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й рішуче. Інакше наше внутрішнє поби*
вання одне одного спритно використа*
ють вороги зовнішні та їх п'ята колона,
якій наша Україна тільки місце прожи*
вання, а не свята історія. Вчимося ж лю*

Ж
ивемо в важкі часи вип*
робувань, коли віками

вистражданій державності Ук*
раїни, прямої спадкоємниці
великої Київської Русі, завда*
ються підступні удари не від
чужорідних загарбників, а від
ніби то єдинокровних братів.
Ще недавно ми раділи, що
здобули право на самостійний
державний розвиток практич*
но безкровно. Але, як показує
нинішній час, московські оп*
ричники всі двадцять три роки
співіснування не спали, а
послідовно виплекували план
повернення нас під імперське
крило. Так було у всі попередні
століття, коли Україну шматували орди
Олексія Тишайшого, Петра І, Катерини ІІ,
ленінські бойовики та іже з ними. Їм
потрібна наша всеплодюча земля, висо*
ке блакитне небо й покірні раби, навчені
розбрату ще в старі режими. 

Живемо в часи найвищого
напруження моральних сил, мо*
білізації сердець патріотів рідної
землі, які вже вдихнули вітер
свободи. І кров, пролита ними на
Майдані, кров, що орошує до*
нецьку землю, ніколи не буде
марною, доки ми будемо це
пам'ятати. Вона повинна кон*
солідувати всіх нас, зробити не
територією для загарбників, а
гордим і великим європейським
народом. До цього закликають
нас подвиги великих козацьких
сподвижників, духівників, які від*
дали своє життя Україні.

Живемо в часи, коли треба на*
решті забути про особисті інте*
реси, не розчленовуватися на
всілякі партії й партійки, а стати
на оборону держави одностайно

бити рідний край не на словах,
а на ділі!

Що це можливе, показує
життя нашого земляцтва. Чер*
нігівщина, на щастя, не опи*
нилася в зоні кровопролитних
боїв, поліщуки, одне з корінних
племен Київської Русі, не страж*
дають сепаратизмом, як наз*
бирана з усіх усюд людність
Донбасу. Але її теж відділяє
від заздрісного північного су*
сіда хистка межа, а між не*
дружніми сусідами, як правило,
ведуться війни за неї. Маємо
черговий спалах ворожнечі,
роздмуханий кремлівськими
верховодами на чолі з добре

вишколеним в імперському дусі чекістом.
Вже не один поліщук віддав життя за
те, щоб танки недруга не рвали трака*
ми й нашу чернігівську землю. Вічна їм
пам'ять! Та щоб і далі не шматували на*

шу Україну, щоб не господарю*
вали над Десною й Сожем мос*
ковські залоги, як у загарбано*
му Криму, нам потрібна сильна
армія.  На жаль,  ї ї  послідов*
н о  н и щ и л и  в п р о д о в ж  д в о х
о с танніх десятиліть. І ті патріо*
тичні вчинки, які маємо в наших
районних відділеннях, спрямо*
вані на порятунок українських
Збройних сил, варто тільки мно*
жити. Армія – це частка народу,
наша з вами невіддільна частка.

Людей, які усвідомили себе
народом, не перемогти. Він від*
роджується й стає тільки силь*
нішим після великих випробу*
вань. Віриться, що так буде й
нині, бо ми цього хочемо, ми
боремося за це й кажемо:

– Великій Україні – бути!
Рада земляцтва.

У нинішні нелегкі часи народжуються сотні народних
ініціатив на підтримку української армії. Не зали(

шається осторонь і столичне Чернігівське земляцтво, яке
спільно з громадською платформою "Волонтерська сотня"
проводить благодійний ярмарок для дітей та дорослих "Ко(
ло життя". В програмі акції: лекції та практики; профілак(
тика стресу, пошук свого призначення; майстер(класи та
аукціони; конкурс вишиванок та смаколики; продаж старо(
го і нового одягу; коло майстрів та йога; фото, книги, ма(
люнки, побажання бійцям; ярмарок дитячих виробів. 

Хоча ця акція має некомерційний характер, передбача(
ючи вільний вхід, але кожен має змогу зробити благодійний
внесок, який піде на допомогу пораненим у ході АТО. 

Гадаємо, що не зайвими будуть і кошти від внесків
учасників за участь у ярмарку. 

Чекаємо у Міжнародному виставковому центрі за ад(
ресою: Броварський проспект, 15, вхід у павільйон 2С.

Великій Україні –
БУТИ!

Народна підтримка
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УУ  ЖЖООВВТТННІІ  ССВВЯЯТТККУУЮЮТТЬЬ ССВВІІЙЙ  ЮЮВВІІЛЛЕЕЙЙ::
ЙОВЕНКО Михайло Кузьмич – 85&ліття. Народився

14 жовтня 1929 року в селі Новий Глибів Остерського, а нині
Козелецького р*ну. Учасник бойових дій у ВВв, ветеран праці.

ТОВСТУХА Євген Степанович – 80&ліття. Народився
7 жовтня 1934 року в селі Макіївка Носівського р*ну. 

Лікар*фітотерапевт, учений, прозаїк, поет, народознавець,
художник. Автор 7 збірок прози і 6 – поезії, біографічних
творів про українських композиторів М. Лисенка та К. Сте*
ценка, 15 фундаментальних праць з української народної
медицини та фітотерапії. 

Академік Української міжнародної академії оригінальних
ідей, член Національної спілки письменників України, лау*
реат премії ім. В. Винниченка. 

На знак визнання видатного внеску у прогрес XX сто*
ліття вченому вручений Почесний диплом (1999 р.), який
засвідчує, що Євген Товстуха є серед осіб, чия біографія
включена до серії "Життя славетних" та видань
Американського біографічного Інституту.

За особистий видатний внесок у прог*
рес світової фітоетнологічної науки Аме*
риканський біографічний інститут виз*
нав ученого "Людиною 2000 року" з
врученням відповідного диплому.

Нагороджений орденом "За зас*
луги" ІІІ ступеня, орденом князя Яро*
слава Мудрого V ступеня та іншими
відзнаками.

КУДРИК Михайло Никифорович –

75&річчя. Народився 5 жовтня 1939 ро*
ку в Чернігові, з 1948 року проживав у
Ріпках. Займався питаннями розвитку
АПК, працював на керівних посадах у
Мінхарчопромі, Держплані, Мінекономіці.
З 1995 року – заступник завідувача секре*
таріату комітету Верховної Ради України з питань
аграрної політики та земельних відносин, з 2005 року –
радник президента торгово*промислової палати України. 

Лауреат Державної премії України. Відзначений урядо*
вими нагородами. 

ДВОРЕЦЬКА Віолетта Львівна – 75&річчя. Народилася
7 жовтня 1939 року в місті Чита РФ, дитячі та юні роки пройш*
ли в Ніжині. 50 років викладає фізику в Київському коледжі
комп'ютерних технологій та економіки НАУ. Автор навчально*
го посібника "Про фізику і фізиків" у віршованій формі.

Заслужений вчитель України. Відмінник освіти України.
Неодноразовий переможець освітянського конкурсу "Та*
ланти твої, Україно". Переможець конкурсу "Киянка року –
2008". Автор 23 поетичних збірок, 40 текстів популярних пісень.
Нагороджена медаллю "За заслуги". 

КІНАШ Марія Степанівна – 75&річчя. Народилася
9 жовтня 1939 року в селі Тертишники Носівського р*ну.
Працювала в сфері торгівлі. 

КНИШ Ганна Василівна – 75&річчя. Народилася
12 жовтня 1939 року в селі Голінка Бахмацького р*ну. Істо*
рик, займається дослідженням історії Чернігівщини та Ук*
раїни. Працювала редактором у видавництвах "Веселка" та
"Молодь". Досконало володіє 13 мовами.

ЧЕРНИШОВА Ганна Степанівна – 75&річчя. Народи*
лася 15 жовтня 1939 року в Семенівці. Інженер*технолог. 

СМІЛИК Віктор Андрійович – 75&річчя. Народився
16 жовтня 1939 року в селі Заудайка Ічнянського р*ну. Пра*
цював консультантом аудиторської фірми "Ауна*К". 

ТЕЛИЧКО Тетяна Миколаївна – 75&річчя. Народилася
20 жовтня 1939 року в селі Новий Биків Бобровицького р*ну.
Працювала на Новобиківському цукрокомбінаті. 

ЧОРНОНОГ Віталій Павлович – 70&річчя. Народився 10 жов*
тня 1944 року в с. Івангород Ічнянського р*ну. Приватний нотаріус. 

БУЛЕНОК Михайло Трохимович – 70&річчя. Народився
20 жовтня 1944 року в селі Углова Рудня Ріпкинського р*ну.

Був помічником президента концерну "Надія" із зовнішньо*
економічних зв'язків, директором гастроному №387.
Ветеран праці.

ЗИЛЬ Андрій Степанович – 70&річчя. Народився
27 жовтня 1944 року в селі Волевачі Козелецького р*ну. По*
над 30 років працював у редакції Бориспільського радіо*
мовлення. Видав 8 історико*краєзнавчих книг, в т.ч. про
автора державного гімну України "Народознавець. Павло
Чубинський і його доба".

СВАРИЧ Віталій Михайлович – 65&річчя. Народився
6 жовтня 1949 року в смт. Варва. Працював головним
архітектором Київського науково*дослідного інституту екс*
периментального проектування. 

АНДРУШКО Петро Петрович – 65&річчя. Народився
8 жовтня 1949 року в селі Олбин Козелецького р*ну. Завіду*

вач кафедри кримінального права та кримінології юри*
дичного факультету Київського національного

університету ім. Т. Шевченка, кандидат юри*
дичних наук, професор.

К О Б Е Ц Ь  М а р і я  М и к о л а ї в н а  –

65&річчя. Народилася 15 жовтня 1949 ро*
ку в селі Перелюб Корюківського р*ну.
Гранувальник заводу "Ізумруд". 

РЕШЕТНЯК Тамара Андріївна –

65&річчя. Народилася 16 жовтня
1949 року в Ніжині. Доцент кафедри
біології Київського медичного універ*
ситету ім. О.О.Богомольця. 

Кандидат біологічних наук. Автор
3 підручників, 10 посібників та більше

20 наукових статей. 
ТОПТУН Віталій Степанович –

65&річчя. Народився 23 жовтня 1949 року
в Казахстані. Директор ПСП "Злагода" села

Наумівка Корюківського р*ну.
Ш И Н К А Р Е Н К О  В о л о д и м и р  Д а н и л о в и ч  –

65&річчя. Народився 23 жовтня 1949 року в селі Линовиця
Прилуцького р*ну. Останнім часом очолював підрозділи ма*
шино*транспортного підприємства у Генеральній дирекції з
обслуговування іноземних представництв. Нагороджений
державними нагородами та почесними відзнаками.

