЕДОРИТЕНКО Віктор Семенович – 70!річчя.
Народився 24 липня 1948 року в с. Слобідка Менсь*
кого р*ну. Працює головним спеціалістом у ДП
"Науково*дослідний та проектно*вишукувальний
інститут транспортного будівництва "Київдіпротранс"
СВІТА Віктор Миколайович – 70!річчя. Наро*
дився 25 липня 1948 року в с. Ярославка Бобро*
вицького р*ну. Працював заступником головного
лікаря в центральній санепідемстанції Міністерства

охорони здоров'я України. Позаштатний фахівець
МОЗ з дезінфекційної справи. Член Асоціації
епідеміологів, мікробіологів та паразитологів.
ЛАГОДА Тетяна Миколаївна – 70!річчя. На*
родилася 27 липня 1948 року в с. Дегтярівка
Новгород*Сіверського р*ну.
ТАРАСЕНКО Станіслав Харитонович – 70!річчя.
Народився 31 липня 1948 року в с. Матвіївка
Сосницького р*ну.
ГЛАДЧЕНКО Зінаїда Борисівна – 65!річчя.
Народилася 5 липня 1953 року в с. Рейментарівка
Корюківського р*ну. Медичний працівник дитячої
поліклініки № 1.
В Е Л И Ч К О А л л а М и х а й л і в н а – 6 5 ! річчя.
Народилася 6 липня 1953 року в с. Бригинці
Бобровицького р*ну. Працює у Центрі
позашкільної освіти Святошинсько*
го р*ну Києва керівником гуртка.
КОРКУШКО Тамара Віта!
ліївна – 65!річчя. Народилася
9 липня 1953 року в с. Дроздів*
ка Куликівського р*ну. Дис*
петчер на телеканалі "ICTV".
КРИВША Віталій Івано!
вич – 65!річчя. Народився
16 липня 1953 року в Носівці.
Був Заступником директора
ТОВ "Приватне Київське про*
тезно*ортопедичне підприємс*
тво".
ТВЕРДИЙ Михайло Дмитрович –
65!річчя. Народився 24 липня 1953 ро*
ку в Городні. Артист оригінального жанру,
член Асоціації діячів естрадного мистецтва
України, лауреат міжнародних конкурсів артистів
естради і цирку.
КАРПЕНКО Микола Федорович – 65!річчя.
Народився 26 липня 1953 року в с. Мартинівка
Ічнянського р*ну. Працює заступником директора
філії спеціалізованого зв’язку ПАТ "Укртелеком". Зас*
лужений економіст України, Почесний зв’язківець.
ХИТРИЙ Петро Сергійович – 60!річчя.
Народився 8 липня 1958 року в с. Сахнівка Менсь*
кого р*ну. Працює електриком у ПрАТ "Завод
молочної кислоти".
КРАСНІКОВА Олександра Сергіївна – 60!річчя.
Народилася 12 липня 1958 року в м. Тернопіль
(дитинство пройшло в с. Верхолісся Корюківсь*
кого р*ну). Працює у сфері енергетики, останнім
часом – енергетик у ПрАТ ХК "Київміськбуд".
КОРНІЄНКО Оксана Іванівна – 55!річчя.
Народилася 28 липня 1963 року у с. Марківці
Бобровицького р*ну. Працює заступником дирек*
тора з навчально*виховної роботи у загально*
освітній школі №10 м. Бровари.
МИХАЛКО Наталія Володимирівна – 55!річчя.
Народилася 7 липня 1963 року у Бобровицькому р*ні.
Працює заступником директора з навчально*вихов*
ної роботи у загальноосвітній школі №275 м. Києва.

Дорогі земляки!
Рада ГО “Товариство “Чернігівське земляцтво” сердечно вітає вас із ювілеєм і зичить усім доброго здо
ров'я, великих успіхів у житті, оптимізму, сімейного щастя, невтомного добротворства в ім'я рідної землі.
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дразу впало в око, як дбайливі
руки та гострий розум вінничан
бережуть і примножують над*
бання минувшини, шанують
звитягу предків, невтомно працюють
задля розвитку краю.
Стало зрозуміло, що
кожна визначна подія і
видатна особа залишили
по собі яскравий слід в іс*
торії краю, знайшли відо*
браження у пам'ятках Він*
ниччини, які промовляли
до нас голосом своєї епо*
хи і до цього часу несуть
крізь віки надбання людсь*
кого інтелекту і праці.
Перша зупинка прив*
несла смуток і печаль у
наші серця. Адже знайом*
ство з областю розпоча*
лося з огляду історико*
меморіального комплексу
пам'яті жертв нацизму,
який у нинішньому вигляді
був представлений з лип*
ня 2011 року на території
колишньої ставки "Вервольф" у смт Стри*
жавка.
Комплекс складається з двох об'єктів:
території самої ставки та братської моги*
ли військовополонених і громадян окупо*
ваних німцями країн, які будували ставку.
Вздовж екскурсійного маршруту вста*
новлені інформаційні стенди, що розпо*
відають про жахи окупації, мужній спро*
тив місцевого населення, історію ство*
рення ставки, її значення та вплив на події
Другої світової війни, визволення Віннич*
чини від нацистських загарбників.
Наступним об'єктом нашого знайом*
ства став Вінницький літературно*ме*
моріальний садиба*музей Михайла Коцю*
бинського. Донині збереглись саманна
хата, в якій народився і довгий час мешкав

О

відомий український письменник М. Коцю*
бинський зі своєю родиною. На території
росте фруктовий сад та дві величезні
липи, посаджені дідом і самим пись*
менником, і квітник з екзотичними
квітами, які він сам збирав по світах.

Перший день перебування на Віннич*
чині завершився прогулянкою по набе*
режній Південного Бугу, де активно і зміс*
товно проводять своє дозвілля віннича*
ни і гості міста. Родзинкою вечора стали
дивовижні лазерні шоу найбільшого у
Європі світло*музичного фонтану "ROSHEN",
який став одним із символів Вінниці.
Наступний ранок розпочався захоп*
люючою подорожжю містом у екс*
курсійному трамвайчику, який рекон*
струюється майже на 90 % зі старих
європейських трамваїв у самій Вінниці.
Подорожуючи залізними шляхами,
ми мали можливість помилуватися окра*
сою забудови центральної (Соборної) та
прилеглих до неї вулиць з дивовижними
творіннями вінницького архітектора

"срібної доби" початку ХХ сторіччя Гри*
горія Артинова: водогінною вежею – "Ра*
тушею з годинником" (1911), готельним
комплексом – палацом "Савой" (1912),
будинками, на фасадах яких і донині
прослідковуються ознаки всіх стилів
європейської архітектури. Вражаючими
видалися монастирський єзуїтський
комплекс в оточенні муру з вежами і
рештками фортеці, велична споруда
костьолу єзуїтів (нині Державний архів
Вінницької області), Домініканський
костьол (нині Свято*Преображенсь*
кий собор) та художній і краєзнав*
чий музеї, які гарно вписалися у
колишніх монастирських будівлях.
З вікон трамвайчика нам відкрилась
ще одна велична сакральна споруда
доби бароко – Францисканський кость*
ол (храм Матері Божої Ангельської) з
органом, який поряд з повсякденною
літургійною роботою продовжує своє
концертне життя. Окрасою маршруту
стала садово*паркова зона.
Зупинився трамвайчик біля облас*
ного краєзнавчого музею, не відвідати
який ми не могли. Археологічна колек*
ція, етнографічна збірка, народні ікони
ХVIII століття залишили по собі незабутні
враження.
Далі наша подорож пролягла до
древнього і в той же час сучасного маси*
ву "Вишня", де колись для свого помеш*
кання облюбував клаптик
землі відомий у всьому
світі видатний вчений,
геніальний хірург, анатом,
творець воєнно*польової
хірургії, засновник Това*
риства Червоного Хреста,
прекрасний педагог і гро*
мадський діяч Микола Іва*
нович Пирогов, де впро*
довж останніх двадцяти
років свого життя (1861–
1881) він жив і працював.
Метою діяльності Націо*
нального музею*садиби
М.І. Пирогова є збере*
ження особливого куль*
турного середовища, яке
було за життя вченого.
Це визначає сенс му*
зею, представленого взає*
мозв'язаною системою об'єктів куль*
турної спадщини і пам'яток садово*пар*
кового мистецтва.
Музей відноситься до найважли*
віших об'єктів культурної спадщини
України і займає особливе місце у внут*
рішньому та міжнародному туризмі.
Відвіданням цього благословенного
Богом і обігрітого працьовитими музей*
ними працівниками місця закінчилася
подорож Вінниччиною.
Повертаючись до столиці, керівники
земляцьких організацій областей України
одностайно висловили думку, що Віннич*
чина живе, працює, розвивається, загар*
товується у випробуваннях сьогодення,
радіє досягненням кожного земляка.

