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Перший
номер
літературно-художнього
та
історикокраєзнавчого альманаху «Покровське видноколо» знайомить
читачів з культурно-мистецьким життям сіл і селищ
Покровської ОТГ, його видатними особистостями, його минулим і
сьогоденням. Твори, що увійшли до першого числа альманаху
поділено на розділи. У літературних розділах збірника
представлено твори людей, різних за віком та професією, яких
об’єднало поетичне слово. Кожному з них є що сказати читачеві.
Твори сповнені щирої любові до Краю і народу, до рідної мови, до
людського життя у всіх його проявах. Твори історикокраєзнавчого напрямку присвячено нашій багатій героїчній
історії, вірі в мирне майбутнє неньки-України. Роботи майстрів
фотографії розділу «Міттєвості» відображають красу рідної
природи, вбирають і відбивають аспекти навколишнього життя.
Різноманітність тем, жанрів, стилістичні особливості
публікацій, ілюстративні матеріали дає можливість широкому
колу читачів більше дізнатися про свою малу батьківщину,
свідомо пишатися нею, сильніше її любити.
Автори проекту висловлюють щиру подяку всім, хто посприяв у
роботі над збіркою.
Альманах укладено та виготовлено: Таращук Л.В., Ротт А.С.
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Поетичний розмай

ВАЛЕНТИНА ЩУСЬ народилася в с. Мечетна у 1980 році. Проживає в
смт Покровське. Закінчила Дніпропетровське поліграфічне училище.
Захоплюється рукоділлям. Друкується в обласній, районній пресі. Є
переможницею районних, обласних республіканських літературних
конкурсів. В доробку поетка має книгу «Я в душу назбирала збіжжя хмар»
***
Як сніг багата і як літо вбога
в краю пропащім поміж гучних трас
пасу одна свого Єдинорога,
навіть корівку так ніхто не пас.
Він йде до мене – гладю його спину
і напуваю світлом із долонь,
давно люблю створіння це невинне,
вже сивина почалась не зі скронь.
Та він мені взамін дає надію
на щастя особисте і лани
родючі після цього буревію.
Коня мого, мій любий, не спини!
Ти не повір тим популістським гаслам,
які лунають в інших між рядків
і зрозумію, не даремно пасла
Єдинорога на вітрах років.
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ЩАСТЯ
Ішов мудрець через ліси,
через провалля і напасті,
серед всесвітньої краси
шукав він без упину щастя.
Черствим обідав сухарем
і ягоди зривав з ожини,
був розумовим трударем,
не мав ні крову, ні дружини.
Спати вкладався на траву,
коли закінчувалась сила,
та свою зірку наднову
він помічав, яка світила.
Його боявся навіть грець,
люди стрічалися веселі, –
багато бачив той мудрець,
доли проходячи й пустелі.
Ні відчай не здолав, ні жах, –
Заради істини й не те ще зробиш.
Він зрозумів: щастя – це шлях,
який в житті своїм проходиш.
ПОЕЗІЇ
Проливаюсь віршем на папір,
сохнуть сльози у літо негоже.
Ти, поезіє, – мати зневір,
але хто ще в журбі допоможе?
Ти, поезіє, – доня всіх зрад,
але хто ще згада слово «може»,
проведе за життя в райський сад
і розчулить хто військо вороже?
Я тобі лиш в любові клялась,
я на тебе молилась щоночі.
Ти, поезіє, нащо здалась?
Але ручка з руки не зіскоче.
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***
Як проти тебе весь повстане світ,
найближчі також, правди ніде діти,
поглянь на зорі чи понюхай квіти.
Відхлине від душі і кількість бід,
і їхня сила, проти сили Бога
не буде більше мати переваг.
В красі нуждається, як ватра у дровах
душа твоя, мине твоя знемога.
Господь помічний в будь-якому горі,
створив світила й ніжність пелюсток
і свій ти проклади туди місток
де сяють квіти і де пахнуть зорі.
***
Єдиний шлях – це доброта,
єдина радість і мета,
найбільша втіха із утіх,
яка покриє всякий гріх.
У серце віллє благодать,
яку нікому не здолать
і не порушить ніхто тин
із сонцесяйних твоїх днин.
З місячно-зоряних багать
вогню ти візьмеш – не згорать,
щоб нести в світ зорю оту –
у власнім серці доброту.
АБРИКОСИ
Збивали коси з трави роси,
в ріці стрибали карасі.
А я збирала абрикоси,
усі у вранішній росі.
Я їх у щічки цілувала,
рум'яні щічки і рябі,
і щастя людям всім бажала,
бо вже знайшла його собі.
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Туман здіймався із покосів,
зранку вмивалась і кора.
Пора падіння абрикосів це найплідніша є пора
***
Життя прекрасне! Гей, зоря,
не можу більше не літати!
Хай промінь твого ліхтаря
назавжди переріже грати.

ЮРІЙ НІКОЛАЄНКО народився у 1954 році у м. Дніпропетровську. Змалечку
життя Ю. Ніколаєнка пов’язане з с. Коломійці. Тут він закінчив школу, сюди
повернувся після закінчення Дніпропетровського технікуму електрифікації сільського господарства. Працював будівельником. В колгоспі ім. Дзержинського
доводилося працювати електрозварником, механізатором, чабаном. 30 років
працював головним енергетиком. Був активним дописувачем колгоспної газети
«Дзержинець», де вів рубрику «Ліричним рядком». Друкується в районній газеті.
Переможець районних літературних конкурсів. Автор книги «Осіння розмова»
ОСІННЄ ЗОЛОТО
В блакиті неба хмари
Пливуть, із вітром граючись,
Барвисте листя з гілок обліта…
Летять у вирій з птахами.
Назад не повертаючись,
Мов осінь золота – мої літа…
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УКЛІН ТОБІ, МІЙ КРАЮ
Мій краю степовий, прапрадідів земля,
Уклін тобі з далекої дороги.
В село, де Вовча веселить поля,
Несу свої надії і тривоги.
Щемить в грудях блаженне відчуття!
Лоскоче вітер сивину на скронях.
Шляхи в степах – мов лінії життя
На мозолистих, в тріщинах долонях.
Летять роки, пливе ріка буття,
Виходить юність на свою дорогу.
В минуле нам немає вороття.
Вернутися до рідного порогу…
Заглянути в дитинство із гори,
Постукати тихенько в шибку хати.
Біля вікна цього зимової пори
Нас виглядала і чекала мати.
Напитися б криничної води,
З якої силу і наснагу брали…
Ми тут не знали горя і біди,
Під дахом батьківським жили й зростали.
Як радісно зустріти земляків,
Схід сонця в мирному світанні,
Почути солов’я в цвітінні терників!
Дай, Господи, нам мить цю не останню!
ВИШНІ
…Лиш в восьмий клас ми перейшли
І в сад трудитися пішли.
Не злидні і нестатки нас туди покликали.
А вірогідніше – канікули,
Де ми бешкетували і цигикали.
А загалом, трудилися завзято.
Звичайні сільські хлопці і дівчата.
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…Все це неждано якось вийшло,
Що разом ми збирали вишні,
Літнє сонечко нам посміхалось,
Жартома ніби в піжмурки гралось.
Літнє сонечко з нас насміхалось,
В холодок ми від нього ховались.
Бо не день, а зо два довгих тижні
Ми збирали в саду стиглі вишні.
Стиглі вишні ми відрами рвали,
А завгоспу того було мало,
І сердито з газет капелюха
Нам саджав на самісінькі вуха.
Ми на нього злегка ображались,
А ти з цього так мило сміялась!
І вуста ті дівочі і пишні
Пломеніли, мов стиглії вишні.
Кісточками ми з ягід стріляли,
А ви щось там своє щебетали
Про своє – таємниче, дівоче…
А ми цілили вам прямо в очі!
…Заглядався і я на ті очі,
І на груди на білі дівочі,
Що звабливо під блузкою зріли
І кохатися зовсім не вміли.
А ми рвали все вишні і рвали,
І кохання те перше не звали,
Та й зазнали в вишневім саду
Нам на радість його й на біду.
І раптово липнева злива
Налетіла на сад і на ниву.
І під стріхою в тім курені,
Посміхалася ТАК ти мені!
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І заграла веселка над гаєм,
І здавалось життя мені раєм,
Бо ті очі – мов чорні сливи,
І веселі були, і щасливі.
Тож мені не забути ніколи
Як ми радісно бігли зі школи
В сад зелений, де я був не лишній
Тим вустам соку стиглої вишні.
Та й тобі не забути, я знаю,
Як ходила зі мною до гаю,
Як нам мріялося, що хотілось,
Та нічого, на жаль, не здійснилось…
P.S.
Ой ми рвали в саду стиглі вишні,
Та нічого із цього не вийшло…
А із цього не вийшло нічого,
Бо ти заміж пішла за другого,
Бо від тебе я був так далеко,
І синочка тобі ніс лелека.
Вартував я в чужому краю
Та й прогавив кохану свою.
Тож мені одному лиш відомо,
Чом від вишень буває оскома.
КУРЧА
Я йшов по вулиці сільській,
Розбитій, в ямах і слизькій,
Бо вранці череда пройшла на пашу.
Аж гульк – автівка напролом,
Не видно, хто там за кермом,
Й згадав і Господа Христа і матір вашу.
Машина мчить на всіх парах,
Стриба на ямах – просто жах!
(Автівка – шик і колір Сінгапура!)
Та страх дарма – пищать гальма,
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А за кермом! –
Сидить собі дівчина білокура!
Дверцята – цок!
Білявка – скок!
Зробила юнка міні-крок
Такими неземними, брат, ногами!
А згодом радісно гука:
«– Погляньте, пташка ось яка!» –
І біля колеса заплескала руками.
Поглянув я із-за плеча,
А там малесеньке курча
Притиснула білявка до сорочки.
Мабуть, відбилося від квочки,
Та й задрімало, вибившись із сил,
Не вбившись в пір’ячко, не відростивши крил…
«– Ні, не моє! – Спішу – Пробач!»
А дівчина-лихач: «– Хоч плач!» –
Пішла, мов теє циганча
Від хати і до хати –
Господарів нещасного шукати –
«– Чиє курча?! Чиє курча?!» –
Ну і білявка! Ну й дівча!
Веселу заварило кашу
Дівча бідове і своє, брат, наше!
Зайшов і я до себе в двір,
І хочеш – вір, хочеш – не вір –
Мені ввижається дівча
Й оте її мале курча.
Скажу спасибі я дівчаті,
Що зберегла життя курчаті
Ти їзди зважено, лихач!
А ти, курчаточко, не плач,
Подякуй, жовторота кура,
Що тормознула вчасно білокура
І не промчалася байдуже.
Могла ж би статися біда
Маленький друже.
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Щасти тобі, любе дівач!
А ти на шлях не лізь, курча…
***
Я йшов наосліп – навпрошки,
Колючки віт впинались в тіло.
Блукав, забувши про стежки,
Багряне сонце ледве тліло.
А я все йшов – чогось шукав,
І день за днем минала днина.
Прийшла чи ні? – того не знав
Життя мого земна вершина.
…Надвечір лиш з’явилась ти.
Відчув я спраглими вустами
Ковток цілющої води
І поцілунок до нестями.
Щаслива мить на цій землі,
Де у вечірній тиші неба
Пливуть у вирій журавлі,
А нам туди, повір, не треба.
Чи так? Чи ні? Не в тому річ.
Ми стигли в трепетнім мовчанні.
На нас чекала дивна ніч
Зі смаком пізнього кохання.
Колише віти рвучкий вітер,
Гортає пам’ятні листи.
На них не видно майже літер.
Їх прочитаєш тільки ти.
НАДІЇ НЕГАСИМОЇ ПРОМІНЧИК
…Блакитне небо враз заволокло,
І вітер поміж віт вишневих свище,
І хмара нависа все нижче,
І дощ непроханий в віконці лупить скло.
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Життя журбу в дорогу запрягло.
Пегас рвонув із стійла на край неба, –
На волі, конику, гуляти треба.
І на душі десь ніби відлягло…
Вибрикуй, непокірний друже мій,
Копитом срібним викарбовуй ліру,
Надії світлої вселяй жагучу віру
В душі, такій зневіреній, моїй.
Лишень подумав так – і грянув грім.
Із ополонки хмар всміхнулось сонце,
І в променях засяяло віконце,
Й полегшено зітхнув старенький дім…