СИДОРКА Валентина Миколаївна – 65&річчя. Наро*
дилася 28 жовтня 1949 року в селі Кобижча Бобровицького
р*ну. Спеціаліст Броварського відділу освіти.

ШУТИЙ Володимир Михайлович – 60&річчя. Народив*
ся 7 жовтня 1954 року в селі Вороньки Бобровицького р*ну. 

АРТЮХ Валентина Володимирівна – 60&річчя. Наро*
дилася 8 жовтня 1954 року в селі Змітнів Сосницького р*ну.
Працювала старшою медсестрою дитячої клінічної лікарні №1. 

ІВАНЕНКО Микола Дмитрович – 60&річчя. Народився
12 жовтня 1954 року в селі Євминка Козелецького р*ну.
Працював у службі прем'єр*міністра України.

ЄРОШЕНКО Володимир Олексійович – 60&річчя. На*
родився 19 жовтня 1954 року в Новгород*Сіверську. Розпо*
чав діяльність у 1980 році на заводі "Росинка" як інженер з
устаткування. Обіймав посади механіка, головного інженера,
нині – генеральний директор корпорації "Росинка" у Києві.
Номінант рейтингу "Топ*100" "Кращі менеджери України", а в
номінації "Менеджер року" отримав диплом лауреата націо*
нальної програми "Людина року*2003". 

КНОРОЗОК Володимир Михайлович – 60&річчя. На*
родився 24 жовтня 1954 року в Києві. Піаніст Національної
філармонії України.

КРИКУН Сергій Степанович – 60&річчя. Народився
24 жовтня 1954 року в селі Вертіївка Ніжинського р*ну. Дирек*
тор сміттєспалювального заводу "Енергія" АК "Київенерго".

КРИВДА Марина Василівна – 55&річчя. Народилася
13 жовтня 1959 року в селі Козилівка Корюківського р*ну.
Завідувач відділу редагування газети "Голос України".

Дорогі земляки!
Рада товариства "Чернігівське земляцтво" в м. Києві сердечно вітає вас із ювілеєм і зичить усім доброго

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

22



Визволення жовтень, 2014 р. № 10

Н
аступ почався 26 серп*
ня 1943 року. А вже 5 ве*
р е с н я  к о м а н д у в а ч
фронту К. Рокоссов*

ський поставив 65*й армії
конкретне завдання: з ходу фор*
сувати Десну південніше Нов*
город*Сіверська на дільниці
Остроушки*Погребки і спільно
з частинами 48*ї армії заво*
лодіти містом. Головний удар
мав завдати 19*й корпус, до
складу якого й входила 140*а
дивізія. Того ж дня вона поча*
ла марш і вранці 8 вересня зо*
середилася в визначеному ра*
йоні.

Фортифікації міста сприяв
рельєф місцевості: високе пла*
то вивищується над рівнем
річки на 70–100 метрів. Русло
в'юнке, ширина 80–100 мет*
рів, глибина до трьох метрів.
До того ж, ворог надійно укрі*
пив цей початковий оборон*
ний рубіж "Східного валу" час*
тинами танкового й армійсь*
кого корпусів.

З ворожого боку прост*
рілювалися всі  підходи до
Десни. Але комдив пішов на
хитрість. Під покровом тем*
ряви він організував імітацію
переправи в очікуваному фа*
шистами місці, де посилено
с т у к а л и  в  п о р о ж н і  б о ч к и ,
стріляли з гармат і кулеметів.
Солдати виявляли житейську
винахідливість при виготов*
ленні засобів переправи: по*
ром із порожніх бочок змай*
стрували для перевезення
гармат, човни для боєпри*
пасів, кулеметники набива*
ли плащ*намети соломою та
сіном.

Ворог узяв ту дільницю під
приціл і влаштував потужне
бомбардування. А в цей час
наші воїни почали переправу
в іншому місці. На жаль, німці
таки виявили плоти з бійцями
на середині річки й відкрили
вогонь з гармат. Далі перейш*
ли в атаку, намагаючись зни*
щити десант, але було вже
пізно. Читинці 96*го полку,
підтримані вогнем 371*го арт*
полку, о 16 годині 9 вересня
форсували Десну й притоку
Команку. Подолавши жорсто*
кий спротив, досягли села Чулатового за вісім кіло*
метрів від міста. Почалися важкі бої за розширення
й утримання плацдарму, забезпечуючи переправу
сусіднім частинам. 

12 вересня о третій годині
всі три дивізії  форсували
ріку. 14 вересня частини
дивізії відбили сім контратак
гітлерівців кількістю від ба*
тальйону до полку, підтрима*
них 30 танками й штурмовими
гарм а т а м и .  В с ь о г о  в п р о *
довж шести днів жорстоких
боїв на підступах до міста
дивізія відбила 17 ворожих
атак під прикриттям великих
сил самохідної артилерії. 

В ніч з 15 на 16 вересня стрі*
лецький полк під командуван*
ням О. Гусєва зламав жорс*
токий спротив ворога і о шос*
тій ранку увійшов у перед*
містя. Через чотири години
місто було очищене від фа*
шистів. Мабуть, це одне з не*
багатьох міст, де визволителів
ніхто не зустрічав. Лише в
дворі монастиря ледве пере*
сувався сторож*інвалід, який
розказав, що німці тиждень
тому всіх мешканців вигнали з
міста. Далі провів у підвальне
приміщення, де за два роки
окупації "було знищене за
кількістю ціле місто. Щотижня
вночі на возах вивозили за
місто і викидали в яри". (В акті
Новгород*Сіверської район*
ної комісії з розслідування
злочинів за 20 червня 1944
року вказано: "За період оку*
пації знищено командирів Чер*
воної армії і червоноармійців...
17830 осіб".)

В боях за звільнення міста
загинули 129 наших воїнів,
які вписали немало золотих
сторінок в історію дивізії. І
через сім десятиліть вдачні
новгород*сіверці  схиляють
голови перед подвигом Сіма*
кова, що залишився прикри*
вати роту під час оскаженілої
контратаки ворога. Опанас
Васильович вступив у поєди*
нок із взводом автоматників
у супроводі танка. Сили були
нерівні. Його, стікаючого кров'ю,
ф а ш и с т и  х о т і л и  з а х о п и т и
живцем.  З ібравши останні
сили, він рвонув чеку проти*
танкової гранати і загинув
разом із ними. Таких вчинків
було в ті визвольні дні чима*
ло. Вони й надали право

воїнам дивізії відтоді носити на прапорі священну
назву древньокняжого міста.

Михайло ХУДОБЕЦЬ,

Томськ

Велика Перемога кувалася

кров'ю і мужністю всіх народів

СРСР. Я ж хочу зосередитися на

героїзмі моїх нинішніх земля�

ків�томичів, які воювали тоді

в 140�й Сибірській, Новгород�

Сіверській стрілецькій дивізії.

Вона була сформована напри�

кінці 1942 року. Були важкі бої

на Курській дузі. Нарешті при�

йшов час визволяти Україну.

Її лівобережжя мали визволя�

ти п'ять фронтів. 

за Новгород–
С і в е р с ь к и й
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В боях за звільнення міста заги�

нули 129 наших воїнів, які вписали

немало золотих сторінок в істо�

рію дивізії. І через сім десятиліть

вдачні новгород�сіверці схиляють

голови перед їхнім подвигом.

ÁÈÒÂÀ
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вдалось. Олександру прийдеться пройти тривалий процес
відновлення здоров'я та протезування. Тож в день виписки з
госпіталю земляки знову підтримали Олександра. Передали
йому Сертифікат казначейських зобов'язань "Військові" серії
В номінальною вартістю 1000 гривень, грошима 1000 грн,
календар Чернігівського земляцтва. Після обіду цього ж дня
Олександр разом з мамою від'їжджали до Прилук. 

Людмила ТИМОФІЄВА

22 серпня земляки відвідали пораненого прилучанина Ра*
химова Олександра Вікторовича, що брав участь в бойових
діях в зоні АТО. 

Члени Прилуцького осередку Чернігівського земляцтва
принесли пораненому земляку фрукти, соки, продукти та гроші
(1000 грн. надав Олег Григорович Шекера зі своєю родиною).
Дізналися, що найтяжче осколочне поранення Олександр от*
римав 11 серпня на блок*посту за 4 кілометри від Луганська
біля селища Металіст, коли українські війська вели охорону
"Зеленого коридору".

Наш прилучанин Олександр Рахімов, 30*річний командир
бойової машини розвідроти, мобілізований 20 березня 2014
року, багато чого розповів. Розмову вели біля години, було ба*
жання зняти з нього психологічну напругу і забрати частку бо*
лю на себе. Прооперували його у воєнному шпиталі в Харкові,
потім в Києві. Про це дізнався Олег Шекера, коли розшукував
Олександра. Олег Григорович – доктор медичних наук, профе*
сор, колишній військовий, учасник бойових дій в Афганістані.
Йому та його родині небайдужа доля пораненого земляка. Від
керівництва відділення щелепно*лицевої хірургії, де лікували Олек*
сандра Рахімова, Олег Григорович дізнався, що зараз стан йо*
го здоров'я задовільний, але, на жаль, ліве око врятувати не

Будемо разом

вати їх до школи, виховувати та годувати.
Тому делегація нашого осередку в

складі Павла Кривоноса, Валентини Гор*
дієнко, Миколи Гордієнка, Петра Лободи,
Євгенії Макаренко передали зібрані гро*
ші в сумі 10 500 грн. родині загиблого і
вручили дружині і кожній доньці Сер*
тифікат казначейських зобов'язань
"Військові" серії В номінальною вартістю
1000 гривень. Зустріч з сім'єю загиблого
відбулась в Прилуках. Книги, журнали
для дітей і солодощі… Очі дітлахів прой*
нялися радістю, і вони на мить забули
про загибель свого тата.

Людмила ТИМОФІЄВА

7 серпня біля пам'ятника Т. Шевченку в
Прилуках була проведена поминальна
акція, дев'ятий день з дня його поховання. 

Сергій виховувався у військовій ро*
дині, був одружений, мав дві доньки:
восьмирічну Аліну та чотирирічну Діану.
Сім'я загиблого мешкає в гуртожитку
військової частини, що розташована в
Гончарівському. Дізнавшись, яке лихо
сталося з нашим земляком, ми вирішили
допомогти його родині. Одразу почали
збирати гроші, хто скільки зможе.

Ми розуміємо, що ніякі гроші не запов*
нять біль утрати цієї родини, але життя про*
довжується. Треба ростити доньок, готу*

І знов нашу землю шматують,

як в давні віки,

розбою майстри кровожерні, 

московські вовки.

Украдений Крим. Стогне кров'ю

залитий Донбас...

Та вірю я: тим вовкулакам

не знищити нас.

Встають наші воїни за Україну на бій.