Тетяна ЛІТОШКО
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ЗІРКА
ТАЛАНТІВ
номінації "А я у гай ходила" бе*
руть участь здебільшого учні
старших класів. Спочатку кра*
щих читців поезії Павла Тичи*
ни відбирають вчителі шкіл, а вже кра*
щих з кращих визначають члени журі.
Переможці демонструють свою майс*
терність перед організаторами й гля*
дачами підсумкового етапу конкурсу
біля пам'ятника й родинної хати гені*
ального земляка.
Високу оцінку журі й глядачів одер*
жала учениця Бобровицької школи №2
Ольга Шило. Ведуча свята, начальник
гуманітарного відділу Бобровицької
райдержадміністрації Марія Гераси*
менко пророкувала юній майстрині ху*
дожнього слова професію ведучої на
телебаченні або радіо. До речі, Тичи*
нівська земля славиться й такими та*
лантами.
Вручав нагороди переможцям зас*
тупник голови Бобровицької районної
ради Андрій Ткаченко.
Своїми поетичними творами дото*
ркнулися до творчості відомого літе*
ратурного кумира Павла Григоровича
сивий ветеран Микола Шевченко з

У

Марківців і молодий самобутній поет
Олександр Куліда. Зокрема, Олександр
був учасником конкурсу в номінації
"Десь на дні мого серця" ще коли
вчився в старших класах Староба*
санської школи. Тепер він живе в Боб*

ровиці, працює в Києві, а друге місце в
номінації свідчить про його серйозне
захоплення поезією.
Перше місце в цій номінації вибо*
рола Оксана Галілейська з Рудьківки.
Вона і поетеса, й майстерна виконави*
ця своїх пісень.
Молодших колег по поетичному пе*
ру вітав і вручав нагороди відомий по*
ет з Києва, уродженець села Щаснівка
Іван Марченко, який приїхав у Піски із
своєю музою, супутницею життя, ве*
ликою шанувальницею народної твор*
чості Валентиною Миколаївною.
Номінація "Золотий гомін" виявляє
серед земляків золоті таланти народ*
ної майстерності. Наймолодшим з її
переможців був дванадцятирічний
Максим Свирид з Бобровиці. Виліплені
його руками фігурки з пластиліну скла*
ли композицію "Я був у зоопарку".
Член журі конкурсу, Дмитро Головко,

нагороджуючи переможців, особливу
увагу звернув на майстриню вишивки
бісером Оксану Іванко. Бо, крім цієї
творчості, вона ще й пише гарні вірші.
Неабиякий хист різьби по дереву
Миколі Щербакову передав батько.
Але це не стало для нього фахом –
тривалий час працював у Києві екс*
пертом*криміналістом. Однак потяг
до ще дитячого захоплення не пропав.
Так склалася доля, що після виходу на
пенсію Микола Іванович оселився у
Новій Басані й поринув у різьбу по де*
реву, має навіть замовників на свої
вироби.
Представлені в номінації "Золотий
гомін" й інші талановиті доробки. Та не
всі автори змогли приїхати на вручен*
ня нагород. Хоча чи не найголовніше –
конкурс виявив таланти, високо оцінив
їх, поставив за приклад іншим.
Вітаючи переможців, заступник
голови Бобровицької райдержадмі*
ністрації Тетяна Ляшенко дала їм за*
гальну оцінку: "Ви вмієте те, чого не
вміють інші, – отже, ви особливі, ви об*
рані…".
На жаль, немало "обраних" не в
змозі втілити даний небом талант у
добрі справи, розкрити його сповна.
На допомогу таким і приходить Ти*
чинівський конкурс. У планах його ор*
ганізаторів – залишити для нащадків
друковану пам'ятку про всіх пере*
можців, про їхню подальшу долю.

Григорій ЗАГРЕБЛЯ
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Веселка

над Сновом
ісля конкурсної частини учас*
ники фестивалю, очільники
громади та району, представ*
ники з області, громадяни
вшанували пам'ять відомого фолькло*
риста покладанням квітів до меморіаль*

П

ної дошки, встановленої на фасаді Бу*
динку культури, та на могилу Василя По*
левика у селі Займище.
Далі дійство продовжилося на співо*
чому полі. Традиційно були організовані
виставки образотворчого та декоратив*
но*прикладного мистецтва, спортивні
змагання, розважально*ігрова
програма для дітей.
Фестиваль відкрив заступ*
ник директора департаменту,
начальник управління туризму
та охорони культурної спадщи*
ни Чернігівської ОДА Павло
Веселов.
З теплими словами до зем*
ляків та гостей фестивалю
звернувся міський голова
Олександр Медведьов, який
вручив Почесну грамоту місь*
кої ради видатному краєзнав*
цю, жителю села Займище
Олександру Крумкачу. Тут же,

на березі мальовничої річки Снов, під
час гала*концерту були оголошені оста*
точні результати і нагороджені пере*
можці конкурсу.
В номінації "Дитячі колективи" пере*
могли дитячий фольклорний колектив
"Вербиченька" Холминсь*
кого міського Будинку
культури, фольклорний
ансамбль "Писанка" Гонча*
рівської школи мистецтв.
В номінації "Дитячі об*
рядові колективи" пере*
могли зразковий вокаль*
ний ансамбль "Світлячок"
Сновського БК, дитячий
вокальний ансамбль "Сос*
ничаночка" дитячої му*
зичної школи ім.М.Ф.Пол*
торацького.
Номінацію "Малі фор*
ми" виграла Оксана Са*
мійленко, солістка Олек*
сандрівського СБК Ко*
рюківського району.
В номінації "Молодіж*
ні колективи" переміг молодіжний фольк*
лорний гурт "Осоння" Ніжинського ко*
леджу культури і мистецтв ім. М. Зань*
ковецької.
Серед фольклорних колективів пе*
ремогли автентичний гурт "Снов'яни"
Сновського БК, фольклорний ансамбль

"Перевесло" Михайло*Коцюбинського
БК, народний аматорський фольклор*
ний колектив "Криниці" Сосницького БК,
народний аматорський фольклорний
колектив "Оберіг" Смолянського СБК.
Серед хоровиків відзначилися народ*
ний аматорський хор ветеранів Бахмаць*
кого РБК, народний аматорський хоро*
вий колектив "Полісся" Іванівського БК.
В номінації "Дорослі обрядові колек*
тиви" переміг народний аматорський
фольклорний колектив "Калина" Ста*
виського СК.
В номінації "Ансамблі народної пісні"
першість вибороли народний аматорсь*
кий ансамбль української пісні "Калина"
Сновського БК, народний аматорський
ансамбль української пісні "Кралечки"
Бобровицького РБК, народний аматор*
ський ансамбль української пісні "Лілея"
Корюківського МБК, ансамбль народної
пісні "Рідні наспіви" Бахмацького РБК,
жіночий вокальний ансамбль "Барви
Сіверщини" Новгород*Сіверського РБК.
Після нагородження учасників фес*
тивалю присутні мали змогу насолоджу*
ватися концертною програмою, висту*
пами учасників та гостей фестивалю:
лауреата Міжнародних та Всеукраїнсь*
ких конкурсів, молодіжного фольклорно*
сценічного ансамблю "Народна крини*
ця", академічного ансамблю пісні і танцю
"Сіверські клейноди"; грою духових ор*
кестрів Сновського Будинку культури та
Тупичівського сільського Будинку куль*
тури; естрадною програмою за участю
артистів обласного філармонійного
центру фестивалів та концерт*
них програм.
Насамкінець хочу подяку*
вати голові земляцтва Віктору
Ткаченку, виконавчому дирек*
тору Тетяні Літошко за підтрим*
ку й надану фінансову допо*
могу на харчування учасників
фестивалю та екс*голові Снов*
ського відділення Ярославу
Солтису за фінансову допомо*
гу для придбання подарунків.

Лариса МОЦАР,
голова Сновського
відділення

5

Пам’ять

липень, 2018 р. № 7

Бої на Букринському
плацдармі – один з най
кривавіших епізодів битви
за Дніпро. За словами
учасників, сутички були
настільки запеклими, що
вода у Дніпрі набрала темно
кривавого кольору. Так мені
розповідав і безпосередній
учасник наш земляк Володи
мир Хільчевський.

