
Дорогами минулого до Талалаївщини сьогодення… 

9 липня члени Прилуцького відділення Чернігівського земляцтва  здійснили чергову 

робочу поїздку до Талалаївки Чернігівської області. Метою візиту стало уточнення плану 

роботи з новопризначеною очільницею Талалаївської районної державної адміністрації 

Маргаритою Володимирівною Зубовою та відвідування Шевченківської світлиці у 

приміщенні Талалаївської загальноосвітньої школи, відкритої у 2018 році за сприяння 

відділення. Столичних земляків цього разу представляли заступник голови відділення 

Микола Павлович Гордієнко та один з найактивніших та найініціативніших його членів 

Іван Михайлович Забіяка з дружиною Вірою Анатоліївною.  

 

Поїздка розпочалася з відвідування музею – маєтку Миколи Костомарова у селі 

Дідівці біля міста Прилуки, де видатний етнограф, історіограф, прозаїк, поет, громадський 

діяч і публіцист, провів останні роки життя.  

За час свого 

перебування в Україні він 

заснував український 

журнал «Основа», цим 

самим започаткувавши 

народницький напрям в 

українській історіографії. 

Був почесним членом 

Сербського ученого 

дружества, членом 

Південно-Слов'янської 

академії. У 1857 році видав 
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свою першу ґрунтовну працю «Богдан Хмельницький» з історії українського козацтва 

першої половини та середини XVII століття. Його діяльність на території України тісно 

пов’язана з діяльністю видатних представників родин Котляревських, Горленків, 

Галаганів, художниці Катерини Юнґе, кобзаря Остапа Вересая, котрий тривалий час 

проживав у маєтку Галаганів.  

Отже, саме цей маєток 

став наступною зупинкою 

до Талалаївки. Він 

знаходиться у мальовничих  

Сокиринцях Срібнянського 

району Чернігівської 

області, куди влітку 2019 

року, за ініціативи та 

організаційної підтримки 

голови Прилуцького 

відділення Чернігівського 

земляцтва Павла Олександровича Кривоноса, відбувся знаковий візит представників 

іноземних дипломатичних місій з нагоди встановлення пам’ятного знаку родини Галаганів 

та відзначення ювілейної дати, − 200-річчя з дня народження Григорія Галагана, видатного 

мецената, громадського і державного діяча, патріота рідного краю. 

Захоплюючі місцеві 

краєвиди, що дарують 

спокій і затишок, величний 

архітектурний комплекс, 

який уособлює в собі 

характер епохи Галаганів, 

приваблюють сюди, як 

завжди, не зважаючи на 

карантинні обмеження, 

безліч відвідувачів з усіх 

куточків України. До 

Сокиринців їдуть цілими родинами, з дітлахами, котрих знайомлять з унікальною 

культурною та історичною спадщиною Чернігівщини. 

У Талалаївці земляків з Києва привітно зустріли голова райдержадміністрації 

Маргарита Володимирівна Зубова та її заступниця Лариса Миколаївна Шевченко. Під час 

зустрічі було окреслено коло питань майбутньої співпраці, обговорено проблеми з якими 

зустрічаються жителі Талалаївщини, а також перспективи їх вирішення за участі та 

допомоги земляків.  
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Маргарита Володимирівна 

щиро подякувала Прилуцькому 

відділенню за привітання з 

нагоди призначення її на посаду 

голови Талалаївської районної 

державної адміністрації та 

зазначила, що це є приємним 

свідченням небайдужості 

земляків до долі рідного краю, 

його людей, до подій, які 

відбуваються на Талалаївщині. 

Вона особливо наголосила на 

тому, що така глибока 

поінформованість земляків про стан справ у районі може допомогти ефективно 

скоординувати спільну діяльність у майбутньому. Але, як слушно зауважив Микола 

Павлович Гордієнко, для плідної співпраці, перш за все, було б доцільно вирішити питання 

залучення до Чернігівського земляцтва нових молодих ініціативних членів, вихідців з 

Талалаївщини, котрі проживають у Києві. А це можливо за умови, якщо районна 

адміністрація буде також проводити активну агітаційну роботу серед вихідців з 

Талалаївщини. 



 До спілкування активно приєдналися голова селищної ради Юрій Євгенович 

Величко та голова районної ради Юрій Володимирович Дзюбан, що привело до 

конструктивного та плідного діалогу. 

Іван Михайлович Забіяка порушив питання унікальності Талалаївщини. Він 

зазначив, що без усвідомлення жителями краю своєї історичної та культурної 

ідентичності, без знання рідної мови, про перспективне майбутнє не може бути й мови. 

Тому основний вектор нашого співробітництва має спрямовуватися, перш за все, на 

відродження історичної спадщини, розвиток національного, мовного, культурознавчого та 

освітнього середовища Талалаївщини.  

Його думку активно 

підтримав Микола 

Павлович Гордієнко, 

котрий запропонував 

завітати до Талалаївської 

школи, з метою вручення 

книжок, зібраних членами 

відділення для бібліотеки 

Шевченківської світлиці, 

що вже два роки 

функціонує в приміщенні 

школи.  

Делегацію земляків і 

представників району привітно 

зустріла директорка школи 

Світлана Володимирівна 

Михно. Подякувала за 

привезені книжки.  

Переважна кількість 

літератури, котру подарували 

представники земляцтва 

вийшла під авторством членів 

земляцтва. Це збірки поезій 

Ганни Дудки (Лесік), історичні 

нариси Леоніда Горлача, 

історико-краєзнавчі дослідження Івана Забіяки тощо. Велику добірку книжок 

патріотичного змісту, що були видані за сприяння державного підприємства «Генеральна 

дирекція з обслуговування іноземних представництв», надав Павло Олександрович 



Кривонос. Від Прилуцького відділення Шевченківська світлиця отримала в подарунок 

картину із зображенням українського козака Мамая. 

 Заслужена діячка естрадного мистецтва України, активний член земляцтва Катерина 

Василенко передала Шевченківській світлиці дві свої останні збірки оповідань, гуморесок 

і поезій – «Каламарчик веселого настрою» та «Хай живе вареник». 

   

 

 Світлана Володимирівна багато розповіла про те, чим зараз живе школа: про 

перспективи та недоліки дистанційного навчання, проблеми з якими зустрічаються вчителі 

й учні під час карантину, про недостатні можливості доступу до інтернет ресурсів в умовах 



дистанційної освіти для дітей із малозабезпечених сімей та сімей, котрі проживають на 

територіях, шо знаходяться поза зоною покриття інтернет провайдерів, про необхідність 

додаткового навчання вчителів дистанційним освітнім технологіям.  

По закінченню візиту до школи в райдержадміністрації відбулася презентація 

друкованих видань, підготовлених у Благодійному фонді «Бібліотека альманаху «Вітряк» 

імені Василя Горленка та видрукуваних за сприяння голови Прилуцького відділення 

Чернігівського земляцтва, лауреата премії імені Василя Горленка Павла Олександровича 

Кривоноса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Докладніше про презентацію запрошуємо ознайомитись у наступній нашій 

публікації. 

Матеріал підготувала    Ірина АЛЄКСЄЄНКО 
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