І, ніби набій, посилаю я голос їм свій:

якщо Україні розтерзаній тіло

болить,

готовий я кров свою сонячну їй 

перелить.

Леонід ГОРЛАЧ

Нездоланні

Дійшла війна і до

Прилук: 30 липня біля

села Шишкове Лугансь�

кої області загинув

перший прилучанин –

сорокарічний Сергій

Павлович Деркач, зас�

тупник командира 3�го

танкового батальйону

по роботі з особовим

складом. Загинув під

час бойових дій – піді�

рвався на фугасній міні.

З Е М Л Я К И

Ч У Ж О Г О
л и х а  н е  б у в а є
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Україна знову виборює свою щасливу долю. Так було десятки разів у її  історії,  і
завойовницькі орди так званих старших братів приносили горе в українські домівки.
Згадаємо каральні експедиції московських князів і  царів, згадаємо так звані мирні
економічні акції, метою яких було одне – поставити миролюбний український народ на
коліна. Та й цього разу українці доказують, що в їх душі не помер козацький дух. Кращі з
них, зокрема, і сини Сіверщини, обстають за свободу своєї держави на землі донбасівській.
Наше земляцтво пам'ятає про це і робить все для того, щоб воїни�захисники були зігріті
теплом нашої любові, адже це відчуття таке ж міцне і доброживне, як бронежилети.
Подаємо тільки деякі факти посильної підтримки земляками українських збройних сил. 

Варвинське відділення
За участю Н. Кольцової зібрано односельцями для пот*

реб армії близько 3000 грн.
Особисто членами відділення зібрано та передано для

допомоги армії та в зону АТО понад 3000 грн. (В. Зуб,
В. Кононенко, П. Петрик, М. Шолом, В. Федоренко).

Систематично надсилають СМС на номер 565 Г. Калай*
да, А. Бусло, С. Дідківська, Г.Червонюк. 

Ріпкинське відділення
З початку виникнення збройного конфлікту на сході країни

членами Ріпкинського відділення було переказано у вигляді
благодійних внесків через мобільні телефонні дзвінки на но*
мер 565 понад 10 тис. грн., придбано у відділеннях Ощадбан*
ку сертифікати казначейських зобов'язань "Військові" для
підтримки української армії на суму близько 10 тис. грн.

З ініціативи члена Ріпкинського відділення Чернігівсь*
кого земляцтва, генерального директора Товариства з об*
меженою відповідальністю "Солярис" Діни Марущенко та
за підтримки трудового колективу цим підприємством
придбано для центрального військового госпіталю в Києві:

імпортний медичний апарат для видалення гною з
ран (виробництва ФРН) за 25 тис. грн.;

два спеціальних крісла для інвалідів (виробництва
Іспанії) майже за 16 тис. грн.;

близько 1 тонни медичних бинтів із ФРН.
Нині зазначеним підприємством опрацьовується разом з

окремими родинами учасників бойових дій у зоні АТО на
сході країни, які втратили кінцівки ніг або рук, питання щодо
придбання для них імпортних протезів.

Крім того, у березні поточного року ТОВ "Солярис" пе*
рерахувало понад 100 тис грн. на банківський рахунок,
відкритий для збору коштів на підтримку родин та вшану*
вання героїв Небесної сотні.

Бобровицьке відділення
Члени відділення О. Ступницька та Л. Корнієнко придба*

ли медикаменти (в т.ч. тонометри, перев'язочні матеріали,
мазі для ніг) на 4000 грн. та передали в зону АТО.

Ю. Заболотний з села Марківці допоміг коштами ро*
дині загиблого воїна на суму 5000 грн. 

Новгород.Сіверське
відділення

Силами земляків: 

п е р е р а х о в а н о  5 0  0 0 0  г р н .  н а  п о т р е б и  а р м і ї ;
8000 грн. для служби розвідки армії;

закуплено та передано бійцям Національної гвардії
спеціального взуття на 11000 грн.; 

прийнята та забезпечена в Києві харчуванням і жит*
лом сім'я з Луганська, їй надано грошову допомогу в сумі
20 000 грн.; 

Г. Кокта прихистила у себе вдома і допомогла ма*
теріально жительці Макіївки; 

пораненому воїну передані 10 000 грн. для операції в
Ізраїлі. 

Сосницьке відділення
Київські сосничани беруть активну участь у спрямову*

ванні добровільних пожертвувань для потреб оборони
країни та в зоні АТО, які в грошовому еквіваленті виража*
ються в сумі близько 50 тисяч грн.

Варто відзначити значний вклад багатьох київських
сосничан у забезпечення виконання святого обов'язку, але
перш за все: М. Давиденка, М. Волощука, М. Гнипа, П. Пар*
хоменка, М. Шведа, Г. Орєхович, І. Придухи, О. Тарасенка,
С. Мельник*Орєхович, О. Придухи, В. Коваленко, М. Кашича,
Л.Савченка, В. Артюх, Н. Власко, Н. Савицької. 

Щорське відділення
За ініціативи голови Щорського відділення директора

ТОВ "УШМЦ КЛІНІКА ХХІ" Лариси Моцар зібрано на допо*
могу в зоні АТО 4000 грн., на які закуплені чай, кава, цу*
кор, печиво, цигарки, шкарпетки, білизна, засоби гігієни і
передані волонтерам для подальшої передачі в зону АТО.

Безпосередньо члени відділення Л. Моцар, А. Білоус,
В. Білоус, І. Корінь, Л. Козиренко, С. Кручко, В. Петрик в
зону АТО передали 3200 грн.

Народний депутат В. Бондаренко перебував у зоні
АТО і передав воїнам військове спорядження, медичні
засоби, харчові набори тощо. 55

– А Р М І Ї !
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Діставшись нарешті до змальованого
й описаного Шевченком місця, я пов*
ністю розчарувався: вся долина Орі за*
росла високими кущами, а сама річка
дуже обміліла. Від масштабної картини
степу, яку спочатку побачив художник, а
потім зобразив аквареллю, не залиши*
лося й сліду. Я все*таки зробив кілька
пейзажних знімків хоча й знав, що з цьо*
го нічого путнього не вийде, бо справді
сильний фотознімок з'являється тільки
тоді, коли щаслива випадковість співпа*
дає з готовністю фотографа. А тут, на
жаль, була тільки моя готовність до фо*
тозйомки…

Після цікавої зустрічі з активістами об*
ласного національно*культурного центру
українців "Оксана" в місті Актобе (колиш*
ній Актюбинськ), який очолює Валентина
Моїсеєнко, ми вранці наступного дня
відправилися далі по дорозі, яка веде аж
до Аральського моря. Несподівано наша

супроводжуюча Роза Боянівна Бол*
дагаріна запропонувала: "Давайте
заїдемо до відомого в Казахстані ху*
дожника. Він живе тут, в Актобе…"

І невдовзі, ввімкнувши диктофон
та приготувавши свій "Canon" для
фотозйомки, я слухав розповідь Ану*
ара Жумагалійовича Отеген*Тана:
"Родом я з Казахстану, з Актюбинсь*
кої області. І хоч я ще в 1972 році
закінчив художньо*графічний фа*

культет Нижньо*Тагільсь*
кого педагогічного інститу*
ту, але справжнім художни*
ком став тільки завдяки
своєму вчителю Сергію Ва*
сильовичу Кукурудзі, який
навчався у Києві в худож*
ньому інституті в знамени*
того і дуже відомого в
Західній Європі майстра*
новатора Михайла Львови*
ча Бойчука. Пізніше Сергій
Васильович Кукурудза, як і
його знаменитий вчитель,
теж був репресований і
опинився в Казахстані. Са*
ме під його впливом я по*
любив не тільки художню
та поетичну творчість Та*
раса Шевченка, а й зачару*
вався його Батьківщиною –

Україною. Оскільки Тарас Григорович
зробив дуже багато корисного для на*
роду Казахстану, то мені теж хотілося
віддячити чимось добрим Україні та її
народу. І я дуже радий, що мені це вда*
лося, бо мої художні роботи, пов'язані з
творчістю великого українського Кобза*
ря, не тільки експонувалися на вистав*
ках у кількох країнах світу, а й зберіга*
ються, зокрема, в Києві у Національному
музеї Тараса Григоровича Шевченка…

До 100*річчя  з  дня  народження
Сергія Васильовича Кукурудзи, який ми
відзначали тут, в Казахстані, у вересні
2006 року, я підготував міжнародну вис*
тавку його художніх творів – живопису й
графіки. На тій виставці експонувалася
також і моя художня робота: я зобразив
Тараса Григоровича Шевченка, мого
вчителя Сергія Всильовича Кукурудзу і
себе за малюванням. З пейзажу перед
нами видно, що ми всі троє знахо*

“ПОЖЕЖА В СТЕПУ”.
СПОГАДИ ПРО

СЕРГІЯ КУКУРУДЗУ

Різнопланова підготовка до май*
бутнього дослідницького маршруту
має вирішальне значення. Для мене –
це аксіома.

Ще в Оренбурзі, звідки розпочи*
налася наша спільна подорож слідами
Тараса Шевченка, ми з Денисом Чер*
нієнком детально обміняли*
ся зібраною раніше інфор*
мацією, уточнили план наших
дій, а також відкоригували
на картах наш маршрут…

Коли виїхали з Орська,
то наш водій Борис Фролов
взяв курс в долину ріки Ор,
де тепер знаходяться села
Соколівка та Урпія. Саме
там після першого перехо*
ду експедиційного транс*
порту від Орська до річки
Мендибай вночі 12 травня
на побажання генерала
І.Шрейбера рядовий Т.Шев*
ченко спочатку зробив за*
мальовку олівцем грандіоз*
ної пожежі в степу, а піз*
ніше створив яскраву й ди*
намічну акварельну карти*
ну на цю тему і подарував її генералові.
Художньо*документальний твір Тараса
Шевченка під назвою "Пожежа в степу"
не згорів і не загубився протягом ба*
гатьох минулих років і зберігається,
точніше експонується тепер в Націо*
нальному музеї Т.Г.Шевченка в Києві.
Ось як описує словами ту пожежу в
повісті "Близнецы" Т.Шевченко: "С за*
катом солнца начал освещаться гори*
зонт бледным заревом. Из*за темной
горизонтальной, чуть*чуть кое*где изог*
нутой линии начали показываться крас*
ные струи и язычки. В транспорте все
затихло, как бы ожидая чего*то необык*
новенного. И действительно, невидан*
ная картина представилась моим изум*
ленным очам. Все пространство, ви*
денное мною днем, как бы расшири*
лось и облилось огненными струями
почти в параллельных направлениях.
Чудная, неописанная картина!"