Слідами трагедії
О

звучена цифра загиблих 250 ти*
сяч осіб, утім достеменно наз*
вати реальні втрати неможливо
і нині. В братській могилі села
Балико*Щучинка Кагарлицького району,
де споруджено меморіальний комплекс
Букринського плацдарму, поховано по*
над 3 тисячі бійців, кілька тисяч – у
братській могилі в селі Ходорів Ми*
ронівського району. Тіла інших захоро*
нені в місцевих городах і дворах, або
опинилися під водою Канівського во*
досховища. Тож пошукові роботи ос*
танків загиблих бійців тривають і досі.
От і нині делегація Всеукраїнської
спілки ветеранів війни, яка була предс*
тавлена ветеранами війни з Києва, Хар*
кова, Запоріжжя та Дніпра, на чолі з го*
ловою Ради Володимиром Поповичем,
взяла участь в урочистій церемонії пе*
репоховання останків воїнів, які загину*
ли в 1943 році на Букринському плац*
дармі. Церемонія була проведена на
меморіальному комплексі с. Ходорів
Миронівського району Київської об*
ласті. До складу делегації увійшли і чле*
ни ветеранського відділення Чернігівсь*
кого земляцтва.
Це стало можливим завдяки напо*
легливій і копіткій роботі членів ор*
ганізації "Пошук" Білоцерківського ра*
йону. Цього року пошуковцями було
знайдено рештки 84*х безіменних воїнів
в Миронівському районі.
Офіційну церемонію розпочала голо*
ва Миронівської районної ради Вален*
тина Усик, яка зазначила: "Важко пере*
оцінити ту величезну роботу, яку вже 15
років проводять учасники групи "По*
шук". Завдяки благій справі, якою вони
займаються, весною минулого року тут
була знайдена медаль "За відвагу" з
чітким номером. Архівні дані засвідчили
про те, що цією медаллю 5 вересня 1943
року був нагороджений сержант, коман*

дир гарматного розрахунку 1129 стрі*
лецького полку 337 стрілецької дивізії,
грузин – Аркадій Спиридонович Долідзе".
Заступник голови Миронівської рай*
держадміністрації Костянтин Жданов
привітав усіх присутніх з 75*річчям з по*
чатку бойових дій на Букринському
плацдармі та зауважив: "Ми зібралися
на цьому святому місці, щоб в черговий
раз урочисто перепоховати останки
воїнів, які загинули тут в роки тієї страш*
ної війни".

Цього року пошуковцями
було знайдено рештки 84х
безіменних воїнів в Миронів
ському районі.

Після цього була виконана хвилююча
і зворушлива місія – передача нагороди
Аркадія Долідзе секретареві Посоль*
ства Грузії в Україні Іраклію Рогаві, який
у свою чергу подякував усім причетним
за проведену роботу, побажав при*
сутнім міцного здоров'я, а Україні по*
дальшого розвитку і процвітання та за*
певнив, що ця нагорода буде передана
рідні воїна.
Перед присутніми виступили народ*
ний депутат України Х. Мепарішвілі, го*
лова ОВУ В. Шмаков, голова Ради ВСВВ
генерал*майор В. Попович, начальник
відділу меморіальної роботи Державної
служби України у справах ветеранів та
учасників АТО В. Мороз та інші. По завер*
шенні школярі вручили ветеранам квіти.
Після закінчення офіційної частини
архієпископ Білоцерківський і Богуслав*
ський Августин та духовенство району

відслужили заупокійну літію і супроводи*
ли домовини з рештками воїнів до місця
поховання та провели церемонію пере*
поховання убієнних воїнів за християнсь*
ким звичаєм. Під звуки духового оркест*
ру присутні попрощалися із загиблими.
Вшанування пам'яті загиблих завер*
шилося хвилиною мовчання, яка супро*
воджувалася 20 ударами у дзвін, залпом
салютної групи та виконанням Гімну
України. Делегація Всеукраїнської спілки
ветеранів війни провела меморіальний
захід біля пам'ятника десантникам, які
вели героїчну боротьбу на фронтах Дру*
гої світової війни, виконували інтернаціо*
нальний обов'язок на території Афгані*
стану та на території інших держав, а та*
кож брали участь в антитерористичній опе*
рації на сході України, що встановлений
біля с. Тулинці Миронівського району.
Потім делегація переїхала до Кане*
ва, де її зустрів голова районної дер*
жавної адміністрації Дмитро Шелест.
Ветерани відвідали Шевченківський
національний заповідник, вшанували
пам'ять великого українського кобзаря
Т.Г. Шевченка.
Наступного дня делегація переїхала
до Корсунь*Шевченківського, відвідала
музей історії битви, де ознайомилася з
унікальною експозицією, присвяченою
подіям 1944 року.
Після цього за участю ветеранів, нау*
кових працівників музею відбулася нау*
ково*практична конференція на тему:
"Роль Корсунь*Шевченківської битви у
Другій світовій війні. Життєві історії учас*
ників битви".
Із доповідей ветеранів та виступів
працівників музею присутні ознайоми*
лися з подвигами солдат і офіцерів –
учасників війни, їх спогадами.

Сергій КУДІН,
керівник земляцького
відділення ветеранів війни
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читальній залі Ічнянської бібліотеки ім.
С.Васильченка відбулася помітна і яскра*
ва подія: презентація нової збірки поезій
київської поетеси Ольги Штепи, яка є актив*
ною учасницею Ічнянського об'єднання літе*
раторів "Криниця", очолює в ній секцію поезії.
Поетеса була багаторазовою перемож*
ницею конкурсів у номінації "Авторське
читання". У 2009 році вона стала лауреатом
літературної премії ім.А .Кацнельсона за
п о езії про єврейський народ, у 2011 році
за збірку поезій "Чорнобривці цвітуть" – ла*
уреатом премії ім. В.Чумака.
Вітати Ольгу Штепу прийшли депутат
Чернігівської обласної ради Віктор Кия*
новський, голова Ічнянської районної ради
Григорій Герасименко, учасники "Криниці",
земляки, друзі й знайомі. З цікавістю перег*
лянули присутні слайд*фільм Миколи Сміли*
ка "Коромисло долі" про життя і творчість
нашої героїні. Оля*Олюся – називав її батько
Антон Штепа, відомий різьбяр*скульптор,
майстерність якого знана була в Україні, в
СРСР і навіть за океаном, у Канаді та США.
Талановита мисткиня – бібліотекар і пе*
дагог, героїчна і чарівна в свої понад 80,
Ольга Штепа приймала в цей день вітання,
квіти й подарунки. Газета "Трудова слава"
теж приєдналась до поздоровлень – голова
райради Г. Герасименко вручив від імені
районки Ользі Антонівні диплом лауреата
журналістської премії ім. В. Плюща, адже
ще зі шкільних років вона була позаштатним
кореспондентом видання.
Творча зустріч з талановитою землячкою
закінчилась авторським читанням віршів, які
тепло сприйняли слухачі. В залі ніби запах*
ло сваричівськими полями, придорожніми
ромашками, які так любить поетеса.

Ніна ШТАНЬКО!ТКАЧЕНКО

идатний ландшафтний парк України, територія якого складає по*
над 200 гектарів. Особливістю парку є те, що в центрі, на фоні
лісового масиву, знаходиться гірський куточок з високими пагорбами й
озерами.
Парк заснував Іван Скоропадський у 1834 році. Сьогодні це дендро*
логічний парк НАН України. "Тростянець" відзначається своєю багатою
флорою – це різноманітні види хвойних і листяних дерев. Усього понад
800 видів та форм разом із чагарниковими породами. В оформленні пар*
ку використовуються й екзотичні види рослин. Окраса ставка в парку – це
лебеді, якими так полюбляють милуватися відвідувачі.
Особливо цікавими у парку є "гори", висота яких сягає 35 метрів. Ціка*
вою є й історія їх створення. Так, у 1857 році Іван Скоропадський відвідав
Париж, де побачив різні види парків із штучними пагорбами, що й надих*
нуло його на створення такого рідкісного для нашої місцевості саду.
Далі на нас чекала не менш захоплива екскурсія Національним істори*
ко*культурним заповідником "Качанівка".
Садиба, поява якої датується 1770*ми роками, була заснована гра*
фом П. Рум'янцевим*Задунайським. Вона надихала своєю величчю таких
відомих діячів, як Тарас Шевченко, Микола Гоголь, Марко Вовчок, Михай*
ло Глінка, Микола Маркевич, Михайло Врубель.
Парк навколо садиби нас вразив своїми розмірами – близько 20 гек*
тарів неймовірної краси. Дуже багато рідкісних видів дерев, які зберег*
лись до нашого часу, неймовірні пейзажі та неперевершена флора.
Неподалік від Качанівки знаходиться мальовниче село Петрушівка, в
якому ласкаво приймає гостей туристичний комплекс "Соколиний
хутір". Це просто надзвичайне місце, в якому можна зупинитись та відпо*
чити в українських садибах. Атмосфера на "Хуторі" дарує затишок та
спокій, оскільки в хатах збережені національні риси кінця XVIII – початку
ХІХ ст. Вдячні п. Миколі Черепу за теплий прийом в хуторі та організацію
екскурсійної програми історичними місцями Ічнянщини.