ЯНА СІЛЕЦЬКА-ВАСИЛЬЄВА народилася в учительській родині. Закінчила
Мелітопольський державний педуніверситет. Тривалий час працювала у
виробничо-творчому центрі дітей та юнацтва керівником гуртків «Образотворче
мистецтво» та «Художнє слово». З 2008 року Яна Віталіївна працює вчителем
географії в НВК «Покровська гімназія».
З 1997 року вірші Яни Сілецької-Васильєвої друкуються в районній і в обласній
періодиці. У 2003 році вийшов збірник «Зоря в тихе море упала». В 2014 році
вийшла книга «Паралелями вічності».
***
Стихнуть кроки на сірім асфальті доріг...
В чорний светр одягнеться вечір
І натрусить на небо зірок повен міх, Мабуть, вкрав їх у Бога, сердечний.

Яна СІЛЕЦЬКА-ВАСИЛЬЄВА
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Кинь у двір хоч одну!.. Заховаю в траві.
У лавандово-м’ятнім дурмані.
На світанку видіння приходять у сни,
Нетривкі, полохливі, останні.
Не буди мене, сонце, пекуче, руде!
Не шукай мою зірку у травах.
По годиннику стрілка навшпиньки іде,
І гірчить моя вранішня кава.
У кімнаті ще сонно, ще темряви мить...
На рожевому ліжку принцеси
Моя зіронька-донечка солодко спить
Моя казка, мій янгол, мій Всесвіт...
ЙДИ
Молись вночі…
Коли зупинишся опісля денних ролей,
Коли думки злетяться невгамовним роєм
На блиск свічі.
Проси і плач…
Щоб Бог почув. Щоб не минув стенань молитви,
Щоб янгол переміг в шаленій битві
Твоїх невдач.
Кричи до стін…
До поглядів з ікон, що в душу зазирають,
Які шепочуть тихо, наче умовляють:
«Життя – не тлін!»
Лишай сліди..
Живи, немовбито тобі не помирати.
Ще буде час для того, щоб стояти.
А зараз – йди..
У тих поїздах
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У тих поїздах, що вночі не дають мені спати,
На північ і південь, на захід і схід – хто куди,
Спішать пасажири крізь станції, відстані, дати,
На день або тиждень, на місяць, на рік, назавжди.
З важкою валізою, в котрій надія і розпач,
Любов і ненависть, і щастя, і лихо, і біль.
Думки під бряжчання колес, наче хмари, урозтіч
Злітають, щезаючи десь у пітьмі мимовіль.
Минаючи зими і весни, сніги і відлигу,
Минаючи літо і осінь, задуху й дощі,
Біжать поїзди, розтинаючи простір, як кригу,
У рай і у пекло, де місце є кожній душі.
ХАЙ БУДЕ ТИША
Якщо збагнути життя хоч трошки й сказати чесно,
То тільки тиша лікує душу і навіть тіло.
От сядеш в човен, в зелену воду опустиш весла
Й пливеш у тишу… пливеш у спокій… пливеш у диво…
І наче сонце пірнає в річку, а потім – в тебе,
І замість серця – ота гаряче-волога тиша,
Котра улітку смакує медом, травневим медом
Й тече до ліктів черешень соком і соком вишень.
Вона – у зливі, вона – у зорях, вона – усюди.
Її у спеку ковтаєш спрагло з холодним квасом.
Хай буде тиша… така, щоб Бога вдавалось чути
Між співом птаха, між плеску хвилі, між кроків часу.
БУЛО ЦЕ ЧИ БУДЕ?
Десь там, з-поза обрію, з істинно Божого краю,
З планет недосяжних, з далеких незнаних світів,
Спускалося Щастя… й зірок оминаючи зграю,
Летіло на Землю, крізь плазму космічних вітрів.
Втомилося, бідне… Ступило на скошене поле…
Поглянуло навкіл, завмерло на мить від краси:
– Ось тут вікувати життя мені вказує доля, –
Промовило так і з пелюстка сьорбнуло роси.
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Вдихнувши, набрало у груди п’янкого повітря,
Неначе схмеліло одразу, – пісень затягло.
І, ген Україною, пісня його заповітна,
Лилася рікою…
Було це? Чи ′ мо не було?!
Було це чи буде? Хіба що Господь один знає…
Хіба що зжалі΄ється скоро, і щастям зціли΄ть
Стражденну мою Україну, що може буть раєм,
Та нині є пеклом, в якому сама ж і горить.

НАДІЯ ДМИТРЕНКО народилася в 1952 році в с. Мечетна. Працювала у
Покровському відділенні зв’язку. Займає активну громадську позицію,
Захоплюється квітами, рукоділлям, бере участь у художній самодіяльності.
Пише вірші і прозу, публікується в районній пресі.
***
Покровський край, мій рідний край!
Степи безмежні підпирають небокрай.
Колись котився Диким полем лиш курай,
Тепер щоліта стигне хлібний урожай.
Ти знав, мій край, і голод, і війну,
Курганів історичних сивину.
І степові орли ширяли в вишину,
Як перші трактори здіймали новину...
Як навесні гули бджільми вишневі шати,
Коли додому йшли героями солдати!
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І не втирала сліз щаслива жінка й мати,
Як бігли всім селом їх хлібом-сіллю зустрічати.
Хати, садочки, річечки, ліси, –
Немає в світі іншої краси!
Покоси серебряться від роси,
В гаях дзвенять пташині голоси…
Мій рідний, щедрий, Божий краю,
Тебе я в молитвах не забуваю,
Твоїй красі обійми розкриваю.
Живи, цвіти, буяй – цього я так бажаю!
***
Я так любила осінь, бо я знала,
Що все мине, і так багато раз було,
Що пройде осінь і снігів навала…
А потім все одно поверне на тепло!
Тепер люблю я весну життєдайну
І не загадую, що там, в незвіданій імлі.
Ціную кожен теплий день, бо знаю тайну –
Що все мине. Ніщо не вічне на землі.
***
Ще у ягоди калини присмак гіркуватий,
І коріння ще хоче листя відпускати.
Лиш гаптує його щедро охрою і хною.
Вітер шепче: «Тобі личить з рудою косою!».
Розвіва парфуми вітер.вони в нього різні.
Трохи терпкі, трохи гіркі, тривожні і пізні.
А із денця повіває дотиком розлуки,
Вже до мене моя осінь простягає руки.
ОНУЧЦІ
Розквітає квітка на моїх очах.
Квітка – це онучка, молоде дівча.
Ще така беззахисна і така незріла.
Ось-ось не втримаю, і розправить крила,
Полетить у вирій власного життя.
Що ж тебе чекає, дороге дитя?
Як тебе сховати від гроз, від штормів?
Від життя сховатись ніхто не зумів.
Своє щастя й долю вибереш сама.
А поки що жадібно набирайсь ума.
Щоб правда і кривда не вели двобою,
Напивайся мудрості, поки я з тобою.

Надія ДМИТРЕНКО

18

***
Осінь на свята завжди багата –
Є у неї право святкувати!
Збіжжя впорали, плоди знесли до хати –
Можна й на весіллях погуляти!
А іще ідуть свята: Покрови,
Різні ярмарки, охота, рибні лови.
Нагуляли вже собі боки зайці,
Ловляться жирненькі і колючі окунці,
Далі підуть ягідки, грибочки,
Вже перерахують своїх діток квочки.
Коротко мигне погожа днина,
Дорогою стане сонячна година.
Полетять у вирій наші добрі гості –
Білогруді ластівочки, швидкі, гострохвості,
Журавлі, лелеки, острими клинами
прокурличуть сумно, пролетять над нами.
Ранками всивіють густі спориші,
І щемно, і сумно трохи на душі.
Чорнобривець стигло з-попід жовтих брів
Розкрива торбинку чорно-білих стріл.
Берізки найперші в золото вдяглись,
Золотими пальцями за руки взялись.
Скоро в них під лісом буде карнавал!
Бояться спізнитись на осінній бал.
Вже як складе жовта осінь в архів свій гербарій,
І зимонька до нас прийде – в неї свій сценарій,
В неї свята свої, зимні – гучні та веселі!
Будем Різдво зустрічати у теплій оселі.
***
Іде хлопчина молоденький у солдати,
Не просто в армію служить, а на війну.
Цілує, гладить, обнімає його мати,
Бо залишає син її одну.
І хоч душа кричить, та виду не покаже,
Щоб не ятрити сину серця, не накликать біду,
Лиш потім, потім вже самотньо сяде
І гірко запитає –
чи то в Бога,
чи то в сина,
чи у яблуні в саду:
«А як я буду жить, коли не знатиму,
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Живий ти там на тій війні чи ні?
А як я буду спать, коли не чутиму
Твойого дихання у тишині нічній?
А їсти як я буду, коли, може, ти голодний,
А чи поранений, чи взятий у полон?..
Я можу лиш чекати і молитися,
Щоб вража сила забиралась за кордон.
Воюй, синочку, і за мене не тривожся –
Немає вибору, коли залізли злодії у дім,
Я дочекаюся, і скоро ти повернешся,
І буде гордість в твоїм серці молодім,
Що не злякався, не сховався в час загрози,
Як справжній чоловік, ти зміг і переміг,
І Україну ще побачим дружню і велику,
І честь і совість буде чистою, як сніг».
РОЗМОВА
– Привіт, синочку. Я тобі дзвонила,
Та був ти «недоступний», на мій жаль.
Я просто голос твій почути захотіла –
Оце і вся моя, мабуть, смішна печаль.
– Привіт, мамусю! Вибач, за мовчанняі.
Повіриш, я так зайнятий завжди!
Прошу тебе, облиш переживання.
Все в нормі? Бережи себе, гляди!
Чом , мамо, знов зітхаєш ти печально.
У тебе справді все нормально? Не мовчи!
– Так-так, синочку, в мене все нормально.
Біжи, синочку, з Богом!
Скоро ти приїдеш, чи…
Запікало у вусі – коротко, формально.
Поклала телефон – хай буде на виду.
Так-так, синочку, в мене все нормально.
Та от роки не ждуть.
Лиш я тебе все жду.
БІБЛІОТЕКА
Бібліотека це наша духовна аптека,
Що зцілює тіло і душу, і дух.
Заходжу в цей храм, де творців картотека,
І в серці книжковому чую я рух.