Слідами
Тараса

(Продовження)
Шевченка
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росіянин, Олександр Брюшков. А дру*
жина моя українка. Працюємо на заводі
в місті Хромтау. Заробимо ще трохи
грошей і поїдемо додому в Україну – хо*
чемо там свій будиночок спорудити у
селі". І несподівано Олександр запропо*
нував: "Візьміть ці чотири щучки собі,
вони в дорозі вам пригодяться…" Я по*
дякував за пропозицію, але рибу не
взяв. Зробив тільки фото Олександра.
Для мене, як для журналіста, це було
значно дорожчим…

СЕЛО КАРАБУТАК. ШКОЛА
ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА. ПОЇЗДКА

ДО КОЛИШНЬОЇ ФОРТЕЦІ

Кілометри. Кілометри. Кілометри…
Аж ось, нарешті, ми в селі Карабутак.

(Воно в Айтекебійському районі Актю*
бинської області). Саме тут, у тодішньому
військовому укріпленні Карабутак, Тарас
Шевченко побував двічі – в травні 1848 ро*
ку, коли експедиція рухалася з Орська до
Аральського моря, і в жовтні 1849 року, тоді
поет після завершення експедиції повер*

тався від Аралу в Оренбург з флотською
командою капітан*лейтенанта Бутакова.

Біля середньої школи, яка носить ім'я
Т.Г.Шевченка, нас зустрів разом з учнями
та вчителями директор цього навчально*
го закладу Кайрат Чекибайович Султа*
нов. Спочатку фотографуємося біля вхо*

ду, а потім – поруч з пам'ятником
українському поету в центрі села.

Після огляду цікавих експозицій в сіль*
ському краєзнавчому музеї та в школі,
присвячених Кобзареві, Денис Чернієнко
передав учням та вчителям нові книги й
фотоальбоми від колективу Національ*
ного музею Тараса Шевченка в Києві. А
школярі несподівано для нас прочитали
кілька вірші Тараса Григоровича ук*
раїнською мовою. Особливо вразив чо*
тирикласник Жамбулат Уміржанов: він
декламував вірш "Думи мої, думи мої…"
з такою глибокою проникливістю, ніби він
сам написав ці рядки…

– А в нас вже давненько відкрито клас
української мови під назвою "Майбутнє", –
пояснила вчителька Валентина Гулей. –
Вивчаємо не тільки українську мову, а й
історію та культуру України, перегля*
даємо цікаві кінофільми. За спеціальною
квотою кращі випускники здають вступні
екзамени в українські вузи і навчаються
там безкоштовно. Бажаючих багато…

Після екскурсії по селу та смачного
обіду з національних казахських страв ми

поїхали до того місця, де ко*
лись на високому березі річки
стояло військове укріплен*
ня, зображене на малюнках
Т.Г.Шевченка під назвами –
"Форт Кара*Бутак". На най*
вищому місці тепер стоїть
пам'ятний обеліск з білого
мармуру, на якому вибито на*
пис: "Здесь в мае 1848 года
останавливался ссыльный
Т.Г.Шевченко – великий укра*
инский поэт*демократ". Ми
відшукали саме те місце, де
колись стояв художник з олів*
цем та з папером у руках.
Порівнюючи зображення на
малюнках з тим, що перед
очима сьогодні, бачиш як з
вини людей деградує приро*
да: тоді річка Кара*Бутак бу*

ла повноводою і чистою, а тепер вона
геть обміліла і густо заросла очеретом та
рогозом. І береги дуже осунулися. Тільки
небо над нами було таким високим і го*
лубим, як і в часи Шевченка…

Микола ХРІЄНКО

(Далі буде)

димося на просторах Казахстану. Ця
земля, образно кажучи, рідна по крові
тільки мені. Але вона стала дуже близь*
кою і цим двом українським художни*
кам, бо вони жили на ній, творили добро
і саме за це їх полюбив назавжди вдяч*
ний казахський народ…"

Під час нашої зустрічі Ануар Жума*
галійович передав мені кілька екслібрисів
зі своєї шевченкіани і сказав: "У мене ра*
ніше було багато друзів*художників в Ук*
раїні, але час їх забрав… Недавно я пе*
реніс тяжкий удар – інсульт… Тепер і мені,
як писав Тарас Григорович Шевченко,
прийшла пора "риштувать вози в далекую
дорогу". Ми не вічні на цій землі… Але хай
будуть вічними вільний Казахстан і неза*
лежна Україна!"

РІКА ОР. ЗУСТРІЧ
З РИБАЛКОЮ.

КИЗ ЄМШЕК

Від міста Актобе далі на південь нас
везе водій Марат Туменбаєв – водій
акімата (адміністрації) Актюбинської об*
ласті. Саме для нашої поїздки в село Ка*
рабутак керівництво області виділило
автомашину і бензин для неї.

По дорозі наш гід (історик за фахом)
Роза Болдагаріна попросила водія авто
заїхати на древнє казахське кладовище,
яке знаходиться в долині біля підніжжя
однієї гори, яка має дві опуклі вершини.
Саме за таку незвичайну форму та гора
має несподівану назву – Киз Ємшек
(Дівочі Груди). Після цікавої розповіді
Рози Боянівни про ці місця, зокрема й
про село Білогорку, яке знаходиться не*
подалік древнього кладовища і дивної
гори Киз Ємшек, ми під'їхали нарешті до
ріки Ор, вздовж якої саме в цих місцях
рухалася дослідницька експедиція на
Аральське море…

Коли ми вийшли з автомашини, то
Роза Боянівна попередила нас: "Згідно
з древніми казахськими зви*
чаями кожна людина, яка
мандрує по цих степових
просторах, підійшовши до
берега річки або озера, по*
винна вмитися,  напитися
води зі своїх рук і обов'язко*
во подякувати воді за те, що
вона є на землі. А потім поп*
росити воду, щоб вона дала
сили для подолання важкої
дороги". 

Ми всі так і зробили…
Коли ж перебралися на

правий берег річки Ор, то
побачили одинокого рибал*
ку, який змахував спінінгом,
закидаючи блешню у воду.
Здалеку вона здавалася в
променях сонця блискучим
злитком жовтого золота, який
летить над річкою і тягне за собою гнуч*
ку нитку зі срібла…

Коли я підійшов до того рибалки,
представився і запитав: "Який улов?", то
він, почувши що я з Києва, здивовано
сказав: "А я теж громадянин України,
хоч  і  народився тут,  у  Казахстані .  Я 77
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підеш в армію!" Так я опинився в нав*
чальній частині Каунаської повітряно*
десантної дивізії. 

– Як же ви пояснили батькам свій

настільки скороспішний призов до

лав Радянської армії? 

– В черговий раз допоміг дядько: він
разом зі мною поїхав в Прилуки пояснюва*

ти ситуацію батькам. Батько (він у мене ко*
лишній партизан) сприйняв мою майбут*
ню службу відносно спокійно, в усякому
разі, зовні, а мама – в сльози: "Яка армія?
Ти ж, синочку, студент!" Дядя прийшов на
виручку: "Зараз, Галю, інші часи – армія
воює. Але ти не хвилюйся, в Афганістан він
не потрапить". Все це було роз'яснено, що
називається, в двох словах. А мама люди*
на ще того покоління: "Раз належить, зна*
чить, служи і ти, синку"… Служити потра*
пив у Прибалтику. Чотири місяці відучився
в навчальній частині. В лютому 1984 року,
достроково склавши іспити, одержав
звання сержанта і тепер вже ленінським
набором відбув до Афганістану. 

– І як там склалася ваша служба? 

– Готуючись до інтерв'ю, відшукав

в Інтернеті, що ви член Федерації ка-

рате України. Це теж складова війсь-

ково-патріотичного виховання? 

– Звичайно. В середині 80*х років
"афганці" не випадково були засновника*
ми багатьох військово*спортивних клубів.
Свого часу в Україні їх було створено
близько 2000, однак сьогодні
діє близько 140–150. Справа в
тому, що, пройшовши Афган, ми
переконалися, що багато бід
Радянської армії пов'язані з не*
достатньою фізичною підготов*
кою солдат, сержантів та й дея*
ких офіцерів. Коли мій взвод
виходив на завдання, то дея*
ких слабаків доводилося в
буквальному сенсі на руках
нести в гори. Бували такі, що
падали і просили: "Пристріліть
мене, але далі я не піду!" 

– А як ви самі опинилися

в цій країні? 

– Потрапив я туди, відверто
кажучи, зовсім випадково, що
називається, по дурості. Після
школи вступив до Київського по*
літехнічного інституту на радіо*
технічний факультет. Там була
військова кафедра, і навчання на ній
звільняло від служби в армії. Але... Якось
приїхав від батьків, привіз курку, ввечері
разом з хлопцями*однокашниками звари*
ли борщ. На наступний день приходжу після
занять в гуртожиток – його немає. Вияви*
лося, до нього доклалися сусіди*іноземці.
Я не стримався, одягнув одному з них
каструлю на голову. А далі – виключення з
інституту, загроза потрапити під суд. Така
перспектива мене, природно, не приваб*
лювала. Я бігом за допомогою до дядька:
"Рятуй" (Зараз він офіцер запасу, а в той
час служив військкомом Шевченківського
району міста Києва). Той питає: "Тобі коли
буде вісімнадцять?" – "27 жовтня". – "Відмін*
но, 29 жовтня комсомольським набором

Для українських ветеранів війни в Афганістані

останній зимовий місяць став знаковим як мінімум

з двох причин. 15 лютого 1989 року війська 40-ї армії

залишили територію Афганістану. Майже в ті самі

хвилини, коли останні радянські БТРи долали міст

через Амудар'ю, в Севастополі проходило засідання

координаційної групи із створення Всеукраїнської

організації ветеранів Афганістану. Серед ініціаторів

офіційного оформлення афганського руху був і 23-річ-

ний представник київської організації "афганців"

старший сержант запасу Олег Михнюк. Пізніше,

25 червня 1990 року, відбулася установча конфе-

ренція Українського Союзу ветеранів Афганістану

в якій він теж взяв найактивнішу участь. Чимало

змін відбулося з тих пір і в житті нашої країни, і в

діяльності громадської організації воїнів-інтерна-

ціоналістів. Про це і не тільки наша розмова із заступ-

ником голови УСВА Олегом Івановичем Михнюком.

Непоправна трагедія спіткала рідних та дру-

зів нашого неповторного земляка, справжнього

героя війни в Афганістані Олега Міхнюка. В чужо-

му краю відважний воїн відбувся тяжкими рана-

ми, а на своїй землі поклав життя за її волю і світле

майбутнє. І хоча після цього він був нагороджений

орденом "За мужність" І ступеня, його воїнський

подвиг залишиться назавжди в пам'яті земляків.

А це інтерв'ю, дане незадовго до відправлення в

зону АТО, нагадає всім нам про справжню людину. 