Ольга ЖАДЬКО,
заступник голови
молодіжного відділення
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Захистимо дітей
Щ

ороку в перший день літа відзнача*
ється Міжнародний день захисту
дітей. В Україні цей день відзначають із
1998 року. Цього разу традиційна зустріч
членів Чернігівського земляцтва відбулася
у Прилуцькому обласному будинку дитини
"Надія". На сьогодні там знаходиться біль*
ше 100 малюків від народження до 6 років.
Привітати їх приїхали земляки Прилуць*
кого відділення на чолі з Євгенією Мака*
ренко. Саме вона згуртувала до цієї поїзд*
ки студентів, викладачів та небайдужих
людей Інституту міжнародних відносин, які
вже понад 16 років відвідують цей будинок.
Цього разу малюкам закупили та пере*
дали багато дитячого одягу, іграшок, ла*
сощів та черешні. Останні 19 років колек*
тив будинку "Надія" очолює Надія Ющенко.
Саме їй було передано святкову адресу від
очільника Прилуцького відділення земля*
цтва Павла Кривоноса з поздоровленнями,
побажаннями та подякою всьому трудово*
му колективу.

Наш кор.

Було як удома

У

День захисту дітей для обдарованої молоді краю, переможців конкурсів та
олімпіад, дослідників Малої академії наук відділом освіти, молоді та спорту за
підтримки Семенівського відділення товариства "Чернігівське
земляцтво" було організовано туристичну подорож до міста
Києва.
Біля стадіону "Динамо" імені Валерія Лобановського нас
чекали представники земляцтва, які підготували для юних
талантів цікаву та насичену програму. Почалося все з екскур*
сії футбольною ареною. Прес*аташе клубу провів учнів
Семенівщини коридорами музею клубу"Динамо", розповів
про історію футбольних здобутків команди. На згадку про
відвідини стадіону прес*аташе вручив дітям та гостям
пам'ятні подарунки з символікою клубу. Посприяв прове*
денню екскурсії головний лікар столичного клубу, наш земляк
Андрій Шморгун.
У чому цінність води та в якій кількості її слід пити? З цим
питанням можна звернутися до Google, але читати суху
інформацію нецікаво, набагато краще послухати пізнавальну
розповідь у музеї води міста Києва, що і зробила талановита
молодь Семенівщини, відвідавши споруди першого Київ*
ського водогону.
Маріїнський парк. Про історію вічного кохання через

роки учні дізналися біля пам'ятника зако*
ханим.
У програмі подорожі була екскурсія
майданом та по вулиці Інститутській,
гідом якої виступив уродженець Семе*
нівщини, відомий український скульп*
тор Іван Липовка.
Останньою зупинкою в нашому марш*
руті був палеонтологічний музей імені
академіка В.О. Топачевського.
Отримавши нові враження, діти по*
верталися додому. Для талановитих і
обдарованих літній сезон був розпоча*
тий у Києві, а попереду їх чекає період
канікул.
Поїздка до столиці стала можливою
завдяки представникам Семенівського
відділення земляцтва та за безпосеред*
ньої підтримки голови відділення Євгена
Клименка.

Іван КУРПАС
Фото автора
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ми вітання до жителів села Піски та
у, як же таке може бути?..
Гран*прі конкурсу хореографічних
до учасників фестивалю звернувся
Втім, Валерій Петрович Ко*
колективів вибороли "Веселі черевички"
керівник делегації голова Бахмацько*
лоша, директор ПСП "Пісків*
з Козельця. Глядачам дуже сподобали*
го відділення земляцтва Олександр
ське" в Бахмацькому районі
ся їхні кавказький танок і дивовижне
Пухкал. Він говорив про те, що чер*
Чернігівської області, депутат облас*
танго.
нігівці, які волею долі оселилися в
ної ради, відомий меценат, який по*
Справжньою, яскравою та непере*
К и є в і , л ю б л я т ь с в о ю Ч е р н і г і в щ и н у,
справжньому опікується духовністю і
вершеною естрадною зіркою на фести*
надають всіляку допомогу в її духов*
культурою українського села, задумав
валі почувалася Оля Зеленська (Єв*
ному та культурному розвитку, по*
і блискуче здійснив власну мрію! І ось
ченко). Запам'яталися виступ Черні*
стійно підтримують зв'язки з рідним
уже один із найкращих масових фес*
гівського академічного українського
краєм. На завершення Олександр
тивалів України п'ятий рік поспіль
народного хору обласного філар*
Пухкал побажав землякам подальших
зібрав на гостинній землі у чудовому
монійного центру фестивалів та кон*
успіхів, вручив нагороди від Всеук*
селі Піски гроно талановитих і небай*
цертних програм (художній керівник –
раїнської спілки ветеранів війни Ва*
дужих людей.
заслужений діяч мистецтв України Во*
лерію Колоші і його побратимам*
Та щороку програма диво*фести*
лодимир Коцур), гурти "Смоляни" та
афганцям та подарунок бібліотеці
валю змінюється, стає все видовищні*
"VAN GOG", народна артистка України,
села Піски від Бахмацького відділення
шою та цікавішою. Нині відкрив свято
співачка і популярна телеведуча Окса*
земляцтва.
духовий оркестр 95*ї окремої десантно*
на Пекун та інші.
штурмової бригади. Причому, про*
Наступного дня відбулися
звучали не лише відомі пат*
зустріч Чудотворної ікони Божої
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їх ні ка
рема граціозне дефіле юних
ний весільний обряд "Віддавала
красунь*барабанниць із Ніжина,
мати дочку", блискуче виконаний
величний танок Божих матерів
ансамблем "Берегиня" з села Піски
та запальний гопак у виконанні
(керівник – Віра Мельник), спортивні
Говорили добрі слова жителям і
колективу студентів Сумського націо*
змагання з конкуру клубу "Козацький
учасникам фестивалю очільник Аграр*
нального аграрного університету…
дух", прослуховування з Оксаною Пе*
ної партії України Віталій Скоцик, го*
Завітав на свято народний депутат
кун, виступ циганського колективу з
лова Бахмацької райдержадміністрації
України Валерій Давиденко, який гарно
міста Лубни Полтавської області. Та*
Тетяна Неділько, голова Ніжинської
відгукнувся про фестиваль у Пісках.
кож на фестивалі гарно виступали
районної ради Олег Бузун та інші.
Валерій Миколайович, як завжди,
гості з Києва, Сум, Кропивницького,
Тисячі людей, мов зачаровані, спо*
приїхав із подарунками – вручив
Закарпаття…
стерігали за вражаючими виступами
сільському голові Пісок вісім велоси*
Втім, попереду – нові великі фес*
групи козаків*каскадерів "Козацький
педів для працівників соціальної
тивалі у селі Піски, які вже так полю*
дух".
сфери.
билися людям. Валерій Колоша обіцяє,
Гран*прі конкурсу фольклорних ко*
На свято українського села прибу*
що вони неодмінно стануть міжнарод*
лективів здобув ансамбль "Світлячок"
ла делегація Товариства "Чернігівсь*
ними, щоб гості із закордону потім
зі Сновська.
ке земляцтво" в Києві і Всеукраїнсь*
розповідали в своїх державах про на*
Побесідували ми з Валентиною
кої спілки ветеранів війни у складі
ше село Піски з Присеймівського
Євгенівною Діденко, котра 20 років по*
Олександра Пухкала, Сергія Кудіна,
краю, про мальовничу Чернігівщину та
спіль співає у чудовому фольклорно*
Володимира Леміша, Лариси Моцар,
незалежну, суверенну Україну.
етнографічному колективі "Криниці"
Миколи Кагадія, Івана Павленка, В'я*
Бахмацького сільського Будинку куль*
чеслава Грежука, Володимира Пол*
Сергій ДЗЮБА
тури.
тавця. З щирими і сердечними слова*
Фото Віктора КОШМАЛА
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о*перше, згадалися часи пер*
шого супутника, появи на орбі*
ті космічного корабля з першим
космонавтом Юрієм Гагаріним.
За неймовірним сплеском емоцій, що
вирували в душах людей, у захваті від
досягнення, яке ООН визнала одним
із найвидатніших досягнень людства,
якось стало звичним, що надовго зали*
шилося в тіні ім'я творця цих видатних
подій – Генерального конструктора. Ши*
рокому загалу воно стало відомим тіль*
ки після його смерті – Сергій Павлович
Корольов. Причини цього зрозумілі.
Але, погодьтеся, що це несправедливо
по відношенню до конкретної людини.
Крім того, подумалося про те, що ба*
гато наших земляків внесли видатний
вклад у розвиток науки та в справу без*
пеки та оборони нашої держави. Відо*
мо, що всі авіаносні кораблі СРСР буду*
валися на Миколаївському Чорноморсь*
кому суднобудівному заводі. Авіаносці –
вище досягнення кораблебудування. Із
всього, що створено людським інтелек*
том, нічого не може зрівнятися з ним.
Так от, з 1967 по 1988 рік головним
конструктором авіаносних кораблів був
наш земляк, талановитий уродженець
села Орликівка Чернігівської області Ар*
кадій Васильович Маринич. Під його
керівництвом були спроектовані, по*
будовані та передані на озброєння
ВМФ протичовнові крейсери*вертольо*
тоносці "Москва" (1967 р.), "Ленінград"
(1969 р.), авіаносці "Київ" (1975 р.),
"Мінськ" (1978 р.), "Новоросійськ" (1982 р.).
Створені ним кораблі не були повторен*
ням американської концепції побудови
авіаносців. Американський авіаносець –
це плавучий аеродром та командний
пункт групи кораблів, що обов'язково
його супроводжують. На кораблях,
спроектованих А.В. Мариничем, окрім
літаків та вертольотів, розміщувалося
ракетне, артилерійське, реактивне та
торпедне озброєння. Цілком очевидно,
що саме завдячуючи праці А. Маринича
було досягнуто таких успіхів. В 1977
році він був удостоєний звання Героя
соціалістичної праці. Помер в 1989 році
на 80*му році життя. Тож пам'ятаймо на*
шого славетного земляка...
В протистоянні супердержав видатну
роль відіграв ще один наш земляк,