Надія ДМИТРЕНКО
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«Візьми, прочитай мене, любий читачу, –
Я чую, гукає Кобзар, –
Я рук і очей так давно вже не бачу!
Невже моє слово – тягар?
Для вас я трудився, мої українці,
За слово своє ніс свій хрест,
Не думав, що буду закритий в сторінці,
Що витіснить книгу прогрес». –
Тут Леся озвалась: «Я теж серцем рвалась,
Щоб Пісню свою дописати,
Щоб Пісня читалась, щоб Пісня співалась,
Щоб десь не блукала в лісах».
Всі класики хором улюбленим твором
До наших сердець стукотять,
Слова їхні вишиті дивним узором
Щоб дітям онуків навчать.
Народні атланти, творці і таланти,
Ваш спадок для нас – оберіг!
Пробачте і знайте – не всі дилетанти,
Народ вашу правду зберіг.
Стоять ваші думи, і болі, й тривоги,
Вкарбовані словом в віки –
Їх люди читають,
Крізь долі й дороги,
Гортають життя сторінки.
Читачу, беріть щось нове, поетичне,
Роман, детектив чи казки,
Фантастику, лірику, щось історичне,
І класики вічні книжки..
ЛІНІ КОСТЕНКО
Читаю томик бунтівної Ліни,
Тону в її душевних карколомах...
Перед холопами вона не стала на коліна,
Не загубилася в партєйних буреломах.
Не надто свою душу оголяла –
Та й правильно! Навіщо? Заплюють…
Сама в собі від себе ж утікала,
Та не змогла – талант і совість не дають.
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ВІКТОР ПОЛЬСЬКИЙ народився в 1942 р. в с. Малинівка. Викладав музику і
співи у с. Велика Терса на Гуляйпіллі, працював у колгоспі «Побєда», більш 30
років був водієм автобусу. Пише музику (на свої і вірші інших поетів), поезію,
друкувався в районній пресі.
МОЛИТВА ЗА УКРАЇНУ
Україно, перлина козацького краю,
Я молюся за тебе, розтерзану неньку свою,
Крізь заблукану зморену днину
Я твоїм відголоском стаю.
Захисти її, Боже, від болю,
Що приносять сюди вороги
Хай талантом її буде правда,
А добро – як шитво для снаги.
Земле рідна, свята, працьовита
Відроди й відбудуй поневолений край,
Боже мій, поможи Україні
І народу її помагай.
Ти безсмертна у праці й талантах,
Твій народ, Україно, воскрес.
Україно! Молюся за тебе
Ти сягаєш руками небес.
МРІЇ ЩЕДРОСТІ І ДОБРОТИ
Я купався у травах медоносних,
Радужні світанки зустрічав.
Зіркою вечірньою на небі
Чумаків в дорогу проводжав.
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Сизокрилим птахом парив я у небі
Землю панував рясним дощем,
На столах лежав у хліборобів
Золотим, як сонце калачем.
Спасом яблучним, пахучим медом
Я до кожної оселі завітав,
На Покрову щедрим урожаєм
Ярмарки осінні наряджав.
Завірюхою гуляв у полі,
Сонну землю снігом укривав,
На шибках чарівні візерунки
Дітворі на радість малював.
З Новим роком та Різдвом Хрестовим
Кожного прохожого вітав,
Ластівкою ніс весну на крилах,
Сонцецвітом землю зігрівав.
…То були мого дитинства мрії –
Незабутні сходинки мети…
Мрії, що дають життю натхнення,
Мрії щедрості і доброти.
МАТЕРІ
Мамо, ластівко моя сивенька,
Вже багато років, як тебе нема,
Туга за тобою крає моє серце
І до болю душу обійма
Вже багато років, як не зустрічаєш,
Не стоїш в чеканні, в сумі-самоті,
Не ведеш розмови за столом в світлиці,
Не даєш поради у моїм житті.
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Ти була для мене васильковим полем,
У вінок вплітала шлях мого життя,
Ангелом небесним сни оберігала
Матінко, матусю, ластівко моя.
Ти була для мене найдорожча в світі
Біль мої і радість в серці пронесла.
Матінко, матусю, ластівко сивенька
Як же мені важко без твого крила.
… Дні ідуть за днями, роки за роками
Біль в моєму серці й туга не згаса.
Відлетіла в вічність, загубилась в зорях,
Матінка, мадонно, ластівка моя!
ДРУЖИНІ ТАМІЛІ
В твоїх вустах весни розлита радість
А у очах – небачена блакить
Твоє кохання – чисте, як сльозинка
Ну як тебе, кохана, не любить?
До ніг твоїх я з радістю стелю
Душі своєї, серця свого квіти, –
Нехай вони розкажуть як люблю
Тебе одну понад усе на світі.
Нехай вони уквітчать ті стежки,
Якими йдеш кохана й незрівняна,
Через роки, через життєвий шлях
Така красива, щира і жадана.
ДО ЗЕМЛІ
Я не знаю, ще скільки прийдеться
Прожить мені на цій землі
Та серцем я завжди з тобою
Стежка земна у спориші.
Ще серце моє у теплім літі
Життя лиш по стежці сплива…
Милуюсь цвітінням ромашки
І летом в степу журавля.
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Дивлюсь, як спливають росинки
З травинок на землю святу,
З тобою я, земле, зріднився,
Тобою я, земле, живу.
І буду я завжди перед тобою
В великому життєвому боргу,
В тобі я в свій час відродився
В свій час я до тебе прийду.
СИНІЙ ЦВІТ
Десь за виднокругом –
Там, де сонцецвіт
Розцвітає в лузі
Синій-синій цвіт
Він бджолиним співом
Тулиться до ніг
Синім оксамитом
На стежину ліг
В синім оксамиті
Горобині ночі
Впали на покоси
Сині-сині роси
В синім ореолі
Синій цвіт дурману
На траву розхлюпався
Срібний жбан туману.
Заплітають в коси
Синій цвіт дівчата
Синій цвіт – в оселях
На зелені свята
Синє-синє небо
Сині сині очі…
Залишили в серці горобині ночі.
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ОЛЕКСІЙ ГАСЕНКО народився 4 жовтня 1938 року в смт Покровському.
Учитель, поет, композитор. Працював вчителем музики в Покровському ліцеї.
Автор кількох поетичних збірок. Твори Олексія Гасенка друкувалися в
республіканських і обласних газетах і журналах.
Багато його віршів покладено на музику, в тому числі самим О. Гасенком.
Незмінний керівник народного хору ветеранів при РБК. Його пісні постійно в
репертуарі покровських виконавців Автор поетичних збірок «Пісня вітрів
степових», «Покровський краю, степова перлина», «Прозрінь».
МАЙДАН
Площа селища тепер – колись майдан –
Місце сходок для тодішніх покров чан.
В дні базарні торгували допізна,
Продавали хури сортного зерна.
Привозний купці виносили товар
Знаний волості Покровської базар
Тавричани приїздили у дні свят,
Задивлялись на багатий їх наряд
Навстріч старець тягне руку – дай бо гріш:
Співчуваючий, бувало, кине більш.
Коні ковані підковами дзвенять,
Ранки сонячні вуздечка золотять.
Божий храм стояв у величі краси,
Прихожан стрічали тихі образи.
До вечірні били в дзвони дзвонарі,
Наче зорі загорялись ліхтарі.

Олексій ГАСЕНКО
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На Покрову – ярмарок, розваги, сміх.
У Покровського Покрова – оберіг.
Наче в казці каруселі розписні,
Спів шарманки і музики голосні.
Пригадалося усе, що від батьків
Чув я з малку, бо дізнатися хотів,
Як віки долали дальній перегін,
Як невіглас волю виставив на кін.
Будьмо гідні своїх предків, своїх меж,
Важко втрачене вертати, але все ж.
По краплині, по крупині зберемо
Доки знаємо себе – ми живемо!
***
Поезій зоряні слова
Так ніжно душу зігрівають,
Що навіть казка ожива
І чути, як Орфеї грають,
Його величність Аполлон
У колі муз веде розмову…
Поезія – то дивний сон,
Поезія – душі обнова.
НЕ ГОРОДЯНИН Я
Не городянин я, не городянин –
В селі родився, в селищі живу.
Найкращі друзі – то мої краяни,
Закохані в безмежність степову.
Ми на вітрах ростили дужі крила,
У праці гартували силу й дух.
Мене завія чорна не схилила,
Не став я з нею поруч в один круг.
Мої батьки – одвічні хлібороби,
Низькій уклін за батьківську любов.
Вона дала мені наснаги, щоби

Поетичний розмай

У ріднім краї я себе знайшов.
Римовані рядки, неначе діти,
Всміхаються, коли пишу весну,
І раді на стежки весняні бігти, –
Боюся, що назад їх не верну.

ЗВЕРНЕННЯ СИНА – ГЕРОЯ «НЕБЕСНОЇ СОТНІ» – ДО МАТЕРІ
Напиши, моя мамо,
Мені в небо листа,
Нашу сотню небесну
В небесах привітай.
Обігрій наші душі
Материнським теплом,
Що майданівським полем
Розлилось над Дніпром.
Ми – в небесному світі
На небеснім крилі,
Щоб жилося вам добре
На козацькій землі.
Напиши, моя мамо,
Напиши, не барись.
За Вкраїну стражденну
І за нас помолись.
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ІРИНА ГОНЧАРОВА народилася в1970 році в Покровському. Працює
інженером у КП «Покровське ПВКГ» Гарно малює. Любить музику,
поезію. Пише вірші, публікується в районній пресі.