Інтерв’ю

для вічності
– Загалом, нормально. Потрапив в

56*ту окрему десантно*штурмову брига*
ду (вже пізніше, в 1985–1987 роках нею
командував мій колега по УСВА генерал
Віталій Анатолійович Раєвський, який на
той час був полковником). Спочатку слу*
жив в десантно*штурмовій роті, а потім,
коли були сформовані окремі розвідвзво*

ди, був призначений на посаду
заступника командира одного
з цих підрозділів.

– Наскільки ви виявилися

готові до служби, потрапив-

ши зі студентського середо-

вища в армійське? 

– Ніяких особливих склад*
нощів у мене не виникло. Я був
непогано фізично розвинений, з
відзнакою закінчив учебку (з неї
випускали молодшими сер*
жантами, а мені дали звання
н а  ступінь вище). Справа в
тому, що ще в школі готувався
до вступу в Рязанське повітря*
но*десантне училище. Здав всі
екзамени, фізпідготовку, але не
пройшов за конкурсом. В учи*
лищі мені дали виписку з екза*
менаційної відомості, з цими
оцінками я і був прийнятий в КПІ,

додатково здав тільки іспит з математики. 
– Після Афганістану бажання стати

професійним військовим вже не ви-

никало? 

– Загалом*то, ні. Та й з двома поранен*
нями мене все одно в училище б не взяли. 

– За яких обставин ви були поранені? 

– Перший раз – 31 травня 1984 року.
Мій взвод супроводжував колону, яку під
Гардеза обстріляли "духи". Складна була
ситуація. У мене з тих пір хрещеник є –
старший лейтенант Ігор Курбангалієв, він
зараз в Києві живе. Тоді цей офіцер був
командиром колони, отримав поранення,
і я виніс його з*під обстрілу. В той момент
мене і зачепило, потрапив в госпіталь. 

– Там же, в Афганістані? 
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– Ні, мене відправили на територію
Радянського Союзу в Кзил*Ординський
госпіталь, що в Туркменії. 

– І скільки ви в ньому знаходилися? 

– Три місяці. 
– А чому після поранення вас знову

відправили в ДРА? 

– Взагалі*то за характером поранення
я повинен був дослужувати в Союзі. Але
до моменту виписки з госпіталю вже зро*
зумів, що таке життя не для мене, тому
попросився знову в Афган. 

– І як це пояснили в своєму рапорті? 

– Який там рапорт?! Прийшов в стро*
йову частину, заплатив солдату*писарю
50 чеків, і він включив мене в список пер*
шого ж борта, який летів до Афганістану. 

– Що вас тоді штовхнуло на вчинок,

який сьогодні може здатися хлоп'яцтвом? 

– Я так не вважаю. Просто, коли
знаєш, що твої друзі в цей момент
йдуть у бій, виконують бойові зав*
дання, а ти в цей час відсиджуєшся
в Союзі, іншого шляху, як поверну*
тися до них, вже не бачиш. 

– Вам вдалося продовжити

службу в тій же частині? 

– Так. Навіть в тому ж взводі.
Вийшло все, як ніби для майбутньо*
го фільму Бондарчука. Прилетіли в
Кабул, вийшли з літака, нас шви*
денько побудували і повели на роз*
подільний пункт. А зовсім поруч,
вздовж злітної смуги, стояли "вер*
тушки", двигуни працювали, ось*ось
будуть злітати. Я підбіг до льотчиків:
"Хто на Гардез" Один відгукнувся:
"Через п'ять хвилин вилітаємо!" Я до
супровождуючого офіцера: "Дай*
те, будь ласка, мої документи". Той
ні в яку – молодий капітан, перший
раз в Афгані. "Які документи?! Я повинен
усіх вас передати на розподільний пункт".
Тут, на удачу, назустріч йде підполковник,
начальник цього пункту. Підбіг до нього,
пояснив ситуацію. Він каже капітану:
"Віддайте йому документи! Якщо не відле*
тить зараз, потім буде тижнями чекати по*
путного борта, а мені це зайва морока".
Через 40 хвилин був уже в своєму взводі.
Хлопці зраділи, давай розповідати, що, де,
як. Ви не повірите, але в той вечір я вперше
за три останні місяці спокійно заснув. 

– Чим тоді займалася ваша бригада? 

– Це був якраз період найбільш активних
бойових дій: супроводжували колони, ор*
ганізовували засідки, перехоплювали кара*
вани зі зброєю. Пізніше взяли участь в опе*
рації "Відплата". Незадовго до цього побли*
зу Маровар в засідку потрапив батальйон
спецназу, 29 хлопців загинули. Наша брига*
да отримала завдання знищити бандфор*
мування, які діяли в тому районі. Під час
операції, 21 травня 1985 року, був другий
раз поранений. Знову, як і в перший раз, це
сталося в травні. Рана була важкою. Після
поранення я знепритомнів і отямився вже в
Кабульському госпіталі. За документами
дізнався, що першу операцію мені зробили
в Джелалабаді, ще одна була в Кабулі. Потім
мене відправили в Ташкент, потім в Ригу і
вже звідти я повернувся додому в Київ.

– А чому в Ригу, а не відразу в

Київ? 

– Йшла бойова операція, поранених бу*
ло багато, і нас відправляли в різні госпіталі
по всьому Союзу – де були вільні місця. Хто
в Москву потрапив, хто в Куйбишев. У па*
латі було по 8–10 чоловік, так що я поки по
госпіталях подорожував, з багатьма хлоп*
цями познайомився, обмінявся адресами.
Потім з деякими з них листувався, так що
знаю, як вони влаштовувалися на цивілці. 

– А як пройшла адаптація до

цивільного життя? 

– М'яко кажучи, непросто. В госпіталь я
потрапив прямо з поля бою, без будь*яких
супровідних документів. А потім ще один
госпіталь, ще ... Тому додому приїхав лише
з довідкою про те, що я є військовослуж*
бовцем і пройшов лікування в такому*то

госпіталі. Приходжу в свій рідний Прилуць*
кий військкомат, а там, напевно, ще з Ве*
ликої Вітчизняної сидить дідусь, який за
своє життя перебачив десятки тисяч та*
ких, як я. Він мені каже: "А може, ти дезер*
тир? Де військовий квиток, приписне
свідоцтво?" Я йому свою довідку показую,
а він: "Нічого не знаю, неси всі документи.
Будеш перечити – викличу міліцію". 

Півроку я поневірявся: ні пенсію отри*
мати (мене комісували інвалідом другої
групи), ні в інституті відновитися (без
військового квитка паспорт не дають), ні
на роботу влаштуватися. Я вже ротному
своєму писав, і взводному, і в госпіталі,
де лежав. Сидіти у батьків на шиї було со*
ромно, а влаштуватися нікуди не міг ...
Коротше, додому приїхав в серпні 1985
року, а необхідні документи отримав тіль*
ки 15 січня 1986*го. Тоді й з'явилася мож*
ливість почати цивільне життя. В тому ж
1986 році продовжив навчання у Київсь*
кому політехнічному. Правда, закінчував
його довго і наполегливо. Два роки пров*
чився на стаціонарі, а потім, коли зро*
зумів, що в Києві після навчання залиши*
тися не вдасться, перевівся на вечірню
форму навчання і вступив до ПТУ на Бор*
щагівці. Там отримав спеціальність маши*
ніста баштового крана і три роки пропра*
цював на будівництві. Брав участь у будів*

ництві актового залу медінституту,
дитячого садка і школи на Троє*
щині, готелю "Турист". Потім отри*
мав квартиру, і інтерес до роботи на
будівництві пропав. А тут якраз зап*
ропонували посаду воєнрука в
одній зі шкіл Печерського району
столиці. Близько двох років проп*
рацював там, але потім звільнився.

– Не сподобалося працюва-

ти з дітьми? 

– Не в цьому справа! Робота як*
раз подобалася, мені навіть вдало*
ся вивести школу на перше місце в
районі по військово*патріотичному
вихованню. Але потім виник конф*
лікт з першим секретарем Пе*
черського райкому партії – я при*

мудрився вліпити його синові двійку з
початкової військової підготовки. 

– Суворо! Це за що ж? 

– Раніше, якщо пам'ятаєте, після закін*
чення навчального року зі старшокласни*
ками проводились двотижневі військово*
польові збори, а цей учень на них не поїхав.
Я відмовився ставити йому позитивну
оцінку. На мене почали тиснути, аж до
того, що зібрали методичну комісію і
змусили пройти атестацію. І хоча впо*
рався з нею на "відмінно", справа цим не
закінчилася – конфлікт переріс в тертя з ди*
ректором. Не став упиратися далі і пішов
зі школи. Потім працював в ЦК комсомолу,
був комсоргом госпіталю "Лісова поляна" в
Пущі*Водиці. З 1991 року працюю в УСВА. 

– Ваші колеги розповідали мені, що

нагороди за Афганістан Вам вручав

сам перший секретар ЦК КПУ Володи-

мир Щербицький. Як все відбувалося? 

– Це було 11 квітня 1986 року. До того ча*
су я відновився в інституті. Уже не пам'ятаю,
з якого приводу нас, студентів, та учнів ПТУ
зібрали в актовому залі КПІ. Промови, квіти,
музика. Щербицький зачитав Указ, а наго*
роди – два ордени Червоної Зірки вручив
мені Арапов – начальник політуправління
Київського військового округу (медаль "За
відвагу" я отримав раніше, в Афганістані). 

Розмовляв Сергій БАБАКО
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Абітурієнт із Ічнянщини показав результат І*го до*
рослого розряду. В підсумку по всіх видах спорту
Олександр набрав 116 балів із 120 максимальних.

На початку навчання у вузі по результатах здачі
нормативів (стрибок у довжину з місця, стрибок у ви*
соту, подача м'яча по зонах, нападаючий удар) був
одним із двох студентів, яких прийняли до другого
складу волейбольної команди "Буревісник" Черніго*
ва (нині грає у суперлізі, а в той час була у вищій лізі).

Потрібно сказати, що яким би видом спорту не
займався Олександр Миколенко, незмінно досягав
значних результатів. Так трапилось і з кікбоксингом
(вид спортивного єдиноборства, що поєднує в собі
техніку роботи руками, узяту з боксу, і техніку робо*
ти ногами, узяту зі східного єдиноборства: карате,
тхеквондо, тайського боксу, ушу). 

Досягати майстерності в цьому складному виді
спорту допомагав заслужений тренер України Юрій
Сидоренко. Похвалитись є чим: перше місце на об*
ласних змаганнях (на ІІ*му курсі), другий результат

на чемпіонаті України в Сумах (на ІІІ*му курсі), переможець (у
вазі 94 кг плюс) відкритого чемпіонату України в Севастополі
(на ІV*му курсі), виконав норматив майстра спорту. 

Успішно виступає Олександр і на змаганнях з армреслінгу.
Неодноразово ставав призером обласного чемпіонату, а
влітку цього року піднявся на першу сходинку п'єдесталу.