П

уродженець смт. Ріпки Борис Юліанович
Тука. Перш за все йдеться про створен*
ня ним систем загоризонтного виявлен*
ня та цілевказання ракетної зброї ко*
раблів ВМФ. Проблема полягала в тому,
що на морі радіотехнічні засоби кораб*
лів могли виявити надводні цілі против*
ника тільки в межах радіогоризонту. А це
відстань близько 50 кілометрів. На по*
чатку 60*х років минулого сторіччя ра*
кетна зброя кораблів берегової опера*
тивно*тактичної зони могла діяти на
відстані 150–180 км. Розвідка цілей та
забезпечення цілевказання на таких
відстанях за допомогою радіотехнічних
засобів вертольотів та літаків не могла
бути надійною в умовах реального бойо*
вого протистояння із*за дій засобів ППО
противника. Вихід вбачався в створенні
автономних корабельних систем роз*
відки та цілевказання, працюючих з ви*

користанням механізму дальнього тро*
посферного розповсюдження (ДТР) радіо*
хвиль. Але значна частина авторитетних
спеціалістів країни вважала такий підхід
сумнівним через випадковість основ*
них характеристик електромагнітного
поля при ДТР. Позиції скептиків під*
кріплювались і тим фактом, що у по*
тенційних противників нічого подібного
створено не було.
Борис Юліанович разом з однодум*
цями почав роботу над концепцією ство*
рення засобів загоризонтного виявлен*
ня цілей ще в 1961–1962 роках. За ре*
зультатами їх досліджень Постановою
ЦК КПРС та РМ СРСР від 29.05. 1964 р.
Київському НДІ "Квант" доручалась роз*
робка багатофункціонального комплек*
су загоризонтної розвідки та цілевказан*
ня ракетним комплексом кораблів опе*
ративно*тактичної зони та управління
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бойовими діями таких кораблів. Розроб*
лений комплекс успішно пройшов усі ви*
ди випробувань та в 1972 році був прий*
нятий на озброєння ВМФ під назвою
"Титаніт". Впровадження його забезпе*
чило створення ударних ракетних комп*
лексів на базі кораблів прибережної зо*
ни, які отримали можливість виявляти та
вражати цілі за радіогоризонтом і при
цьому знаходитися поза зоною дії
радіолокаційних засобів противника. Це
була дійсно піонерна робота. В жодній
країні світу на той час і ще впродовж де*
сятиліть нічого подібного не було ство*
рено. Робота в 1974 році була удостоєна
Державної премії СРСР. Лауреатами
премії стали Головний конструктор Б. Ту*
ка та ще вісім його найближчих поміч*
ників з НДІ "Квант".
У 80*і роки розробле*
но та втілено у виробни*
цтво друге покоління та*
ких систем "Моноліт",
"Мінерал", "Получас". Про
масштабність та склад*
ність створення таких
систем можна судити і з
того факту, що в розроб*
ках кожної з них брало
участь близько 1500 нау*
ково*технічних праців*
ників НДІ "Квант".
І ще одне про роль
особистості. Доктор тех*
нічних наук Б. Тука з 1975
по 1989 рік був одним з
керівників "Кванту" в якос*
ті головного інженера,
заступника директора з
наукової роботи. Безза*
перечний вплив Бориса
Юліановича на наукові досягнення ко*
лективу інституту вцілому. 18 розробок
інституту відзначені Державними пре*
міями СРСР та України. Зараз вчений
працює в науковому інституті, підпоряд*
кованому Міноборони України.
На жаль, в останні роки цілком
обґрунтовано через події в Криму та на
Донбасі суспільство тривожить стан
військово*промислового комплексу та
Збройних сил країни. Разом з тим і дру*
зям, і ворогам добре відомо, що з набут*
тям незалежності Україна отримала ба*
гатий спадок. Армія України на початку
90*х років була чи не найпотужнішою на
континенті за чисельністю (понад 500
тисяч), наявністю та якістю озброєнь. У
військових частинах та на довгостроко*
вому зберіганні в Україні було близько
десяти тисяч танків в основному сучас*
них на той період модифікацій.
Багато це чи мало, можна судити у
співставленні відомих фактів. В армії
Франції було 500 танків "Леклерк", в бун*
десвері – 400 танків "Леопард". На чис*
ленних арсеналах країни зберігалось
боєприпасів та різного військового об*
ладнання щонайменше на дві світові
війни. На озброєнні частин ППО була ве*
личезна кількість ракетних комплексів
С*200, С*300, "Оса", "Бук", "Тор". На тери*
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торії України базувалась армія ракетних
військ стратегічного призначення, літаки
Ту*160, Ту*95, винищувачі МИГ*29, штур*
мовики*бомбардувальники Су*24. Діяли
підприємства, здатні створювати та
серійно виготовляти високотехнологічну
техніку, конкурентноздатну з зарубіжни*
ми аналогами. Їх технологічні можли*
вості та кваліфікація персоналу дозволя*
ли розробляти та випускати військові ко*
раблі від авіаносців та ударних крей*
серів до катерів берегової охорони, та*
кож літаки, танки та легку броньовану
техніку, двигуни та турбіни, спеціальне
електронне та оптикоелектронне облад*
нання, засоби зв'язку, різноманітні боє*
припаси. Наукові, інженерні та робітничі
кадри готували вузи, технікуми та проф*
техучилища України.

Якось "раптом" усього цього не ста*
ло. З дивовижною регулярністю спала*
хують та вибухають військові арсенали.
Ліквідовані сотні оборонних підприємс*
тв. Ті, що ще "живі", у величезній мірі
втратили свій кадровий і технологічний
потенціал. Саме з цього приводу треба
б було вигукнути сорокамільйонним хо*
ром: "Зрада!" Але мовчимо. Мовчали в
середині 90*х, коли нам втлумачували в
мізки думку про затратність та безг*
луздість утримання оборонки. Мовчимо
й зараз, бо нам розповідають байки про
те, що "друзі" все дадуть. Ні, не дадуть,
а продадуть за долари те, що будуть
вважати за потрібне.
Які фанфари зазвучали з приводу
стратегії розбудови України як великої
аграрної країни! Наші очільники пода*
вали це як досягнене порозуміння про
напрямок розвитку. Не можу розділити
з ними радість після почутого з вуст
урядовця Польщі. Він дуже хвалив нас,
але зазначив, що трактори для України
будуть виробляти в Польщі. Ми ж самі
виробляли величезну кількість трак*
торів! В тому числі і на підприємствах
оборонної галузі. На тому ж Чорно*
морському заводі в Миколаєві будува*
лись океанські риболовецькі судна. До
1992 року їх було побудовано більше

500. На той же згаданий раніше НДІ
"Квант" я потрапив в середині 60*х
років студентом на практику. Нас залу*
чили до упаковки медичних виробів
"Урат". Це був перший в світовій прак*
тиці прилад, призначений для неінва*
зійного видалення каменів з людського
організму. Прилад експортувався і в
ФРН, Францію та інші країни. Це ж
підприємство ще до початку 90*х років
розробило та виготовляло медичні при*
лади – ультразвукові, лазерні, гіпертер*
м і ч н і д л я л і к у в а н н я , л аб о р а т о р н и х
досліджень в галузях онкології, хірургії,
гінекології, терапії та інших загальною
кількістю до 40 тисяч штук.
На Чернігівщині діяли і діють під*
приємства, що виготовляють високо*
технологічну продукцію. В рамках доз*
воленого коротко розпо*
вім про них.
По дорозі Чернігів –
Новгород*Сіверський
майже відразу за мос*
том через Снов у глиби*
ну лісу веде добре об*
лаштована дорога. Вона
веде на науково*вироб*
ничу базу "Комунар",
створену за розпоряд*
женням РМ СРСР від
27.04. 1963 року. Це бу*
ло унікальне підприємс*
тво для проведення
різноманітних випробу*
вань комплексів. Перш
за все, був облаштова*
ний полігон антенних
вимірів, на якому прово*
дились дослідження ан*
тенних систем РЛС ряду
підприємств, в тому числі і антенних
систем РЛС з керованою енергетикою.
Спеціалізований стендовий зал забез*
печував можливість проведення найма*
сштабніших кліматичних і механічних
випробувань радіоприладних комплек*
сів. Пункт космічного зв'язку забезпе*
чував приймання інформації з супут*
ників різного призначення. Остання йо*
го робота була спрямована на прий*
мання інформації з першого українсь*
кого супутника "Січ". Та після чергової
кампанії 1997–1998 років по реструкту*
ризації великих підприємств НВБ "Кому*
нар" була розформована, приватизова*
на і зрештою перестала працювати за
призначенням.
На щастя, поки що продовжують ро*
боту в оборонці Чернігівське АТ "Чезара" та
Ніжинський "Прогрес". Хоча виробничий
потенціал їх набагато вищий.
Тож з огляду на те, скільки втрачено,
нам пора схаменутися, згадати про
наших видатних вчених і про те, що в
реальному світі поважають сильного,
здатного захистити свій дім, свою країну.
Справа зараз у тому, що прийде рані*
ше: прозріння чи повний крах?