БЕГУТ КУДА-ТО ПОЕЗДА
Бегут куда-то поезда,
и... на конечной,
моя исполнится мечта,
иду... по встречной.
Тяжёлый путь, но всё – равно...
на перекрестье,
случится то, что быть должно,
мы... будем вместе.
И пускай нам Зима виски
посеребрила,
с тобой душою мы близки,
я... полюбила.
Расцвёл Любви цветок в душе,
раскрыв... бутоны,
и я – твоя навек уже,
ты это... помни!
НЕРАЗБОРЧИВ У ОСЕНИ ПОЧЕРК
Неразборчив у Осени почерк,
Её трудно так сразу понять,
То обнять всех теплом она хочет,
То дождинки роняет опять.
И воздушным пером своим ветер,
Пишет новых пейзажей холсты,
А я знаю, что где-то на свете,
Свой сигнал посылаешь мне ты.
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В каждом шорохе листьев багряных,
И – в малиновой, алой Заре,
Импульс твой слышу я неустанно,
И на встречу спешу я к тебе.
КАПРИЗНОЕ СЕРДЦЕ
В старом сквере осыпались жёлуди,
И весь день льётся дождь проливной,
Не согреюсь никак в этом холоде,
Потому, что тебя нет со мной.
Я губами ловлю капли влажные,
Что росой на ресничках звенят,
Я хотела сказать что – то важное,
Только ты далеко от меня
Городские желтеют фонарики,
И мигают сигнальным огнём,
Уплывают надежды – кораблики,
Ты сегодня с другою вдвоём.
А я спрячу тоску за кулисами,
Только, как разорвать связи нить,
Если сердце, такое капризное,
Не желает тебя разлюбить?...

Любов ГРОМОВА
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ЛЮБОВ ГРОМОВА народилася в 1949 році в селі Великомихайлівці. Працювала Любов Петрівна вихователем, завідуючою дитсадка колгоспу «Родина»,
обліковцем в жіночій тракторній бригаді, дояркою, касиром на залізничній
станції Мечетна, працювала в Покровській центральній аптеці. Має веселу,
життєрадісну вдачу, брала участь у художній самодіяльності, грала у
драмгуртку. Писати вірші почала ще в шкільні роки. Публікується в районній
пресі.
ПЕЧАЛЬ МАТЕРІ
Роману Сеху та його мамі Ларисі присвячую.
Вийшов син з рідної хати,
На порозі плаче мати…
Єдиного соколика в путь-дорогу проводжає
І крізь сльози знесилена на війну благословляє.
Іде синок ріднесенький Україну з захищати,
Із сльозами пекучими на воротях бідна мати…
«Повертайся ж, мій синочку, живий та здоровий,
Не засмучуй матусеньку, сокіл чорнобровий .»
Гримить, горить Донеччина, Луганщина гине,
А матусі зажуреній похоронка лине.
«Ой бодай же, вражі сили, ви щастя не знали,
Як ви в мого рідненького душечку забрали!
Як же мені, сиротині, без синочка жити?
Як мені із таким горем по світу ходити?
Молитися у Собор і я щоденно мушу.
Нехай Господь упокоє синочкові душу.
Нехай його душечка в небесах витає,
А наша славна Україна його пам’ятає!»
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ПРОЛЕТІЛИ ЛІТА
Пролетіли літа, ніби марево в синім тумані,
Пролетіли, як клин журавлів,
Як примарливий сон на світанні,
Що у вирій, як птах відлетів.
Промайнув рідний Київ і світлий Хрещатик
В буйнім цвіті каштанів струнких,
І Дніпро сивочолий, і Лавра,
Спомин радісних днів чарівних.
Де ти, юносте, ділась? Куди відлетіла?
Де знайти тебе рідна? Скажи!
Хоч душею відчути, чи втомленим тілом,
Хоч в ранковому сні покажись…
Щоб я радісна і щаслива
По Хрещатику з милим брела,
Щоб каштани нам квіти схиляли
Аж до самого схилу Дніпра.
Щоб в вечірнім метро цілувались,
Щоб «кохаю» ти знову сказав,
А я ніжно тобі посміхалась,
Хоч на скронях давно сивина.
ТРОЯНДА
Червону троянду зів’ялу зірвали,
На землю жбурнули і притоптали,
Бо засихає і кущик ганьбить,
А їй так хотілось ще трошки пожить.
Тоді, як розквітла, всі милувались,
Закохані біля куща цілувались.
Метелик навколо троянди порхав,
Дюймовочку в квітці він ревно шукав.
Троянда земною красою буяла,
Та з часом краса її тихо зів’яла…
І ось під кущем вона сумно лежить,
Один пелюсток лиш на вітрі тремтить.

Любов ГРОМОВА
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Прошу, не жбурляйте зів’ялих троянд!
Нехай вони тихо на листі лежать,
Нехай доживають останні хвилини
В тіньочку спекотної літньої днини.
ЗГАДКА ПРО МАМУ
Дитинство своє я сьогодні згадала:
З роботи до дому спішить моя мама,
Обійняла мене, поцілувала,
Чи дома порядок мене запитала
Чи вправно уроки шкільні проробила,
Чи вчасно з криниці води наносила.
До праці вона нас з дитинства привчала,
Як жити на світі нас научала.
Сама ж до роботи по дому хваталась,
Варила, косила, полола, старалась,
Щоб ми були чисті і не голодні,
Щоб тепло було нам у пору холодну.
Я пам’ятаю натруджені руки,
Мелодії пісні чарівнії звуки:
Матуся так гарно і ніжно співала
І співом своїм усіх чарувала.
А ввечері ніжно нас пригортала,
Як жовтих курчаток обігрівала.
Хрестила, молилась і цілувала,
І в ліжечка спати тихенько вкладала.
А вранці раненько нас піднімала,
Сніданком смачненьким нас пригощала,
В лікарню до хворих швиденько спішила
І пиріжечки їм часто носила.
Матуся привітна, скрізь устигала,
В лікарні хвореньких вона доглядала,
Допомагала вагітним жінкам
На світ появлятися їх малюкам.
Матусю в лікарні усі поважали,
Здоров’я і щастя, успіхів бажали.
Співати, радіти і не тужити
І довго до пізньої старості жити.
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Та роки пройшли її старість настала,
Смерть невблаганно матусю забрала.
Рідненької матінки з нами немає
І серденько плаче за нею, страждає
Я мамою рідною дуже горджуся,
За душечку рідну я Богу молюся.
Нехай вона тихо собі спочиває
І зіркою в небі на нас поглядає.

ДАР’Я КОЗАЧЕНКО народилася в 1998 році в Покровському. Працює
бухгалтером. Творча і талановита. Солістка ВІА «Імпульс». Пише вірші з
дитинства, публікується в районній пресі. Переможниця районних
літературних конкурсів.
МІЙ РІДНИЙ КРАЙ
Мій рідний край, моя домівка
Тебе я в серці тепло бережу,
Тут спів пташиний, мов сопілка,
Який з дитинства в серденьку ношу.
Це край веселих, край натхненних,
Таких людей не знайдете ніде.
Це край щасливих і шляхетних,
Це край свободи, а свобода – це святе!
Вона така єдина, незамінна,
Зійшла на землю з ранньої роси,
Вона дарує віру і надію,
Незламну силу нашої душі.

Дар'я КОЗАЧЕНКО
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Лиш в Україні та безмежна воля,
Що надихає до нових вершин,
Ми славний край, а слава – наша доля,
Ми її діти: я – донька , а ти, юначе – син .
Тут матінка моя, моя родина,
Тут рід мій, ріднеє село,
А за вікном цвіте червоная калина,
Той цвіт живий, бо ми ще живемо,
І хай незламні роки пролетять,
Та рідний край наш не забудь ніколи,
Його степи, лани, широкий гай.
Це все моє і тільки тут я вдома.
МРІЯ
Шалений обрій мрій
Кружляє, просить, манить
Людини тайний світ
Він полонить і вабить.
Одна, чи дві, чи три
Та кількість не важлива
Ти мрію обери,
Яка тобі єдина.
Та, що в тобі живе,
У серці міцно в’ється,
Що надихає на нове
Що аж душа сміється.
Щоб щастя до небес
Все тіло охопило
І все, що в тебе є
Палало, не згоріло.
Бажання твого чар,
Рікою розлилося
І все що хочеш ти
В житті твоїм збулося.
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НАДІЯ БІЛОЗУБ народилася у 1968 року в селі Гаврилівка.
Захоплюється спортом, бере активну участь у художньої самодіяльності,
має гарні артистичні здібності. За фахом швачка, а в душі трішки
художник і поет. Публікується в районній пресі.
ГАВРИЛІВСЬКЕ ДИТИНСТВО
Моє дитинство у селі
Навіки залишилось.
І вулиця вся на горі,
А із бугра – село виднілось.
Любила я місцину ту,
От вийду і дивлюся
А там – третя бригада унизу
І я немов на крилах мчуся.
Лечу до річки, до містка
По стежці, що веде до школи
А он комора, і здаля,
Як поплавок, у синім морі.
Хатки в садках, подвір’я чисті
А люди – рідні і привітні.
Птахи літають угорі,
А вдома теплі пироги.
Там мама хліб в печі пече,
А дітвора на призьбі жде,
Бо пахне хліб на увесь двір,
І найсмачніший він мені, повір.
Якби могла б я заплатити,
Тому, хто зміг би повернути
Туди, де мама хліб пече,
Де дітвора на призьбі жде…