Ось такі спортивні досягнення Олександра Миколенка. За
численними медалями стоїть багаторічна праця, систематичні
тренування, велика сила волі і бажання перемагати. Дивлячись

на худорлявого привабли*
вого молодого чоловіка,
навіть важко повірити,
якою фізичною силою і си*
лою духу він володіє. Та
численні перемоги і ме*
далі говорять самі за себе. 

Дякуючи йому, вже біль*
ше року в Бобровицькій
ЗОШІ–ІІІ ст. № 1 працює
спортивна секція з кікбок*
сингу. 

Нині кікбоксингом ма*
ють можливість займа*
тись бобровицькі юнаки.
Коли починав здійснювати
задумане, не лякали труд*
нощі. Спочатку потрібно
було знайти приміщення,
потім облаштувати його,
придбати спортивний ін*
вентар, зацікавити дітей
новим для провінційного

міста видом спорту. Керівництво школи пішло назустріч і в
листопаді 2011 року виділило для спортсменів підвальне
приміщення. Через рік прийшлось перейти в інший підвал.
Умови, здавалось би, не найкращі, але спортсмени задоволені
і не скаржаться. Головне, що і взимку тут тепло. За власні кош*
ти забетонували підлогу, купили грушу, лапи. 

Тренер задоволений своїми вихованцями. Дисципліновані,
не бояться фізичних навантажень, успішно справляються з
завданнями, які ставить перед ними. Значить, результат не
примусить себе чекати. Мріє, Олександр, щоб юнаки змогли
не лише повторити його успіх, а і перевершили спортивні до*
сягнення свого вчителя.

Віддаючи багато часу і сил спорту та навчанню, Олександр
завжди пам'ятає про свої синівські обов'язки. Батькам самим
важко справлятись з тим навантаженням, якого потребує
велика земельна ділянка і господарство. З дитинства
Олександр звик до праці і вдома завжди могли розраховува*
ти на його допомогу. Радіють батьки такому працьовитому,
доброму і турботливому сину. 

Людмила ХВОЯ

Багато талановитих людей працює на педа-

гогічній ниві. Серед них і  випускник факультету

фізичного виховання Чернігівського національного

педагогічного університету ім.  Т.Г.  Шевченка

Олександр Миколенко.  За направленням він

приїхав працювати до Бобровицької ЗОШ І–ІІІ сту-

пенів № 1.

Р
одом Олександр із мальовничого села Южне, що на
Ічнянщині. Не без гордості розповідає він про спор*
тивні досягнення земляків, які були б неможливі без
допомоги спонсорів. Одним із них є керівник ПСП

"Фортуна" Іван Пащенко. 
Проживаючи в селі з добрими спортивними традиціями,

Олександр і сам прийшов у спорт. Вірніше, його привів стар*
ший брат Сергій. Ще коли навчався в п'ятому класі, брат
постійно забирав з собою на тренування з волейболу. Спо*
ч а т к у  х л о п ч и к  с п о с *
терігав за грою, далі йо*
г о  п о ч а л и  б р а т и  н а
заміну, а потім захопив*
ся цим видом спорту,
яким займається і нині.
Шкільна команда з волей*
болу на районних зма*
ганнях постійно посіда*
ла призові місця. Почи*
наючи з дев'ятого кла*
су, Олександр Миколен*
ко був її капітаном. 

Як і всі хлопці, полюб*
ляв грати у футбол. В
старших класах був не*
змінним учасником спор*
тивних змагань з легкої
атлетики. Відмінні ре*
зультати показував з
штовхання ядра на ра*
йонних і обласних зма*
ганнях.  Дв іч і  займав
друге місце в області, а в шістнадцять років виконав норматив
І*го юнацького розряду. Велика фізична витривалість допома*
гала Олександру неодноразово ставати призером в кросах на
один і три кілометри. 

Своїм спортивним успіхам у шкільні роки юнак у великій
мірі завдячує вчителю фізичного виховання Олександру Трей*
тяку. Досвідчений педагог своє захоплення фізкультурою і
спортом передає учням. Можливо, свою роль зіграли і гени.
Віктор Григорович, батько Олександра, в молодості також був
успішним спортсменом, займався гирьовим спортом, викону*
вав нормативи майстра спорту. 

Маючи такі спортивні досягнення, сумнівів з приводу вибо*
ру вузу не могло бути. Олександр став студентом факультету
фізичного виховання з спеціальності волейбол Чернігівського
національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка.
Екзаменаційні випробування для вступників на цей факультет
не із легких. Потрібно було продемонструвати достойні ре*
зультати з бігу (100 м і 3 км), плавання, підтягування на перек*
ладині, волейболу. Екзамен з плавання проходив не в басейні,
а на Десні (пропливали 50 метрів за течією і проти течії).

ВЧИТЕЛЬ .ВЧИТЕЛЬ .

це боротьбаце боротьба
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Київської Русі,  про зміцнення ї ї  могутності  нагадують
події нинішні. Знову йдеться про цілісність держави, са*
ме існування країни. Тож у спектаклі тривожно дзвонять
дзвони під банею надбрамної церкви Золотих воріт, зак*
ликаючи до мудрості спадкоємців київського престолу,
актуально звучить заклик князя:

Ви чуєте, сини? Як буде зрада, 
До вас і з того світу доберусь.
Хай у ворота входить лише правда,
Якою славна давня наша Русь.
Лиш доблесть оборонця слави варта,
Вона до сили єдності веде.
Нехай не йде ніколи брат на брата,
А піде – від меча нехай впаде!

Після вистави справді мудрий поет*громадянин, голо*
ва правління Українського фонду культури Борис Олійник
прочитав свій вірш, присвячений Леоніду Горлачу.

Потім у приміщенні театру "Сузір'я" відбулася тепла
зустріч театральної трупи з членами Чернігівського зем*
ляцтва, яке представляли Віктор Ткаченко, Тетяна Літошко,
Валентин Авдєєнко, Ганна Скрипка, Микола Букатий та
інші. Говорили про сценічний успіх, знахідки і незначні
прорахунки.  Молоді  актори виявили палке бажання і
надалі грати ролі в спектаклях за історичними романами
у віршах лауреата Національної премії України ім. Тараса
Шевченка Леоніда Горлача. А їх у нього вже шість!

Валерій ДЕМЧЕНКО. 
Фото Ганни Скрипки

Е
пічний твір поета про роздуми Ярослава на пере*
дсмертному одрі у своїй вишгородській резиден*
ції написаний ще у 1982 році. Тоді київському
режисеру Валерію Пацунову спало на душу зіграти

спектакль "Золоті ворота" у приміщенні Золотих воріт, де
б декораціями служили історичні мури ХІІ століття.

Вперше роль Ярослава зіграв народний артист України
Микола Козленко, в інші сезони Костянтин Степанков та
Віталій Розстальний. Спектакль мав неабиякий успіх у гля*
дача протягом кількох років. На думку поета*академіка
Бориса Олійника, він став візитною карткою столиці України. 

В оновленій виставі тим же режисером Валерієм Пацу*
новим задіяні нові актори. У головній ролі заслужений
артист України Юрій Борисьонок. 

Переважну більшість трупи склали студенти*дебютан*
ти театрального університету. 

За вдале сценічне втілення авторського задуму акторам
подякував Леонід Горлач. А глядачі були безмежно вдячні
автору за його талановите відтворення подій сивої давни*
ни, за майстерне розкриття драми прощання з життям
великої історичної особи – мудрого князя Київського
Ярослава, що подумки останній раз проходить своїми
тернистими дорогами: боротьба за престол, кровопро*
литні битви, перемоги над підступними ворогами, інтриги,
палке кохання, самотність на вершині влади. Але Ярослав
упевнений, що життя прожив не марно: захищає після се*
бе могутнє державницьке творіння – Київську Русь!

Символічно, що відновлений спектакль побачив світ са*
ме цієї осені, бо драматичні події далеких історичних
часів і  державницькі думи великого князя про єдність

Гарна новина відбулася у мистецькому житті сто-

лиці: у музейному приміщенні Золотих воріт, збудо-

ваних великим князем Київським Ярославом Муд-

рим, відновлено постановку спектаклю "Золоті во-

рота" за історичним романом у віршах "Ніч у Вишго-

роді" нашого славного земляка Леоніда Горлача.

“Золоті ворота”
знову на сцені
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Україну. Одинадцятикласники разом із
класним керівником Ніною Ярмак про*
водили круглий стіл, на якому розгля*
дали питання, що потрібно, щоб країна
стала державою, що необхідно для
щасливого і повноцінного життя гро*
мадян. Якщо у відповідях на ці питання
раніше звучали слова закон, право,
мова, культура, то тепер на перший
план вийшло слово "мир". Адже воно
об'єднує в собі всі ці поняття. Педаго*
ги у підготовці до першого уроку вико*
ристали поезії Т. Шевченка, В. Сосю*
ри, В. Симоненка, пісні у виконанні Н.
Бучинської, Т. Петриненка, С. Ротару.
Закінчився перший урок флешмобом.
Учні, взявшись за руки, утворили сло*
восполучення: "Україні – мир".

Алла КОЗАЧУК,
учитель української мови
та літератури

Перший урок має в цьому році досить символічну назву –

"Україна – єдина країна". Марківецька загальноосвітня школа

І–ІІІ ступенів Бобровицького району, як і інші школи області,

прийняла не тільки 12 першокласників, а й декілька учнів із зони

бойових дій. Найменших школярів буде вчити Лариса Іванько, яка

разом із родиною змушена була залишити свою батьківщину.

Свято першого дзвоникаСвято першого дзвоника

Після літніх канікул Рада Товариства зібралась на своє чергове
засідання. Говорили про наболіле: про те, як і чим можуть допо*

могти країні земляки. Домовились 19 жовтня у партнерстві з гро*
мадською платформою "Волонтерська сотня" провести благодійний
ярмарок "Коло життя". До участі в акції будуть залучені всі земляцькі
об'єднання областей у столиці, а з Чернігівщини – майстри декора*
тивно*прикладного мистецтва, концертні колективи, дитячі творчі
школи, меценати та небайдужі до ситуації в державі сіверяни. 

Обговорили земляки і долю часопису "Отчий поріг" на наступний
рік. Вирішили довести рівень передплати до 1000 примірників, більше
передплатити газет для культурно*освітніх закладів Чернігівської
області, вишукати можливість передплатити газету безкоштовно
сирітським будинкам, музеям області та ветеранам*учасникам ВВв. 

Рада підвела підсумки дитячого конкурсу "Мій рід – коріння краю",
затвердила рішення журі, яким визначені переможці та затвердила
організаційні заходи щодо процедури підведення підсумків конкурсу.
(Ширше про конкурс читайте в наступному номері газети).