Леонід ЛИСИЦЯ,
Менське відділення
земляцтва
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НЕВІЛЬНИК

а жаль, вшану*
вання свого ря*
тівника вдячни*
ми анисівцями
відбулось лише тоді, коли
Україна стала незалеж*
ною державою. У після*
воєнний час репресивні
органи заарештовували
всіх, хто працював у міс*
цевих органах влади під
час окупації. Не минула
ця доля і Ф.Й. Дюкича.
Архівна справа із фон*
дів Державного архіву Чер*
нігівської області (ф.Р*8840,
оп.З, спр. 11938) допомо*
же нам зрозуміти трагіч*
ну долю Франца Дюкича.
Народився Ф.Й. Дю*
кич у 1890 р. в Угорщині
(казав анисівцям, що він
австрієць). Після закінчен*
ня 7 класів у 1904–1907 рр.
навчався в ремісничій
школі, а потім працював
слюсарем. З 1911 року
перебував на службі в
Австро*Угорській армії, в
лавах якої з 1914 р. воює
на фронтах Першої сві*
тової війни. У 1915 році потрапляє до
російського полону, а згодом військово*
полонений Ф. Дюкич етапований до
Сибіру і перебуває у м. Новомиколаївськ
(тепер м. Новосибірськ).
У 1916 році Ф.Й. Дюкич невідомо як
з'являється на Чернігівщині і працює у
поміщика Малявка в Чернігові. З прихо*
дом німецьких військ на Чернігівщину в
1918 р. повертається до Австро*Угорщи*
ни, де знову влаштовується на роботу
слюсарем. У 1919 році добровільно всту*
пив до лав Угорської Червоної Армії.
Після поразки армії від румунських військ
і встановлення в Угорській державі дик*
татури Міклоша Хорті Ф.Й. Дюкич пе*
реїздить до Чернігова, де працює на
сінопресувальному заводі. Із 1922 року
проживає в с. Піски (Чернігівський р*н), а
з 1929 року працює інструктором за*
готівель в районній скотарській спілці. У
1930–1932 рр. працює агрономом в кол*
госпі с. Піски та в 1932–1934 рр. у кол*
госпі с. Янівка. З 1934 року він працював
агрономом в колгоспі с. Анисів.
Саме в Анисові, коли село було окупо*
ване нацистськими загарбниками, він зго*
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ксдойч", користувався від окупантів
привілеями – отримував пайок за підви*
щеними нормами із спеціального мага*
зина, ліс на будівництво будинку, корову,
порося, відвідував вечори "Фольксдойч".
Під час допиту Ф. Дюкич підтвердив,
що працював у райземвідділі перекла*
дачем під час фашистської окупації в
період з 15 лютого 1942 р по вересень
1943 р., евакуюватись з окупованої те*
риторії не міг через брак коштів. У липні
1943 р. він відвідав у Чернігові мітинг,
присвячений розстрілу польських офі*
церів в Хотинському лісі,
де голова міської управи
Іванов "хвалив німецьку
армію і їх порядок". На
свій захист він навів
факт, що, незважаючи
на роботу в райзем*
відділі, він підтримував
зв'язок з уродженцем с.
Анисів, політруком пар*
тизанського загону "За
Батьківщину" Петром Ге*
расименком.
На допиті П.С. Гераси*
менко (в той час началь*
ник дорожнього відділу
Чернігова) підтвердив,
що дійсно Ф.Й. Дюкич
переховував у власному
сараї партизан , які за на*
казом керівництва виру*
шали на бойове завдання
до Чернігова, інколи при*
носив їм їжу. Ф. Дюкич у
своїх свідченнях зазна*
чає, що вступив на службу
до райземвідділу і корис*
тувався вищезазначени*
ми привілеями, але зрад*
ником Батьківщини себе
не визнає, адже рішення
приймав "під нажимом".
Врятування села від знищення ажніяк
не пом'якшило вироку по його справі –
за постановою особливої наради при
НКВС СРСР від 18 листопада 1944 року
засуджений до 8 років перебування у
виправно*трудовому таборі. У справі
зберігається документ, де зазначено,
що під час конфіскації у засудженого ви*
лучено корову, два стільці та скриню.
Ф.Й. Дюкич відбував покарання у
Чорногорському спеціальному виправ*
но*трудовому таборі. Звільнений дост*
роково 26 листопада 1951 року. Після
звільнення повертається працювати в
Анисів агрономом до виходу на пенсію.
Помер 1984 року в селі Анисів. Реабі*
літований 27 вересня 1993 року.
Всі, хто знав при житті Ф. Дюкича, від*
значали, що то була доброзичлива люди*
на, завжди з усіма віталася на вулиці, його
поради по садівництву і досі використо*
вують жителі села. На знак поваги до цієї
людини його фото знаходиться в місце*
вому краєзнавчому музеї ще з 1996 року.

дом працює в земельному відділі перек*
ладачем. У травні 1943 році, за спогадами
старожилів, партизани на залізничному
переїзді біля села Анисів підірвали німець*
кий військовий ешелон. Селу загрожувало
знищення, адже анисівці знали про долю
сіл Яцеве та Кувечичі. Каральний загін
нацистів прийшов у село. Франц Йосипо*
вич Дюкич, використовуючи своє австрій*
ське походження, ризикуючи власним
життям, вступив у переговори з команди*
ром карателів. Він довів командиру, що в
селі партизан немає, а поїзд підірвали
прибулі. Загін карателів відступив.
Можливо, мешканці села і дякували
Ф. Дюкичу за врятовані життя, але за*
хистити його від каральних органів
радянської влади не змогли. Після
визволення Чернігівщини від нацистсь*
ких загарбників він був заарештований
10 квітня 1944 р. за те, як записано в
справі, що "в роки окупації німцями міста
Чернігова служив в райземвідділі перек*
ладачем німецької мови, був солідарний
з фашистським ладом, допомагав
німцям встановлювати "новий порядок"
в Україні, добровільно вступив у "Фоль*

Олександр МОЛИБОГА,
с. Анисів,
Чернігівський район
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Але все

е буду переповідати знакові
зустрічі автора з відомими
людьми, що, по суті, і творять
основу книжки, які стали зна*
ковими в історії нашого народу. Не
збираюся конкурувати з відомим пое*
том всеукраїнського масштабу. І ось
чому: хоча подібних зустрічей і подій
було і в моєму житті немало, але я три*
маю дистанцію. Я журналіст, і тому не
переступаю межу між письменницьки*
ми і журналістськими теренами. Отож
про своєрідну сповідь майстра ху*
дожнього слова, який пройшов складні
дороги життя й досяг чималих успіхів.
Відзначений медалями "За трудову
доблесть" і "За будівництво Байкало*
Амурської магістралі", Почесною Гра*
мотою Президії Верховної Ради Грузин*
ської РСР, лауреат Національної премії
України ім. Т.Г. Шевченка, республі*
канських премій ім. М. Островського,
І. Нечуя*Левицького, міжнародних імені
Г. Сковороди та В. Винниченка, П. Кулі*
ша, фундації д*ра М. Дем'яніва, премій
імені А. Малишка, М. Коцюбинського,
В. Свідзінського тощо...
Словом, авторові було чим поділи*
тися з читачами, і він сповна скорис*
тався такою можливістю, відтворивши
в образному слові справді неперебутні
історії, які складають сучасну історію
людства. Кожна з них – це яскраві нове*
летки з гумористичним присмаком,
несподіваними поворотами сюжету,
причому, реалістичного, як і самі їх ге*
рої. Скажімо, для того, щоб славетний
співак Іван Козловський заспівав на
Чернечій горі біля праху Кобзаря "Реве
та стогне", черкаське керівництво за*
везло туди піаніно – бо так захотів по*