Надія БІЛОЗУБ
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ОСІННІ ЖУРАВЛІ
Журавлі летять у небі синім
В далечінь далеку за село.
І сумну курличуть пісню,
От якби усім їм повезло.
Долетіти б їм туди, де треба
Й ватажку не збитися з путі.
Чистого й не грозового неба
Й дружньо всім триматися в куті.
Туга й жаль стискають груди.
Хтозна, звідки у душі воно?
Хочеться й собі злетіти
І за ними ген, через село.
Через ріки, гори і озера
Може кращу доленьку знайти?
Може, щоб усе оце забути?
І весною квіткою, щоб прорости?
Щоб з нуля усе життя почати,
Щоб радіти, жити і цвісти.
Жаль. Та не судилось.
Щастя десь там забарилось.
Зникли журавлі в синій дорозі
Пустий обрій видко із гори…
Тільки осінь примостилась на порозі
Будем з нею доживати до зими.
ХРИЗАНТЕМИ
Вже осінні квіти хризантеми
Зацвітають у моїм садку.
Листя падає з горіха й клена,
А я в серці спокій не знайду.
Відбуяла швидко весна-красна
Й золотаве літечко спливло.
І настала осінь, як і в мене,
А в душі не згасло ще тепло.
Може осінь буде без морозів,
Й хризантеми будуть ще рости
Тільки рано, хай нас не морозить
Бо так хочеться іще цвісти.
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Я БОГУ ПОМОЛЮСЬ ЗА ТЕБЕ
Я Богу помолюсь за тебе,
А ти хоч раз мене згадав?
Що я колись була у тебе,
Що зорі з неба мені ти діставав.
Та юнь була шалена, легкокрила,
Що підіймала нас у небеса.
Тобою марила і палко так любила,
Що й дня без тебе жити не могла!
Та блискавка сяйнула поміж нами
Й не зрозуміли ми себе
І з іншою ти вже вечорами,
Залишивши одну, самотньою мене.
Не стану згадувати я нічого.
Чому не разом, як колись?
А краще помолюсь я Богу,
За те, що ти мені тоді з’явивсь.
ЗАЧАРОВАНИЙ РАНОК
Ранок умився щедрою росою,
Що брат Вечір йому дарував,
І неспішно, легкою ходою
Лісом пішов до квітів, до трав.
Ондечки пташка в гніздечку дрімає
Літо на дворі – тепло і хороше їй.
Сонна Білка з дупла виглядає,
А чи Куниця не порушить спокій її?
Кущ Полину обійняв Конюшину,
Щось уночі нашіптував їй
Заєць і досі шукає морквину
Милій, сіренькій своїй.
Дзвіночки ще сплять, голівки донизу
Пишна Сосна у тумані стоїть.
Тільки тонкі гілки Верболізу
Починають без вітру тремтіть.
Біла Береза із Дубом у парі
Листям своїм шелестять.
А він – Велет свої очі карі
Не може від неї віднять.
Тиша і спокій у лісі витають
Ранок не може слово зронити,
– Як же мені, Вас у Нічки забрати?
– Як же мені, Вас усіх розбудить?

Надія БІЛОЗУБ

38

ХИТРИЙ ПАВУЧОК
Хитрий, чорний павучок
Сплів великий гамачок
І запрошує гарненько:
– Мошки, мухи, комарі!
Всі великі і малі!
Ви приходьте, прилітайте,
На батуті пострибайте.
Плати з вас я не візьму
Спати на ніч покладу.
Заснете ви солоденько…
От і буду я ситенький.
ГРАК-АГРОНОМ
Грак літає скрізь і всюди
Всі поля, де садять люди.
Обходив, обкружляв,
Переміряв, подзьобав
Не сидиться йому вдома
Хоче бути агрономом.
ЛІТО
Літо теплеє настало
В зелені ліса
Скрізь буяють квіти
І росте трава.
Ой радіють діти
Цій порі давно.
Бо тепер канікули
– Ото повезло!
ОСІНЬ
Пахне осінь динею
Пахне кавуном
Яблуком і грушею,
Медом за вікном
Виноградні грона
Важко налились
Ароматним пахощам
Весь садок заливсь.
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Найщедріша осінь,
Дякую тобі!
За такі дарунки
Вклонюсь до землі.
КОЗА-НЕСЛУХ
Я іду й козу веду,
А вона мене не слухає
То потягне в гарбузи,
То капусту нюхає.
Я її за роги, смик,
А вона мене у бік
Я її на стежку,
А вона із стежки
Тягне прямо в буряки
Я кричу їй: «Не тягни!»
Доки з балки доведу
З нею маю я біду.
Не коза, а злодій
Виводить по всім городі.
Може я іще мала,
А коза уже стара
Хитра й знає,
Де і що росте
От і тягне
Скрізь мене.

Ірина ФІНЧУК-ЦВІРКУН
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ІРИНА ФІНЧУК-ЦВІРКУН народилася в смт Тернувате, Запорізької області.
За фахом вчитель англійської, німецької мов та зарубіжної літератури працює
викладачем загальноосвітніх дисциплін в Ордена «Знак Пошани» ВПУ№75.
Активна учасниця художньої самодіяльності. Вірші пише з 15 років. Захоплюється українською піснею, народним мистецтвом.
УКРАЇНКА
Я так пишаюсь тим, що українка,
Що рід мій – із західних земель,
І в час цей чорний, я не розумію,
Як Україну можемо ми ділить,
Бо ми – єдині, в цьому наша сила!
До незалежності так довго йшли,
А що тепер? Віддамо шматрати?
Вже Крим віддали, віддамо Донбас?
Ні, українці! Схаменіться!
Настав той час, щоб показати – ми не спим!
І край свій рідний ми повинні захищати,
А не віддати тим, що зброю підняли!
ВСТАВАЙ, КРАЇНО!
Вставай. Країно! Прокидайся!
Зірви кайдани з мужніх пліч!
Постав на місце тих, хто насміхався,
Що ніби стерта ти з лиця землі.
Тебе навмисно катували
І кров синів твоїх лили,
А ти все сили набирала,
Щоб знищити всіх ворогів!
ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ
Ви вже пішли…Вас вже нема…
Ви не повернетесь ніколи,
Але для нас завжди жива,
У нашій пам’яті, в любові.
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В любові сина і доньки,
Для Вас донькой невістка стала.
Ви захищали, як могли,
Родину від людського жала.
Ви були вперті, сильні духом
Нас надихали на життя.
Вас час прийшов, Ви нам лишили
Родинне вогнище добра.
Своїм життям Ви грали вміло,
Це вміння нам не перейнять.
І все ж я потайки Вам заздрю,
Що вміли жити й виживать.
Коли фашист прийшов в країну,
Ви були зовсім ще дитя
В тринадцять Ви вже рятували
Важкопоранених солдат.
Війна проклята розділила родину Вашу навіки
В страшних окопах залишились
Назавжди всі ваші брати.
Все прожили, і біль, і радість
Для Вас життя вже відгуло .
Ви залишили нам у спадок
Родинну єдність і любов.
ЮНІСТЬ
Ми так змінились, ми – не ті
Роки нас так загартували,
І вже на скронях сивий дим,
І зморшки ти вже не сховаєш.
О, юність моя! Де ти є?
Чому так швидко відлетіла,
І де той вересневий день,
Коли від щастя я тремтіла.
З тобою я до шлюбу йшла
Щаслива, впевнена, мрійлива.
Я вірила, що доля нам
Наділить міцні крила.
О, юність, юність! Ти пішла…
І все скоріш забрала
Я лише в юності цвіла
Цвіла і в мить одну зів’яла.

Ірина ФІНЧУК-ЦВІРКУН
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ДІТИ
В цих крихітках життя моє триває
Їх мрії окриляють мою суть.
Для них я долі кращої благаю,
Я їм пророчу світлу путь.
Для них живу, для них працюю
Я з ними пізнаю життя.
Я, ніби пташка, яка звила
Міцне гніздечко в майбуття.
Майбутнє сина, і для доньки
Я не шкодую власних сил,
Я, наче змійка, не пускаю
В гніздечко грізних хижаків.
Гніздо сімейне міцним прутом
Я огорнула, як могла,
І так боюсь, що пташенята
Назавжди вилетять з гнізда.
СИНУ
Чи знаєш ти, як я благала,
Щоб Боженька надію дав,
Що зможу ніжно цілувати
Синочка, який міцно спав?
В ту ніч, коли на світ з’явився
Надій не мала на життя,
Але твоє тепло відчувши
Я повернулась з небуття.
Твій перший крик, такий жаданий
Він змусив жити, попри все.
З твоїм життям усе змінилось,
Ти в мене є! Це – головне!
ТАНЕЦЬ
Для мене танець – це життя,
Для мене танець – це натхнення.
Я в ритмі танцю знов жива,
Я в ритмі танцю полонена.
Я у полоні східних мрій,
В полоні казки Шехрезади.
В полоні східних кольорів,
В полоні східного кохання.
Я в танці тіло оголю,
Душі торкнутись ти не зможеш.
Хто ключ до серця віднайде,
Тому душа лиш заговорить.
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КАПРИЗ
Я хочу на море!Я хочу в круїз!
Купуй мені швидко квиток у Париж!
Париж мене манить і кличе скоріш,
Купуй мені швидко квиток у Париж!
Столицю бомонду, столицю краси,
Невже в цьому році не бачить мені?
Я губки надую…Я ніженькою топ…
І вже у селі я сапаю город.

МИКОЛА КОРЯВЕЦЬ народився в селі Підгаврилівка в 1949 році. Працював
головним інженером колгоспу «Авангард», головою Покровської селищної ради,
заступником голови райдержадміністрації Покровського району, начальником
відділу культури райдержадміністрації. Все життя захоплювався козацтвом. 10
років очолює козацьку організацію «Покровська». Має чин козацький генералмайор. Обраний Головою Асоціації Ветеранів Покровщини. Літературний
псевдонім Микола Степовий. Вірші розпочав писати з 12 років. У доробку
самодіяльного поета 6 збірок.
ГІМН УКРАЇНИ
(варіант програми на розквіт держави)
Хай квітує України і слава, і воля.
Хай нам, браття-українці, всміхається доля.
Будемо дружно працювати у своїй сторонці,
А взаємини хай кріпнуть, як дуби на сонці.
Хай звучить в нас рідна мова від Карпат до моря,
Хай народ не знає більше ні війни, ні горя!
Хай сади цвітуть вишневі і зростають діти,
І хлібам, що колосяться, будемо радіти.