Не залишилися поза увагою Ради і питання діяльності окремих
відділень, плани проведення конференції та загальних зборів земляків,
заходи за участю земляків на малій батьківщині. Заступником голови При*
луцького відділення по Талалаївському району обраний Тарас Чопілко.

Тетяна ЛІТОШКО
Фото Ганни СКРИПКИ

Рада радиться

П ісля літніх канікул у приміщенні держав*
ної адміністрації Прилуки відбулася зустріч

активу Прилуцького осередку Чернігівського
земляцтва з міським головою Дмитром Бар*
нашом. В ній взяли участь голова Прилуцько*
го осередку Павло Кривонос, заступник голо*
ви осередку Микола Гордієнко, активісти осе*
редку Валентина Гордієнко та Євгенія Мака*
ренко. Були обговорені питання подальшої
співпраці. Бути разом з малою батьківщиною
серцем і  душею, допомагати землякам – ос*
новний напрямок д іяльності  Прилуцького
осередку.

Наш кор.

Душевна
зустріч

Святкова лінійка розпочалась хви*
линою мовчання у пам'ять двох

солдатів, що віддали своє життя в зоні
АТО. З випускником школи Артемом
Усом, якому 30 серпня виповнилося
20 років, жителі села попрощалися
1 вересня. 

Але життя продовжується, малень*
ким учням хочеться похвалитися своїми
здібностями, розказати віршики, почу*

ти перший дзвоник, отримати подарун*
ки. З найкращими побажаннями їх віта*
ли директор школи Галина Шевченко,
сільський голова Тетяна Сугоняко,
батьки, учні, подарунки підготували де*
путат Верховної Ради Микола Рудь*
ковський, від організації аграріїв Ук*
раїни Сергій Чубовський, випускники.

Учні всіх класів провели перший
урок. На ньому звучали вірші, пісні про 1122
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Ж
иття старшого Йовенка стало частиною історії багато*
страждального села Новий Глибів на Козелеччині. Там

він народився в сім'ї колгоспників, що мала п'ять синів та
трьох дочок, так що не доводилося почивати на лаврах. А ще ж
і часи круті випали на їх долю. Досить тільки згадати Голодомор
та Велику Вітчизняну війну, яку Михайло зустрів дванад*
цятирічним. 

Війна наздогнала його вже тоді, коли був призваний до
Радянської армії. В ті роки в Ленінградській області земля була
густо засіяна німецькими боєприпасами. І український юнак
добряче потрудився над їх ліквідацією. Як кажуть, мінер
помиляється тільки раз, а наш земляк зумів пройти бойовий
шлях без жодної помилки. Коли ж повернувся на рідну землю,
пішов працювати водієм у колгосп, а потім радгосп "Червоний
прапор" на Остерщині. 

Ще одне випробування чекало на нього, як і  на всіх
глибівчан, в 1964 році. Це тоді безглузде рішення урядовців
п о н и щ и л о  р о д и н н е  г н і з д о  с і л ь ч а н ,  і  3 5 * р і ч н и й  М и х а й л о
Йовенко попрощався з рідною хатою та й перебрався в село
Шевченкове Броварського району, де й зустрів старість.
Трудився водієм, займався громадською роботою, тішився
дітьми, які не пасли задніх у суспільстві, словом, жив як
добрий господар землі. 

Ветеранське об'єднання нашого земляцтва, до якого
входить Михайло Кузьмич, дружно вітає свого побратима із
поважним ювілеєм і зичить йому козацького здоров'я.

Ветеранське об'єднання

Д
байливий господар села,  с ільсь*
кий голова Володимир Левченко

о р ганізував збір благодійних внесків та
різного збіжжя на потреби українського
війська. Бійцям*односельцям, які воюють
на передніх рубежах (сім осіб), відкрили
карткові рахунки в банку і поповнили їх на
одну тисячу гривень кожному, на рахунок
Міноборони перерахували 21 тисячу гри*
вень і продовжують цю благодійну справу. 

А ще новобасанці за період неоголоше*
ної війни відправили на фронт три КАМази
продовольства та один КАМаз переселен*
цям з Донбасу, які мешкають у гуртожитку
Бобровицького сільськогосподарського
технікуму. 

Не залишили без опіки і ті родини, які
відправили своїх синів на військову служ*
бу. Одній родині перекрили хату, іншим за*
готовили сіно на зиму для худоби, допо*
могли викопати картоплю. Зараз у місце*
вому лісгоспі для цих родин заготовляють
дрова на зиму. Тож хлопці можуть бути
спокійні за своїх рідних – село не зали*
шить їх наодинці у скрутну годину. 

Подбала сільська рада і про майбутнє
тих селян, які  сьогодні захищають Ук*
раїну: оформили документи про виділення
кожному учаснику бойових дій по 0, 25 га
землі під забудову та по 2 га оранки, на
які місцева агрофірма буде нараховувати
паї. 

Як кажуть, чужої біди не буває. Цю на*
родну мудрість чітко усвідомлює громада
села Нова Басань та її очільник Володи*
мир Левченко. 

Низький уклін вам, односельці!

Тетяна ЛІТОШКО

Щасливі люди, коли мають можливість навіть при

власних сивинах пригорнутися до батьківських грудей.

В цьому плані пощастило братам Йовенкам: їх батько

Михайло Кузьмич у повному бойовому зустрічає своє

85-річчя. 

Громада мого рідного села Нова

Басань, що на Бобровиччині, в зону

АТО відрядила сім бійців, а ще десять –

н а  у к р і п л е н н я  д е р ж а в н о г о  кордону

у Чернігівській і сусідній Сумській об-

ластях. 

не буваєне буває
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до роботи "Фронтові дороги" (1944).
Жіночий портрет довелось напи*

сати єдиний. Це була медсестра На*
дя з госпіталю в Грузії, де я лікувався
після поранення.

Я повернувся в стрій і дійшов до
Берліна. Ми прибули у другому еше*
лоні, Берлін уже зайняли наші. Якось
випала нагода мені і ще кільком бійцям
прогулятися там, де йшли бої. Звісно,
захотіли подивитись на рейхстаг. Май*
же суцільні руїни, і раптом я побачив
напис "Чернігів" і кілька прізвищ. Я взяв
шматок обгорілої штукатурки і доба*
вив своє: "Червоноармієць Шкурко з
Чернігова!". Зі знаком оклику.

Після війни продовжив навчання,
уже в інституті живопису, скульптури
та архітектури імені І.Ю. Рєпіна в
Ленінграді. Навчались і захищали
дипломи разом з Мордовцем, збира*
лись разом їхати працювати в Крим,
але вийшло так,  що він  поїхав у
Дніпропетровськ, а мене послали в
Ростов*на*Дону в художнє училище.
Мені 28 років, треба вирішувати масу
проблем, а мене, до всього, почали
страшенно мучити зуби. Я приймав
вступні екзамени, рік викладав, потім
екзаменував випускний курс і був
страшенно розчарований поганою
підготовкою. В Чернігові в цей час
мама жила одна в маленькій кімнатці,
їй потрібна була підтримка, і я радий
був повернутися додому. Став членом
республіканського правління Спілки
художників. І перше питання, яке му*
сив вирішити – допомогти влаштувати
побут глухонімому художнику О. Саєн*
ку в Борзні. Чоловік залишився вдів*
цем з малою дитиною, будинок ледве
стояв, не опалювався. Зробив для
нього все, що міг. Потім намагався
відстояти майстерню художника Ге на
його хуторі, але голова колгоспу таки
розібрав її і поставив собі хату й са*
рай. Майстерню мав у колегіумі. Бага*
то писав, в тому числі портрет матері”.

Такий він, наш ювіляр!

Ганна АДРУГ&ДАРАГАН, 

секретар Чернігівської районної
організації краєзнавців України

художник на прізвище Петраш, чех по
національності, випускник Київського
інституту. Його арештували вночі, ка*
зали за те, що не погодився стати гро*
мадянином СРСР, забрали у "воро*
нок", і він зник безвісти. В 1943 році
я написав заяву: "Прошу звільнити від
обов'язків художника і послати на
фронт". Заяву задовольнили. Перший
мій бій був за Дніпро, у складі 3*го
стрілецького полку 61*ї армії генерала
Бєлова. Досвіду ще ніякого, страх,
невміння правильно поводитись у
критичних ситуаціях, а такі ситуації
виникали постійно. Командир*сибіряк
допомагав новобранцям стати солда*
тами, і я запам'ятав: на війні або ти їх,
або вони тебе, третього не дано. То
вибирай, причому швидко. Одного ра*
зу в рядах бійців почув, як хтось кри*
чить: "Шкурка убито!" Я лежу на землі
і думаю: начебто живий чи, може,
мене й справді убито. Виявилось, то
мій двоюрідний брат Василь загинув,
він був командиром підрозділу. Пот*
роху я ставав справжнім воїном.
Пройшов з боями Білорусь. Поряд
служив чоловік, який до війни працю*
вав чи в редакції, чи в типографії, ви*
давав фронтову газету. Він дав мені
паперу, допоміг зробити альбомчик. І
я в перервах між боями малював усе,
що бачив з окопів. 

Одного разу боєць писав листа до*
дому в Курськ і попросив: "Намалюй
мене". Я змалював його обличчя, а ко*
ли прийшла відповідь, родичі писали,
що дуже раді були побачити Васю жи*
вого, такого красивого (хоча насп*
равді він не був красенем). Відтоді
майже всі однополчани почали проси*
ти намалювати їх. Я малював і в листи,
і для свого альбому.

Найперша моя виставка відбулась
саме у фронтових умовах, на території
Польщі. За наказом командування 61*ї
армії було відібрано для виставки ро*
боти 18 військових художників. Серед
них і портрети бойових побратимів,
виконані мною. Дійшли до наших днів
малюнки, зроблені олівцем тоді, в пе*
рервах між боями, відповідної темати*
ки: "Після бою" (1943–1945), ескізи

До таких належить і Анатолій Шкур*
ко, який у розповні сил зустрічає

свій 90*річний ювілей. Член Національ*
ної спілки художників України, народ*
ний художник України, лауреат Чер*
нігівської обласної премії ім. М. Коцю*
бинського. Учасник багатьох міжна*
родних та республіканських виставок.
Автор сотень живописних полотен, се*
ред яких "Гоголь на Україні", "Дороги
війни", "Шевченко*художник", "Шев*
ченко в Седневі", "Хлібороби" та ін.
А ще він дотепний та мудрий оповідач,
який відкрив кілька сторінок свого
життєпису для читачів "Отчого порогу". 

"Народився я у Смолині. Ще зовсім
малим любив обмальовувати білий ко*
мин печі і за таку шкоду отримував по
спині мокрим рушником. Після 7*го
класу я послав документи в Харківське
художнє училище. Прийшла відповідь,
це було запрошення на екзамени і
розклад – коли що здавати. За два
місяці був готовий, поїхав на екзаме*
ни, здав успішно, але не вірив, що ме*
не зарахують. Коли вивісили списки,
дивлюся вниз, по алфавіту – мене не*
ма. Стою розгублений, а мій товариш
по кімнаті каже: не там дивишся. Аж
виявляється, моє прізвище на початку
списку. Це був 1939 рік. 