Н

важний гість. А славний композитор
Олександр Білаш виторгував у єгипет*
ського поета*гостя Міжнародного Шев*
ченківського свята... слона для Спілки
письменників (правда, жартома).
Подібні ж серйозні чи курйозні ситу*
ації описані за участі Олеся Гончара,
Юрія Збанацького, Бориса Олійника,
Десанки Максимович, Ашота Папаяна,
Віктора Кави, Віктора Кочевського та
десятків інших діячів культури, чиї іме*
на вписалися в золотий фонд народів.
Автор запам'ятав і відтворив дотеп*
ним, часом комічним стилем різні ре*
альні епізоди, що передають і характе*
ри героїв, і атмосферу того часу.
В книзі є й дві короткі повісті, голов*
ними діючими особами яких є письмен*
ники*побратими автора – Станіслав
Тельнюк та Микола Вінграновський.
"Десять тисяч верст на схід" – це роз*
повідь про те, як Л. Горлач фактично
рятувався від пильного ока "комітету
глибокого буріння" (КГБ), вибравши
добровільне вигнання на будівництво
БАМу за відрядженням ЦК комсомолу.
Результатом цього творчого десанту
стала репортажна трилогія, яку врешті
мусила оцінити й маланчуківська ідео*
логічна команда українського ЦК.
Тут я вставлю й свої п'ять копійок: і
в цій історії, і в наступній – "В пошуках
живого китайця" – мої журналістські
шляхи могли б перетинатися з шляха*
ми письменників, отож хочу посвідчи*
ти: такі поневіряння, і ще й не такі, бу*
ли. Порівняти ту сибірську й дале*
косхідну лихоманку можна бодай що з
північними оповіданнями видатного
американця Джека Лондона.
Якщо решта новелеток про поїздки в

міста й села України з відомими людь*
ми, про зустрічі з простими людьми й
діячами різного рангу сприймаються як
епізоди з повсякденного життя творчої
людини, то дві оповіді про спільні з М.
Вінграновським та С. Тельнюком випро*
бування сприймаються як пригодницькі
повісті за всіма ознаками жанру.
Не цитуватиму дотепів, якими наси*
чені спогади Леоніда Горлача – це
невід'ємно наше, національне, бо не*
дарма ж філософи твердять, що ук*
раїнську націю з далеких віків і досьо*
годні береже почуття гумору. Але є в
книзі й осмислення самого автора на*
шої історичної долі. Ось бодай одне.
"Була половина літа середини сімде*
сятих років двадцятого століття, були
часи непевні й примхливі, як каламутні
води у давно замуленій ріці, котра й са*
ма вже не знала, куди бігти, і повільно
стікала останніми водами по спокон*
вічному історичному руслу. Це було
особливо помітно в рідній Україні, кот*
ра ніби й була сама по собі й водночас
продовжувала конати в пазурах великої
й ніби непорушної імперії... Вона вже
настільки звиклася зі своєю вторинніс*
тю, що тільки те й робила, що рясно пло*
дила вірнопідданих рабів, котрі стара*
лися більше за господарів. Раб, який
забув про вітер свободи, завжди праг*
не утвердитися над собі подібними".
Навіщо я навів цей розлогий абзац?
Бо він дає відповідь на багато питань з
нашого історичного буття. Такі відпові*
ді ви знайдете в стислих нарисах, але
вже у виконанні автора*поета: вони
лапідарні й такі ж небайдужі.

Михайло МАЛАШ,
журналіст
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кось восени (щоправда, в
останній день осені) в ха*
тинці слоненятка Спири*
дона зчинилася буча.
– Ах, ви ж хозари! Ах, ви ж хоза*
ри кляті! – ревів його тато Соломон,
учитель історії.
З мамою Соломією (вона теж
викладала, але природничі науки) во*
ни дізналися від сусідів, що на ніч*
ліжку зовсім молодих слоників на*
пала зграя гієн. І побила їх дрюч*
ками. За заклики до дружби країн
Укропія та Антилопія.
Взагалі і рані*
ше між насельни*
ками Укропії зго*
ди не було. Тому
що, як кажуть до*
рослі, "вони по*різ*
ному бачили шля*
хи розвитку своєї
країни". Простіше
кажучи, добрі сло*
ни, мрійні зебри,
далекоглядні жи*
рафи й прямодуш*
ні носороги хоті*
ли, щоб вона дру*
жила з країною
витончених анти*
лоп – Антилопією.
Дикі свині, мавпи,
гієни й панди праг*
нули дружби хи*
жих
крокодилів
Крокоферми. А бе*
гемоти вагалися.
Слоненятка, зви*
чайно, хотіли во*
дитися з антило*
почками, бо ті в
пісочницях не ку*
саються, а кроко*
дильчики – куса*
ються. (Хоча, прав*
ду сказати, анти*
лопи, буває, й брикаються, й куса*
ються).
Але, на біду слоненяток, в їхній
країні володарював виходець із
диких свиней кабан Янек. Безгра*
мотний, жадібний і злий. До свого
палацу він натягав багато золотих
жолудів та грошей. Вірними слуга*
ми в нього були панда Азар, гієна
Захар і мавпа Табар. Вони багать*
ох не любили, особливо літніх,
бідних і хворих. Азар, наприклад,
казав про літніх: "Скільки там того
кефіру їм треба". Слонів та інших
він дратував тим, що перекривлю*
вав їхню мову. Отож і збиралися
слоники та зеброчки з носорожи*
ками і жирафиками й кричали:
– Панду геть! Панду геть! Панду
геть!
Того ж дня Спиридончик і його
друг бегемотик Лямпумпончик збіга*

Я

ли на місце масового побиття –
майдан Антилопський. До того ту*
ди посходилися багато обурених
прибічників скривджених слоників
– зебри, жирафи, носороги тощо.
Вони лаяли мавп, яких називали
"бітушками", бо ті інколи також би*
ли слоників і навіть зеброчок бейс*
больними бітами. Лаяли свиней і
гієн (останніх за хижацтво іменем
лютих птахів "беркути"). Стосовно
панд просто волали "Панду геть!"
Не дуже ласкаві слова було чути на
адресу бегемотів бо частина з них

І, вже втерши сльози, вискочив
на вулицю Лямпумпон і зразу ж
зіткнувся зі Спиридоном, який біг
до нього і кричав:
– Лямп, я знаю що ми зробимо!
На крейду. Пиши. І під диктовку дру*
га бегемотик написав на паркані:

"Не бийте укропів!
Як сонце, любіть
Укропів та їхню країну!
Слона, бегемота побережіть,
Дорослого і дитину!

ВОСКРЕСІННЯ

Насувалася зи*
ма. І нові побиття і
навіть війна з зе*
лено*коричневи*
ми крокодилами.
Про все це і Лям*
пумпон, і Спири*
дон ще не знали.
"Не бачили вони
ще смаленого вов*
ка", як то кажуть на
Чернігівщині, при*
наймні мій батько
мені цю приказку
казав.
Виявляється, ви*
пробування бува*
ють і в дорослих.
Наприклад, тоді, ко*
ли вони обирають
гетьмана. А якщо
невірно виберуть –
виникає багато ін*
ших випробувань.

НАД
УРВИЩЕМ
В УКРОПІЇ

обрала на гетьмана кабана Янека
(мовляв, свині схожі на бегемотів).
А інші бегемоти взагалі на вибори
не ходили.
Почувши низькі оцінки поведін*
ки бегемотів, Лямпумпончик замис*
лився…
А ввечері того ж таки дня, дізнав*
шись про ставлення до виборів
гетьмана з боку тата Мелітона і ма*
ми Мотрони (ці, до речі, також були
викладачами), Лямпумпончик був
уже не замислений, а заплаканий…
– Як же так, як же так… – лемен*
тував спраглий справедливості бе*
гемотик. – У вас же питали, вас же
запрошували на вибори! Ви могли
обрати когось зі слонів, адже ми
на них також схожі, не лише на
свиней… Що з того, що області та*
та й Янека сусідні?! Хай би вже
зебра була. А тепер…