Микола КОРЯВЕЦЬ
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Пам’ятаймо своїх предків і Дніпро-Славуту,
І нікому із «великих» не посіяти смуту.
Бо земля наша і мова – добра рідна мати.
Українці, всі ми разом – нас не роз’єднати.
Хай ніхто не зазіхає на нашу свободу,
Бо ми, браття-українці, козацького роду!!!
ПЕЛЮСТКОВА ЗАМЕТІЛЬ
Білосніжна пелюсткова заметіль
Несподівано в саду застала.
Меланхолія, печаль і біль
Моїм серцем знов опанували.
Юних років не вернуть назад,
Не злічить цілунки ті медові.
Чом приходжу у вишневий сад?
Пригадати обійми світанкові
І тебе у вранішній красі,
Присмак на губах п’янкої м’яти,
І троянду у твоїй косі,
І траву в садку ще не зім’яту.
Час минає і цвітуть сади,
Серцю знову хочеться кохати.
Кличуть на весні мене сюди
Заметіль, садок, батьківська хата!
ПОЖЕРТВУЙТЕ
Не робіть самогубства, багаті,
Бо ми з вами живемо в одній хаті.
Не губіть Україну, не губіть.
Полюбіть ви рідненьку, полюбіть.
Скиньтеся по мільйону чи по два,
Може, і залишиться жива.
Може, заживемо ми по-другому,
І уникнемо хаосу, погромів.
Залишайтесь до кінця людьми,
Скиньтеся не тільки ви грішми,
А й талантом, волею, мізками.
Застосуйте владу поміж нами.
І спасіть від прірви і падіння,
І від смути, мору, зубожіння.
Скиньтесь, олігархи й багачі,
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Скиньтеся злиденним на харчі.
І спасіть ви неньку-Україну,
А вона, як дочці або сину,
Забезпечить шану вам на віки.
Тож шукаймо для країни ліки.
Жертвуйте – і вас узнає світ!
Хай буяє калиновий цвіт!
Цей обвал ще можна зупинить.
Хай же всім, шановні, щастить!
ГАВРИЛЯНИ
Гавриляни, гавриляни,
Василі,Миколи, Івани,
Катерини, Галини, Марії
Хай здійсняться ваші мрії.
Земляки мої ви рідні,
Родять хай хліби дорідні.
Дзвінко пісня хай лунає,
Хай Вам БОГ допомагає
Дорогі мої краяни,
Гавриляни, гавриляни.
У районі і в столиці,
В кожній хаті і світлиці
Є краєвиди нашого краю,
Бо такого більше раю
Не знайти на земній кулі,
Пам’ятаймо дні минулі,
Наших пращурів, козацтво,
І Гаврилівське братство.
Нас об’єднує, гуртує,
Хай Гаврилівка квітує.
І хай життя буде як рай,
З повагою отаман, полковник Миколай !!!

Валентина ЧЕПУРКО
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ВАЛЕНТИНА ЧЕПУРКО народилася в 1962 р., в с. Зорівка Запорізької
обл., працює фельдшером швидкої допомоги. Поетична творчість давнє її
захоплення. Друкувалася в обласній, районній пресі, журналі «Сестра
милосердия». Видала чотири поетичні збірки. Переможниця численних
республіканських, обласних, районних літературних конкурсів. Плідно
співпрацює з композитором та виконавцем Петром Клименком, який пише
пісні на її вірші.
ЗЕМЛІ
Земле моя у бджолиному співі,
В білих суцвіттях, у травах густих.
Земле, твої пробудилися ниви,
Вже не луна «Колискова» між них.
Земле, ти приймеш одвічнеє зерно,
І зашумлять золоті колоски,
Буде співати їм хмара химерна,
Вкриє дощем ще тендітні ростки.
Земле, в тобі уся суть і потреба,
Кожному ти свій окраєць даси,
Кожному є свій окраєць і неба,
І в прохолоді краплини роси.
Пий! Насолоджуйся! Сій і примножуй!
Чесно віддай всі борги у замін.
Щиру молитву і хліб святий божий,
Вічне добро та сердечний уклін.
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***
Напевно я знайшла свій шлях –
Простору вічного тумани,
Бо наболіла віком рана,
Що запеклася у грудях.
Цей вільний шлях – самотній рок,
Я в ньому плаваю, мов птаха.
Рядочки рівні каліграфа Чи то політ, чи то урок?
Пишу й лечу, а поміж тим,
Все що від болю залишилось
І ще живе, ще не закрилось,
Хоч через пекло йшло та дим.
Сприймаю все, неначе дар,
І п’ю із чаші я поволі
Ковтки гіркі моєї долі:
Ось тут підніжка, там удар.
Я не стогну, а лиш мовчу,
Будую букову до букви.
Хотіли взять мене до рук ви?
А я лечу собі й лечу.
НІЧНИЙ МОТИВ
Сьогодні місяць сяйво лив
Згори до низу.
Мов хтось у небі запалив
Остаток хмизу.
Лякав сріблястий дідуган
Нічні комети.
І вигравав нічний орган
Землі сонети.
Село заснуло в сяйві тім,
Сопе малеча.
І потонув мій сонний дім
У ніч крізь вечір.
Гаряча кава,смак гірчить,
Полин у полі.
Допоки світ увесь мовчить Римую долю

Валентина ЧЕПУРКО

48

***
Ковтаєш дощинки, моя чорноземле,
Від спраги хмелієш, радієш весні.
Оздобиш квітками хустиночку темну,
Тобі ціле птаство співає пісні.
Несміло цілуєш торішні мозолі,
І руки шкодуєш натружені ти.
А хочеш, відкрию тобі парасолю?
А вище від неї – у пташках дроти.
Удвох скуштували ми краплі солоні,
Мені загірчить, як тобі звіробій.
Сховала ти, земле, в безмежному лоні
Отих, хто за тебе йшов вчора у бій…
ЛІТЕЧКУ
Вже обрій веселковим квітом
Мов хустка шовкова впаде.
Назустріч розкрилене літо
Степами медовими йде.
Несе полуниці й малину,
Аж сік поміж пальців поливсь.
Легкий капелюх за ялину
Зненацька йому зачепивсь.
Обличчя в веснянках рудіє,
Іде собі босе, і край.
А степ з кожним роком хмеліє,
І співом стріча його гай.
Радіють у березі діти,
Стривожився став від качок.
Біжу я стежками до літа,
Стелю перед ним рушничок.
НІЧ У СЕЛІ
Синіє під вечір подвір’я,
Поснули на клуні птахи.
Горять, мов лампадки, сузір’я,
Аж іскри летять на дахи.
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Спізнілий відлунює з шляху
Бурчанням нічним грузовик,
А Місяць – півсонний невдаха
У кузов впустив черевик.
Сміялися зорі-подружки:
«В однім черевичку гуляй,
І нам в золотистії кружки
Стемнілого неба вливай.
А хочеш,позичимо глека?
Он, в пані наткнувсь на штахет»
Стривоживсь старенький лелека:
«Надумали знову банкет».
Телятко замекало з хліву,
Наснились малому страхи.
Бо вперше в день бачило зливу,
Лило як з відра в лопухи.
Матуся-корівка потиху
Торкала тепленький бочок.
Снував аж під темную стріху
Тенети свої павучок.
Собакам вже стало за звичку
На вітер гарчать,як на зло.
Й ведуть затяжну перекличку,
А мій вже сховавсь у кубло.
Бо звик – в господині до ранку
Небесні горять каганці,
У кріслі старому на ганку
Не спить із блокнотом в руці.