Почав я вчитися, але після першого
курсу почалася війна. Нас, студентів,
відіслали в Черкаську область у кол*
госп. Спочатку рили окопи, хоча вони
виявились непотрібними. Тоді нам до*
ручили гнати скот у Бєлгород, череда
величезна – голів 200. Днів вісім гна*
ли, важко було тримати худобу, щоб
не розбіглася, ночували під небом.
Прийшли туди вночі. Нас розмістили в
школі, почали посилати на копання
окопів. Я бігав на вокзал, щоб узнати
дорогу на Чернігів, і одного ранку втік.

В Чернігові хазяйнували німці. Часом
на базарі, на окраїні міста (в Чернігові
тоді було всього 17 тисяч населення) я
продавав камінці для запальничок.

Коли наші прийшли в Чернігів, ме*
не призначили головним художником
міста. До мене цю посаду займав

Оноре де Бальзак казав колись: "Генії народжуються в

провінції, щоб помирати в Парижі". Цей афоризм можна

прикласти і до долі українських митців, навіть якщо вони

не генії. І тим більша повага до тих, хто все життя зали-

шається вірним своїй малій батьківщині, присвячує її

людям свій талант. 

Майстер

з Чернігова
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наук зберігається два документи під
назвою: "Рисунок надписи для по*
жалованной гетману К.Г. Разумовс*
кому булавы".Ці документи фіксу*
ють написи, які розміщувалися на
гетьманській булаві: "Божиею ми*
лостию Елизавет Первая, Императ*
рица и Самодержица Всеросийская"
(напис на правій стороні булави);
"Верно поданного своего маросийс*
кого войска запорожского, обоих
сторон Днепра Гетьмана, камерге*
ра, Академии наук Президента, Из*
майловского полку подполковника и
кавалера Графа Кирила Григорьеви*
ча Разумовского" (напис на лівій
стороні булави).

Єдине відоме сьогодні зображен*
ня булави гетьмана є на прижиттєво*
му портреті К. Розумовського, який
був написаний у 1758 р. художником
Л. Токке. 

В  публікаці ї  О.  Лазаревського
"Гетманские клейноды (1758 р.)",
яка була оприлюднена в журналі
"Киевская старина" в 1882 р.,  був
опублікований опис клейнодів ос*
таннього гетьмана під час від'їзду
К. Розумовського з Глухова у 1758 р.
В статті були перераховані гетьман*
ські клейноди та різні документи.
О.Лазаревський зазначає:  "Ящик
деревяной расписан, внутри обит

тафтою алою. В нем булава сереб*
реная с разными камениями; поверх
оной нить трех камней да внизу нить
семи камней. Другая булава – се*
ребряная местами вызолочена; в
голове нить 2 камней. Третья булава
серебряная". 

Ймовірно, що К. Розумовський
був похований у Батурині зі  своєю
булавою. Зі спогадів місцевого жи*
теля Я. Андріяки, який був присутній
при відкритті склепу К. Розумовсь*
кого в 1927 р., було записано нас*
тупне: "С правой стороны тела лежа*
ла гетманская булава с вправленны*
ми в нее красными, розовыми, сини*
ми и сверкающими прозрачными
драгоценными камнями, вероятно
рубинами, турмалинами, сапфирами
и бриллиантами, с позолоченными
промежутками. На конце рукоятки
булавы вправлен большой рубин и
вокруг золотая кайма". Після відкрит*
тя склепу цінні речі з нього були заб*
рані, їхня подальша доля невідома.
Зараз залишається багато нез'ясо*
ваних питань щодо дослідження та
місцезнаходження булави останньо*
го гетьмана.

Дякуючи нашому давньому знайо*
мому та меценату С.П. Соколову та
ТОВ "Купола", було виготовлено та
подаровано НІКЗ "Гетьманська сто*
лиця" реконструкцію булави К. Розу*
мовського. Вона виконана на основі
вище зазначених документів  та
описів. Цей цінний подарунок сьо*
годні займає чільне місце в експо*
зиції палацу К. Розумовського, допов*
нюючи виставку "К. Розумовський –
гетьман України". 

Юлія ФУРСОВА,

науковий співробітник
НІКЗ "Гетьманська столиця"

Не виключенням стало і урочис*
те обрання Кирила Розумовсь*

кого гетьманом України 22 лютого
1750 р. в Глухові, що супроводжува*
л о с я  в и н е с е н н я м  г е т ь м а н с ь к и х
клейнодів: великого білого прапора
з російським гербом, булави, бун*
чука, срібної позолоченої печатки,
військового прапора. Після святко*
вої канонади з гармат гетьманські
клейноди були занесені до Мико*
лаївської церкви, де відбулась свят*
кова літургія. 

Кожен новообраний гетьман міг
отримати булаву від свого поперед*
ника, або замовити виготовлення її
безпосередньо за власним бажан*
ням. Відомо, що 31 жовтня 1750 р.
імператриця Єлизавета Петрівна
звеліла своїм указом виготовити
нові клейноди для К. Розумовсько*
го: "Клейноды для гетьмана сделать
новые, с украшением из каменьев,
которых бы ценою до 1500 руб. бы*
ло и каким образом онде сделаны
быть имеют, тому на перед згото*
вить чертежи, а между тем что бы
гетьману во управление вступить
можно было, отдать ему клейноды
старые, обьявя притом, что и новые
даны быть имеют".

Сьогодні в Санкт*Петербурзько*
му філіалі архіву Російської Академії
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Булава, як беззаперечний символ і атрибут найвищої влади,

завжди займала вагоме місце в житті кожного гетьмана. Деякі геть-

мани мали кілька булав і використовували їх в залежності від зна-

чимості події. Давнім козацьким звичаєм було вручати булаву но-

вообраному гетьману. З історичних джерел відомо, що вже в 1581 р.

запорожці віддають новому гетьманові Самійлові Зборовському до

рук булаву зі словами: "Подаємо тобі цю відзнаку перших гетьманів

цього місця, що нам щасливо з доброю славою наказували".

ББ УУ ЛЛ АА ВВ АА

КК ии рр ии лл аа
РРооззууммооввссььккооггоо
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Чернігівщино моя!
В обійми мене прийми ти!
Пробач – завинила я,
Як всі вже дорослі діти.

Бо ж батьківський берег твій
Чекав мене стільки років!
Ти свідок дитячих мрій
І перших дорослих кроків.

Мені дарувала ти
Деснянські пахучі луки.
Таких не могла знайти 
Я в довгі роки розлуки.

Колись у студентські дні
Я в Сосницю завітала.

Назавжди вона мені
Куточком казковим стала.

Качанівка, Тростянець,
Сокиринці – що за диво!
Мистецтва й краси взірець, 
Емоцій бурхлива злива.

А Ніжинський інститут
Зробив мене педагогом.
За місію цю святу
Я вдячна йому і Богу…

І знов повернулась я 
В дитячу свою колиску.
Чернігівщино моя!
Тобі я вклоняюсь низько!

М о я  У к р а ї н а .  Ч и  м о ж е  в о н а  б о р о н и т и с ь
Б е з  н а ш о ї  у ч а с т і  в і д  в о р о г і в  с в о ї х ?  Н і !
Т о м у  щ и р о с е р д н о  і  в д я ч н о  я  х о ч у  в к л о н и т и с ь
В с і м  т и м ,  х т о  к о л и с ь  п е р е м і г  у  ж о р с т о к і й  в і й н і .
І  т и м ,  х т о  с ь о г о д н і  с в о б о д у  в и б о р ю є  з н о в у ,
І  ж е р т в у є  з н о в  н а й ц і н н і ш и м ,  щ о  є  у  л ю д е й  –
Ж и т т я м  н е п о в т о р н и м .  І  д і й с т в о м  р і ш у ч и м ,  і  с л о в о м
В і н  с т в е р д ж у є :  з е м л ю  н е  з р а д и т ь  н і к о л и ,  н і д е .
А  т и м ,  х т о  з а г и н у в  у  ч а с  ц е й  ж о р с т о к и й ,  б у р е м н и й ,
М и  к л я т в у  д а є м о :  з а г и н у л и  в и  н е д а р е м н о !

Він лист розсипав навкруги,

А сонце прагне всіх зігріти.

Дрімає ліс під небом сірим,

Там дуб туманом оповитий.

І травень мріється йому,

Духмяним запахом налитий.

***
Промайнули найкращі літа,

Босоноге дитинство далеко&

далеко,
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Без гриму і в риму,
або Радикальна рапсодія
для брехуна та злодія,
виконана спідтишка
за мотивами Ляшка

Депутати? – Люструвати!

Бандити? – Судити!

Бюрократи? – За ґрати!

Екскомісари? – Під нари!

Корупціонери? – За двері!

Держпаразити? – Тут їм не

жити!

Сепаратисти? – Не давать їм

ні пити, ні їсти!

Москалі? – Геть з нашої землі!

Комуняки? – Вила в сраки!

Терорист? – Шроту під хвіст!

Москвофіл? – Теж не уникне вил!

Соціялісти? – До нас не лізти!

Ліберали? – Мало їх карали!

Регіонали? – Бий, аби знали!

Олігархи? – Хапай за барки!

Мільярдери? – В СБ Бандери!

Українофоби? – Души в утробі!

Колаборанти? – В чергу до

страти!

Брехуни? – До стіни!

Шахраїв з крадіями – до 'дної ями!

А Олега Ляшка? – На нього –

досьє в ЧК…

(До речі, поки що не знята

недоторканість депутата).

Гриць ГАЙОВИЙ

Моя Україна

Дарую вам
слово своє...
Серед випускників уславленого Ніжинського

вузу яскраво світиться і талановита поетка

Віолетта Дворецька, яка цієї золотої осені

зустрічає ювілей. Віддавши все життя педаго-

гічній роботі, вона водночас невтомно сіє гаряче

патріотичне слово. Що це так – її нові вірші.

Спустилась осінь на поля,

Останні догорають квіти,

Сумує стомлена земля

За стрімко промайнулим літом.

Тремтить від холоду струмок,

Заплутавшись в вербових вітах,

Стрибнула пташка на пісок,

Щоб із струмка води напитись.

Сіяє клен, мов смолоскип,

Ось&ось його роздягне вітер,

Тільки щем у душі нас завжди 

поверта

Туди, де весною кружляє лелека.

Там батьківська хата спокійна і тиха

Біліє в саду, мов бабусин

рушник.

Пробігли роки, пересипані лихом,

Та жайвір у небі нікуди не зник.

Марія САРИЧЕВА, 
вчитель французької 

мови