– Нічого собі но*
вина! – прошепотів
приголомшений
слоник Спиридон.
– Слонів убивають уже так, як колись
через їхні бивні робили це люди.
Так, здригнулася вся Укропія – вже
називали загиблих по іменах: Сірий,
Вербний, Залізний…
Свині і панди наказали гієнам
уже не дрючками, а кулями карати
слонів, зебр, жирафів і носорогів.
Бо вони, бач, виступили за дружбу
з Антилопією, проти жорстокого
кабана*гетьмана Янека.
Янек дружити з тією країною не
схотів, тягнув натомість до східної
Крокоферми, цар якої, крокодил
Водя, пообіцяв йому за це багато
золотих жолудів. Любив же їх не
тільки він, а й його молода дружи*
на, яку він узяв собі замість пер*
шої, бо та не полюбляла апель*
синів.
А укропи не через жолуді та
солодкі трави галасували.
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Наймудріші, найсміливіші з них ци*
тували Шевченка: "Борітеся*побо*
рете!". Але ніякої зброї в них не бу*
ло. Якщо не рахувати палких про*
мов на Майдані їхніх ватажків.
А виступали, навіть залізши на
трактора, слон Полох, жираф Поло*
жик…
Вимоги їхні були цілком резонні
та законні: "Панду*геть" (сама тра*
воїдна, вона ганьбила всіх тра*
воїдних), "Єднаймося з Антилопою"
(та була взірцевою травоїдною).
Ще вони вимагали звільнити зеб*
ру Джулію, яку ка*
бан Янек та його
свині кинули до гли*
бокої холодної ями.
"Та хіба ж за це
можна бити? Тим
більше вбивати!
Таж це тільки люди
так можуть, звірі ж
убивають лише то*
ді, коли голодні,
їсти хочуть",– по*
думки картав сви*
ноту Спиридон.
Стосовно беркутів
(тобто, гієн) гнівно
повторював він по*
чутий від батька
уривок з поезії Іва*
на Франка: "Я не
люблю тебе, нена*
виджу, беркуте, за
те, що в груді ти хо*
ваєш серце люте…"
Звичайно, укро*
пи роздобули сяку*
таку зброю та бо*
ронилися. Але в них майже зовсім
не було кольчуг і шоломів. Вони ги*
нули, але не здавалися. Кого ж, як
не їх, стосувався поширений ук*
ропський вигук "Слава героям!"?
І от, коли вже ватажки укропів
вирішили перемовлятися з Янеком,
молодий слоник Пара*Рук виступив
на Майдані і закричав так грізно*
грізно, аж земля задвигтіла:
– Бережися, лютий кабанище,
сміття крокофермівське!
Аж до лігва кабанища долетів
сміливий вигук молодого слоника,
затремтів він, як осиковий лист,
застрибнув на навантаженого заз*
далегідь всіляким добром верблю*
да та й дременув у бік милої йому
Крокоферми.

В служках у нього ходив ведмідь
невеличкий та бігав щур погрібний.
Того Жиріком кликали. Все у Воді
було: і наїдки солодкі, і вина замор*
ські, і одяг, золотом вишиваний.
Проте не вистачало йому добра.
Гірко заздрив він на те, що в
сусідній країні багато рубінової ка*
лини та смарагдового кропу росте.
Для початку травоїдних укропів він
оголосив драконами, які начебто не*
законно вигнали ніжну свинку Янека.
Розіслані по його царству і по світу
папуги скрізь рознесли цю брехню.

ли йому чоботи сап'янові, тявкали:
– Спасибі Вам за Кріп.
Микитка і раніше Водю вихваляв
за його, як на Микитчин нюх, "чудо*
ве тіло". Часто там було чути радісні
вигуки: “Кріп наш! Кріп наш!“.
У такий же спосіб перевдягнуті
накинулися вовки на укропський
схід, бо там невдячних, безсовісних
( і цим близьких до вовків) свиней
також чимало було.
Але там уже дістали вони від ук*
ропів доброго відкоша. Багато смі*
ливої і чесної молоді кинулася на
схід зупиняти п'я*
них і лихослівних
вовків*убивць. А од*
ну зеброчку, Еспе*
рансу, що літала
на велетенському
білому лебедині і
жбурляла на зем*
лю каміння, вовки
таки спіймали. Але
не дуже її кривди*
ли. Бо вона була
така красуня*хоч з
лиця воду пий, а
ще – боялися вони
лише одного її по*
гляду вогнистого.
Та інші зеброчки
(їх було, як горо*
ху) продовжували
ширяти над хма*
рами на лебедях.
Вовки ніяк не мог*
ли поцілити в них,
метушилися, як му*
хи біля горщика, і
посилали їм в не*
бо московську лайку. Зі злістю вони
лаяли зеброчок також словом "пан*
тери", а оскільки багато з них книжок
не читають, замість "пантера" вони
казали "пентера".
Ох*хо*хо*х… Воюють вони ще й
досі. Бо кляті вовки воюють нечес*
но. Наперед висувають місцевих
баранів, старих і малих, ховаються
за ними і навіть стріляють через
їхні голови по укропах. А цар Водя
шле і шле і озброєних вовків своїх,
і каравани білих верблюдів. З одя*
гом, харчами та зброєю для них.
Водночас це брехло запевняє весь
світ, що то він присилає харчі для
місцевих укропів. Пізніше воно
зізналося на весь світ, що на півдні
Укропії були таки його вовки.
Люди добрі! Скажіть будь ласка,
чи є межі безсоромності кроко*
дилів? Чи їхні самиці ніяковіють
коли*небудь?
…Коли та як то все скінчиться,
Боженьку? Колись таки про це ви ді*
знаєтесь, любі друзі. Тільки не сумні*
вайтеся – УКРОПИ НЕ ПІДВЕДУТЬ!

ВОСКРЕСІННЯ

НА СХІДНОМУ ФРОНТІ
БЕЗ ЗМІН
Цар Крокоферми крокодил Водя,
хоча і скидався на лиса, жорсткий
був, як сто гнойових жуків. В орді
Воді кого тільки не було – від коло*
радських жуків до кавказьких цапів.

А війну на півдні Укропії розпо*
чав він навесні. Свиснув він і прить*
мом прибігли до нього старий лис
Лаврик і молоденький вовк Шайко.
Л и с о в і к а ж е : “ Ти т я в к а й н а в е с ь
світ, що війну розпочали укропи
самі проти себе. А ти, – це вже до
Шайка, – назбирай не крокодилів,
бо ми впізнавані, а вовків. Замас*
куй їх під вуличних собак (такі й в
Укропії є) і хай бігають по вулицях
та захоплюють укропські двори. А
тамошні свині, гієни та мавпи їх
підтримають”.
Поталанило вовкам на півдні Ук*
ропії. Бо налізло їх туди видимо*не*
видимо. І з півночі, і з півдня. Аж із
гір спустилися. Озброєні до зубів. А
в укропів зброю з війська порозкра*
дали переодягнені вовки з Кроко*
ферми, яких до війська запустив
Янек. Та й свої свині ратиці докла*
ли. Отож довелося укропам мири*
тися, а з часом і відступити з части*
ни своїх південних земель. (Тоді
карликові пуделі Микитка, Боярка,
Хлобка, Газманка, болонки Бахмут*
ка, Халерка підбігали до Воді, лиза*
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Ім'я Катерини Василенко доб
ре знане в Україні – вона і зас
лужена артистка, і поетка, і до
тепна гумористка. Зрештою, вона
належить до тих людей, які не
можуть жити без творчості. А що
це так – пропонована нова пісня.

Київ наш
столичний

На ювілей
Надії Кольцової
Я люблю твої каштани навесні
І сади, і пахощі бузкові.
Я тобі присвячую пісні,
У яких освідчуюсь в любові…

Що за мова=перемова
в Требухові й Броварах,
добра. щира. аж шовкова
лине світом на вітрах?

Приспів:
Київ рідний мій
Місто мрій,
Зачаровані красою,
Ми пишаємось тобою,
Древній ти і вічно молодий.

Перелунює в столиці
і в Антонівку летить,
де донині у росиці
перший слід її тремтить.

Я закохана у літні вечори,
У затишні сквери і алей,
Мерехтять, виблискують вогні
В місті мрій і зрілості моєї.

Як же нам сьогодні мову
за столом не повести
про улюбленцю Кольцову –
ми ж бо сестри та брати.

Приспів.
Знову їдуть і летять з усіх країн,
Щоб побачить Київ осяйний
столичний,
Ми гостей запросимо в свій дім,
До гостей кияни завжди звичні.
Приспів.
По святковому Хрещатику пройдусь,
До Софії словом доторкнуся,
Я за тебе Богу помолюсь
І Тарасу низько поклонюся.
Приспів.

Все земляцтво наше знає,
як вона у люди йшла.
Як вона благословляє
те, що з школи узяла.
Що і в Умані надбала,
де училася, як слід.
Як на волю не втікала,
спутав серце Леонід.
Не один ридав студяра,
бо відчув невороття,

як пішла щаслива пара
із путівкою в життя.
В неї все. як для показу:
і поезія, й пісні,
і краса, що б'є відразу,
спопеляє у вогні.
І чарівні славні доні,
а за ними й третій ряд.
Рід увесь. як на долоні,
український в нім заряд.
Ми шануєм вас, Надіє,
в дружнім колі земляків.
Хай вас цілий світ леліє
і не згубить кінь підків.
Ви і слава України
й роду вічний оберіг.
Хай літа вам соколині
не спиняють вічний біг.
Ну, а ми, як і годиться,
щоб не трапивсь тарарам,
за прекрасну молодицю,
за поезії царицю
перехилим по сто грам.
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