Ярослава ТИХА
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ЯРОСЛАВА ТИХА народилася в 1987 р. в працьовитій родині тата-столяра та
мами-бухгалтера. Дитинство проходило в мальовничому селищі Цикове (нині
село Левадне). На формування світогляду та подальшої долі вплинуло виховання
і приклад дідуся та бабусі, які були вчителями. Після закінчення Дніпропетровського Національного Університету ім.О.Гончара з 2011 року працює в НВК
«ЗОШ І-ІІ ступенів №1-Покровська гімназія», вчителем історії.
Любов до поезії зародилася ще в ранньому дитинстві. Писала казки та
твори. Ще в шкільні роки була переможницею обласних поетичних конкурсів.
Друкується в місцевій пресі захоплюється фотографією, подорожами та іншими
творчими пошуками…
МАМИНА ЛЮБОВ
Зів’яли квіти в маминім садку,
Зелене листя скинула калина.
Нещадна доля знищила усе,
Що в цьому світі так вона любила!
Нема життя ні в хаті, ні дворі,
Холодний вітер свище одиноко
І тиша б’є в чоло пекучим током,
Лиш серце материнське дива жде!
То наче сном затьмарило планету,
Жахливим сном нікчемної брехні!
Ніхто не чує крику горе-неньки,
Яка кричить щосили: «Лиш не йди!»
«Не йди, прошу, поруш усі закони!
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Всі теореми навпіл розірви!
Лиш повернись, молю тебе, додому,
Й без сліз, без слів тихенько обійми.
І знову розцвітуть в садочку квіти,
І та берізка, що садили вдвох.
А хочеш чаю заварю з меліси!?
Чи то спечу улюблений твій торт!?
Проси, що хочеш! Тільки не барися!
Щоб струм буття навік не пересох.»
І хоч не вічні ми на цьому світі,
Все швидкоплинне, не верне назад!
Та для батьків своїх ми завжди діти,
Бо їх любов-то вічний зорепад!
Безжальний світ, тяжкі його окови,
Несправедливість груди розтина!
Коли дитина землю покида,
Одна лиш мати завжди жде додому!
Реальнісь суперечлива уяві,
І зовсім інший нам вселяє глузд,
Дітей не зможе мати відпускати
В далекий світ із материнських рук.
Стоїть, як завжди, вірно й непохитно,
І так далеко погляд свій зверта
Та мати, що роками жде на диво,
І кожен день кровинку вигляда.
НЕ ТРЕБА
Не дряпай зажиті рани,
Що й так заживали вічність.
Не треба блукати снами
І сіяти там відчай.
Не треба шукати слід мій
І стукати в мої двері.
Ти – марево гірких сліз моїх,
Моє не досяжне небо.
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Обпік мою душу...Байдуже!
Як бачиш, жива, ще дихаю.
Не треба просить пробачення,
Воно загубило значення.
Іди! Заблукай дорогами,
Забудь, напиши все наново!
Я більше не хочу спогадів,
І більше тебе не знаю я.
ЛЮТУЙ, АЛЕ МОВЧИ...
Лютуй! Рви душу мою на шмаття!
Пали на чуттях багаття! Кричи!
Життя... Воно мчить невпинно,
Розділене на години, як сни.
Так холодно, навіть сиро,
Бо пристрасть – нікчемна прірва... Пуста.
Душа до душі рветься,
Щемить від думок серце! Мовчи.
Лиш розум мене вертає,
Як правильно жити, знає. Велить!
Лиш мить.. Чуєш!? Мить! Обірветься!
Й до серця твого пригорнеться.., чоло.
І в світі пліток та злоби
Нас люд прокляне, осудить... за це..
Лютуй! Та лише дивися
Як падає жовте листя.. розлук..
Як жовтень мене стрічає...
коли я іду по краю стежок.
Дивись у вікно ночами
Там сльози мої з дощами... ідуть.
Бо доки я буду жити,
Я буду тебе любити,
І ти..., і ти...
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ХОЧУ...
I
Хочу пташкою в небо злетіти,
Щоб не чути людського гомону.
Щоб осудів лихих не терпіти,
Не вдихати міського смороду.
Хочу пташкою в поле квіткове,
Хочу чайкою моря торкнутися!
Пролетівши гірськими рівнинами,
Свіжиною тією окутатись.
II
Хочу дихать на повні груди
І до сліз,як дитя сміятися.
Щоб не знати біди лютої,
Від жорстоких гієн не страждати.
Хочу жити у мирі й злагоді,
Щоб війна на поріг не ступала.
Щоб свобода була прозорою,
І за горло людей не тримала.
Хочу людям добра безмежного
І натхнення на кожне завтрашнє.
Нехай в кожному домі оселиться
Сила віри в прийдешнє краще!
Я ЛЮБЛЮ СВОЮ БАТЬКІВЩИНУ!
Я так люблю широкий степ,
Що квітне пишно васильками.
Люблю, як пахнуть літом трави,
Що дух підносить до небес!
Як ранок сонячний стрічає,
В вікно проміння зазирає,
І чутно, як птахи співають,
Пробуджуючи кожен раз.
Люблю духм’яний мамин хліб,
І молоко парне у кухлі.
Люблю, як пахнуть медом груші,
І вабить око виноград.
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Люблю вдихати запах хвої,
Люблю грайливий вітерець,
Як тиша, і нема нікого,
Аж хочеться спинити час!
Люблю, як чую сміх дитини,
Як пригортаюсь до родини,
І всі здорові та щасливі!
То найцінніше всіх прикрас!
Я так люблю своє життя!
Свою єдину Батьківщину,
Де з перших літ життя красиве
Веде по дорогих стежках.
І кожен, безумовно, знає
Її рідніше не буває!
Землі, що змалку сповиває,
Що в серці кожного із нас!
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НАТАЛІЯ ДІДОВИЧ народилася у 1961 р. Економіст за освітою. З 1997 року
працює в редакції газети «Покровський край», завідуюча агропромисловим
відділом. Пише оповідання, нариси, гуморески. В 2017 р. вийшла друком книга
«Останній поцілунок осені».
ЛИСИЧКА
Вадим стояв на балконі і аж занадто зосереджено вдивлявся у вогні нічного
міста. Попільничка вже була вщент заповнена недопалками його сигарет. Він
кинув курити три роки тому і ось сьогодні «зірвався».
«Яка зла іронія долі», – крутилася думка. Рівно три роки тому він так само
стояв на цьому балконі і вважав себе найнещаснішою людиною на світі. Тоді від
нього пішла дружина, з якою, як йому здавалося, вони п’ять років жили душа в
душу. Щоправда, іноді Ірина висловлювала своє невдоволення, мовляв, ти мало
буваєш удома, мало уваги мені приділяєш. Але ж він займався бізнесом, дбав
про благополуччя сім'ї. І це в нього непогано виходило, за роки сімейного життя
вони придбали шикарну квартиру в центрі міста, престижну машину, вони
їздили відпочивати на найпопулярніші курорти. «То чого їй ще треба?» – не
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розумів Вадим. А останнім часом Ірина все частіше почала говорити про те, що
хоче дитину.
– Ти весь час пропадаєш на роботі, а я нуджуся вдома. Тільки не говори, що я
можу займатися шопінгом, ходити в салони краси, у кав’ярні з подругами. Я
сита усім цим по горло. Та й вік у мене такий, що з народженням дитини
зволікати не можна, – говорила дружина.
Вадим же мав свою думку з цього приводу. Він вважав, що треба пожити для
себе, поподорожувати, побачити світ, а дітей вони ще встигнуть народити і
виховати. Ірину він по-своєму любив, хоча іноді й зраджував. Але то були
просто короткочасні інтрижки, які він не вважав великим гріхом для чоловіка. І
ось три роки тому, якраз напередодні Дня Святого Валентина, який вони з
дружиною завжди романтично відзначали, Ірина зібрала валізи і пішла.
Півроку Вадим страждав, навіть «ходив» у запої, а потім оговтався. Та з
часом звідав усі переваги холостяцького життя. А вони були. Ні перед ким не
треба було звітувати куди йдеш і коли повернешся, ніхто не сварився за те, що
поклав не на своє місце речі, не помив тарілку. З часом у колі друзів його почали
називати не інакше, як донжуан, ловелас, серцеїд. І це було справедливо. Він,
тридцятирічний красень на шикарній іномарці, був мрією багатьох дівчат.
Знайомства заводив легко, залицявся красиво. Дарував квіти, подарунки, коли
хотів підкорити серце жінки, був щедрим і красномовним. Жінки летіли у його
обійми, наче метелики. І згорали. Бо жоден його роман не тривав більше місяця.
Навіть найгарніша і найвитонченіша жінка йому з часом набридала, ставала
нецікавою. Його тягло на нові подвиги, на нові перемоги.
З Оксаною Вадим познайомився в інтернеті, що було зовсім не в його
правилах. Він ніколи не заходив на сайти знайомств, не знайомився в соціальних
мережах, вважав це дурістю. Інша справа, знайомство у кав'ярнях, нічних
клубах, навіть на автозаправках, коли жінку можна розгледіти, оцінити і відразу
зрозуміти, хочеш ти цього знайомства чи ні. А того разу він зайшов "В
Контакте" і побачив її фото серед друзів однієї з його подруг. Щось зворушливе,
наївне було у виразі її обличчя. Дівчина була схожа на лисенятко. Кирпатий
носик, розкосі великі очі, пухкі звабливі вуста. Рука сама потяглася до
клавіатури, набрала текст повідомлення:
– Привіт, прекрасна незнайомко. Не хочеш познайомитися? Я б цього дуже
хотів.
На його щастя, дівчина була в онлайн і «есемеска» від неї прийшла через
кілька хвилин:
– Привіт. Я не проти. Деі коли?
– Місце і час вибирай ти. Я згоден на все, – полетіло його «есемес».
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Вона обрала місцем їхньої зустрічі не кав'ярню, а чомусь єдиний у їхньому
невеличкому місті пам'ятник. Коли у призначений час він вийшов з авто і,
підійшовши до пам'ятника, побачив її тендітну постать, серце закалатало, мов
навіжене. Такого він не помічав за собою ще з юнацьких років. Навіть коли
зустрічався з Іриною і робив їй пропозицію руки і серця, не хвилювався. Для
нього це був продуманий, виважений крок.
Дівчина відразу його впізнала, зашарілася, від чого стала ще симпатичнішою,
простягла руку для привітання. Долоня була маленька і така гладенька, ніби
оксамитова. У Вадима стисло в грудях.
– Я Оксана, – промовила ледь чутно і опустила очі.
«Невже у наш час бувають такі дівчата, я думав, що таких вже давно й не
виробляють», – майнула думка.
Вони почали зустрічатися майже щодня. Оксана була студенткою
економічного вузу, вчилася на п'ятому курсі. Його Лисичка, так Вадим називав
Оксану, подобалася чоловікові все більше. У ній приваблювало все - як
говорила, як рукою поправляла зачіску, як посміхалася чи переливчасте
сміялася. Дівчина жила сама у квартирі, яку їй залишили батьки, а самі
переїхали в інше місто. Оксана виявилася гарною господинею. Коли Вадим
приходив до неї, на нього завжди чекала смачна вишукана вечеря. А ще Оксана
мала рису характеру, яка дуже імпонувала Вадиму, – вона ніколи не ображалася.
Навіть коли він обіцяв прийти і не приходив, не попередивши її, чи коли невдало
жартував над нею у колі друзів, а потім вибачався насамоті, вона не дорікала, а
лиш торкалася його плеча і говорила:
– Я тобі пробачаю, адже ти так вчинив ненавмисно.
Вони зустрічалися вже півроку, і Вадим все більше розумів, що його
затягують ці стосунки. Чомусь це його лякало. «Невже скоро скінчиться моє
привільне холостяцьке життя, знову почнеться сімейний вирій зі сварками,
докорами?» – свердлила думка. Хоча напівсвідомо розумів, що Оксана не буде
влаштовувати сварок, не буде нічим дорікати, тим паче, що вона ніколи навіть
натяком не давала зрозуміти, що хоче заміж.
«Треба взяти паузу, перестати зустрічатися, тоді я зрозумію наскільки вона
мені дорога і чи зможу я жити без неї», – вирішив він і сказав про це Оксані.
– Якщо це твоє рішення, я його приймаю, – чомусь прошепотіла, а не
проговорила дівчина.
З їхньої останньої зустрічі минуло два місяці. За цей час Вадим намагався
зустрічатися з іншими жінками, їздив з друзями на полювання, ходив у сауну. Та
врешті-решт зрозумів, що без Оксани навколишній світ здається сірим і
нецікавим. І ось напередодні Дня закоханих він стояв на балконі і курив
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сигарету за сигаретою. Завтра у нього буде найвідповідальніший день у житті –
14 лютого він освідчиться Оксані і попрохає її вийти за нього заміж. Для цього
випадку він купив каблучку з діамантом, а завтра обов'язково знайде її улюблені
лілії. «Прощай, холостяцьке життя», – мовив у темряву і пішов спати.
Вранці з легким серцем сів за кермо свого авто, підморгнув лисичці, яку
подарувала йому кохана і яку він прилаштував на панелі автомобіля, і поїхав до
знайомого будинку.
Піднімаючись на ліфті, ще раз перевірив кишеню, чи не забув удома
коробочку з каблучкою, оглянув букет і залишився задоволений. Двері довго не
відчиняли, Вадим уже подумав, що Оксана пішла на лекції раніше, ніж зазвичай.
Та клацнув замок, і на пирозі з'явилася його Лисичка у коротенькому халатику.
«Яка ж вона у мене гарна», – майнула втішна думка. Але Оксана чомусь не
поспішала запрошувати Вадима зайти. «Напевно, сердиться за довге мовчання.
Нічого, зараз я все владнаю», – подумав чоловік, і рішуче попрямувавши на
кухню. І став оторопіло в дверях. За кухонним столом сидів хлопець, спокійно
пив каву і привітно посміхався.
– Це хто? - вихопилося у Вадима.
– Це Андрій, мій наречений. Я з ним зустрічалася до тебе. Потім ми
посварилися, потім я зустріла тебе. А тепер ми знову разом. Спасибі тобі за
паузу. Завдяки їй я зрозуміла, хто насправді мені дорогий і з ким я хочу бути.
Вадиме, вибач, але ти герой не мого роману, – наче в тумані почув голос
Лисички.
Не пам'ятав, як вийшов з квартири, як сів у авто. Глянув перед собою, на
панелі сиділа і насмішкувато посміхалася лисичка.

ЮРІЙ НІКОЛАЄНКО
ЛИМЕРИХА
Сьогодні Ніна Петрівна Лимериха іменинниця. Гай, гай... Як швидко і
непомітно летять літа... Нібито ще й на світі не жила, а вже сімдесят з добрим
гаком стукнуло. Не зчулася й коли, як стала старенькою бабусею. Та все ж таки
день народження – день святковий, особливий в житті кожної людини. Але
особливих, як зазвичай, радощів жінка не відчувала, сидячи самотньо в кімнаті зі
своїми невеселими думками, які тяжким каменем гнітили її вразливу душу.
Ще зовсім недавно воркувала вона зі своїм чоловіком Михайлом, не маючи й
гадки, що ось так, наодинці, святкуватиме свої іменини.
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Ех, Михайле, Михайле... Ми ж з тобою завжди були вкупі. Разом трудилися
на виробництві, ростили сина, потім внуків.
І згадалося, як починалося їхнє спільне життя... Не було спочатку в них
нічогісінько, бодай навіть горщиків. Та побралися з Михайлом по великій
любові, молодість долала всі негаразди, велика надія була на краще майбутнє.
Роботи не цуралися, а її в ті повоєнні роки було непочатий край. І все поступово
налагоджувалося. Мов ті полустанки за вікном швидкого потягу, пролітали
щасливі роки. Виріс син Володя, відслужив, як годитися, у війську, повернувся у
рідне селище і влаштувався працювати на виробництво. Одружився, а незабаром
із коханою Тамілочкою і онуками порадували старих. Олежик та Інночка, одне
за одним. І тільки малеча трішечки, так би мовити, піднялася, молодята
перебралися в окрему квартиру неподалік. А проте, фактично жили вони однією
сім'єю. Бабуся Ніна, як називали її лагідно онучата, намагалася догоджати та
панькати сина та невісточку, радісно зустрічаючи їх з роботи та пригощаючи
гаряченькими стравами. А у вихідні і свята – і поготів, залюбки випікала та
готувала смачненьке. А що вже з онуками, то так тішилися та няньчилися з
Михайлом! Словом, допомагали дітям сповна: і автомобіль придбали, і нову
квартиру. І все було добре в їх розміреному житті, їх старечій осені.
Не зчулися, як і онуки ступили на стежину самостійного життя. А з тим, з
кожним роком все тяжче ставало їм рухатися, – підводили ноги. А тут ще й
пішла в країні криза, безлад: скорочення виробництва, невиплата зарплат. І
почали люди залишати насиджені місця, шукати кращої долі і заробітку.
Вирішив і син їхній Володимир разом з Тамілою пошукати кращого життя. Хоча
батьки їх відмовляли не рипатися, та хто тих батьків слухає. Взагалі, останні
роки щось в синові перемінилося, став якийсь знервований, грубий, давно вже
батьки не чули від нього лагідного слова. Та все таки він завжди був поруч. І
була надія, що він і є запорукою, прихистком і підтримкою в їх старечій немічі.
І, не отримавши батьківського благословення, подружжя вирушило у світ
широкий.
Знов потяглися для Ніни й Михайла довгі безсонні ночі, такі, як за служби
Володьки в армії. В їх телефонному спілкуванні мати благала, щоб діти
верталися, та все даремно. Михайло, той мовчки, без емоцій, в собі переносив
розлуку, висловлюючись іноді скупо: «Вони нас зрадили». І міг годинами
мовчки сидіти на канапі, заглиблений у свої гіркі думки. А з тим став хиріти, та
й зовсім зліг. А згодом його й поховали...
В тяжких переживаннях потяглися безрадісні для Ніни Петрівни дні.
А якось вранці несподівано обізвався в передпокої дзвінок. Відчинила двері і
не відразу збагнула, що на порозі стояли її діти – син і невістка.
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– Радій, бабо! Ми повернулися! – урочисто привітався Володимир, – Ох і
заживемо! Не сумуй, все буде добре!
І почалося для матері нове життя. З перших днів зрозуміла вона своє
становище. Син одразу ж поставив їй ультиматум:
– Жити будеш разом з нами, а свою квартиру переоформлюй на мене. А там
видно буде.
«Біля дітей краще буде, діватися нікуди», – втішала себе стара. Та не було
того дня, хвилиночки, щоб мати почувалася в спокої.
І то були ще квіточки. Що далі, то все більше допікали їй діти своїми
докорами. Виходило, що то вона винна у всіх колишніх і нинішніх бодай
найменших негараздах.
Словом, у всьому, що було не так, як хотілося, винна була мати. І жалили її
змучене материнське серце, немов розлючені оси: не там стала, не так
повернулася, не так обізвалася. А ще: «Не твоє діло, бабо». Ніяких прав – пенсію
відібрали і посадили на мізерний пайок. Пігулки від сердечного болю та
підвищеного тиску та Свята книга, яку, заховавшись від образ в куточок, читала
нишком, – ото і вся розрада. Кому пожалітися? Спробувала сперечатися, та куди
там! Ще більше потім діставалося. А це й Псалтир відібрали: «Ти що, бабо,
святою хочеш стати?».
А згодом, чи то від постійних хвилювань, чи Бог зна від чого, почав у неї світ
гаснути перед очима. Спочатку одне око пеленою заволокло, а потім і зовсім
перестала бачити. Та ще й із зубами проблеми додалися.
– Може б, сину, мені до лікарів звернутися? - спробувала вона заговорити з
сином.
– Ти що, бабо, сто років жити зібралася? В мене теж болячок хоч відбавляй і в спині пострілює, і ноги крутять. Так я ж молодший! Куди тобі з таким тиском,
сиди собі нишком! - невдоволено відповідав їй Володька.
Тож почалось ще більш безрадісне її існування в повному мороці, В образах
та штурханах. І тільки в спогадах про Михайла грілось її зболене серце. Чи ж
могла вона тоді подумати, що опиниться в такому сумному становищі? Та хоч
би хоч раз почути від сина бодай одне добре слово! Сину, сину, що з тобою
сталося? Чим же я тебе зобидила? Все старалася, дбала, ночей не досипала, аби
вам добре жилося. А тепер стара та немічна, стала порожнім місцем для вас.
Ніби якась стороння я, чужа людина, а не рідна мати. То Володя таким став під
впливом невістки, - припускала старенька, розмірковуючи на самоті, - Не міг сам
він до такого дійти. І чомусь не може виплутатися з тих тенет, що сплела йому
жінка...

Проза
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А вчора з'їхалися у відпустку онуки, Олежка та Інночка, вже дорослі, зі
своїми діточками. Розрадилося трішки бабусине серденько від дитячого сміху в
хаті. А сьогодні вдосвіта, не зважаючи на її день народження, вирушили на
відпочинок до моря. Домовилися з сусідкою (видно, заздалегідь), щоб
пригляділа за старою. А чого ж не глянути, коли ще й заплатять їй за це.
Не сумуй, бабо, ми й за тебе вип'ємо келишок на узбережжі! - привітав матір
Володимир, та й гуркнув дверима за собою.
«Як вони там? - подумки бідкалася іменинниця, виринувши із спогадів, - чи ж
добралися до затоки? Певно, вже тішаться у морській водичці.»
І знову спогади... Вони з Михайлом на золотому узбережжі вдвох. Пізніше - з
онуками. Скільки радості було у дітлахів, коли вони бавились у прибої, будували
фортецю з піску, а піниста хвиля щоразу її змивала, лагідно лоскочачи їхні босі
ніжки... Це були дні, сповнені щастям і радістю.
Ледь помітна посмішка ніби засвітилися в куточках міцно стиснутих вуст,
засяяла на мить в борозенках зморшок та й сховалася. І захотілося їй хоч би на
хвилиночку сивою чайкою полинути на морське узбережжя, поглянути, як там
бавляться діти - правнуки, почути гомін хвиль, вдихнути запах моря... І ось ніби
прямо в її кімнаті вона відчула на мить і легенький прохолодний шелест хвиль, і
вологий гіркуватий присмак на губах. То невидима сльоза, гірка і солона, немов
та морська вода, стікала по посічених мереживом зморшок, старечих запалих
щоках...

НАДІЯ ДМИТРЕНКО
ТАТКІВ САД
Скільки себе пам’ятаю, біля нашої хати ріс розкішний сад. Не садочок з
декількох дерев, а справжній, великий. В ньому було десь тридцять – чи й
більше – дерев. Його насадив мій татусь і дуже пишався цим. Переважно то були
яблуні. Яких тільки сортів там не було: і семиренко, й білий налив, і сніжний
кальвіль, – червоні, рожеві, ранні, пізні, солодкі і не дуже... Тато хотів, щоб його
діти завжди їли яблука, хоча сам був до них досить байдужий. Він їх
підсаджував весь час. А мама говорила, що скоро у нас городу не залишиться,
буде тільки сад.
Так хочеться мені ще хоч раз потрапити в дитинство, щоб тільки пройтись по
нашому саду, коли він цвіте! Мимоволі пригадую пісню Євгена Мартинова:
«Яблони в цвету – какое чудо»…
Забути це не можна. Коли ти, заглиблюючись у сад, ідеш, ідеш, а навколо
біла-біла, пахуча-пахуча казка. І немає на світі нічого, крім весни, яблуневого
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цвіту, ніжних пелюсток, крихітних тичинок. А в юному серці – і щем, і
блаженство…
Навколо кожного деревця обкопана великими колами земля. А в міжряддях –
червоні тюльпани, не такі величезні, як зараз – кримські чи голландські, а
простенькі, але доволі милі й привітні. Деревця підбілені, як в білих носочках,
стоять, як першокласниці на першому дзвонику, з великими білими бантами на
голові.
Для свого саду тато навіть завів два вулика бджіл, щоб вони опилювали
дерева. І коли качали мед, ми з братом обов’язково не оминали там покрутитися,
через що потім то я, то він ходили з очима, схожими на китайські.
Була в нашому садочку одна яблуня з дивними яблуками. Вони були такі
великі, але на смак зовсім ніякі. Оці яблука дуже любила наша сусідка тітка
Ганна. Йдучи на роботу, вона заходила до нас і говорила мені: «Ану, дитино,
назбирай мені декілька яблучок». – Я охоче накладала собі в пелену яблука, а
тітка гукала: «Досить! Досить! Я ж їх за увесь день не поїм!».
Тітка Ганна була якась не схожа на наших жінок. Дядько Грицько, її чоловік,
звідкись її привіз і одружився. Вона була така смаглява, темноволоса і схожа на
циганку. Але в житті вона була звичайна молодиця. У них було троє дітей.
Одного разу тато посадив ще якийсь один саджанець. Допоки він ріс – нас не
цікавив. Та, виявилось, це була рання черешня. І от вона зацвіла. А через деякий
час з’явились ягідки. Вони стали швидко підрум’янюватись. У нас з братом вже
не хватало терпіння чекати, поки вони достигнуть. Кожного дня ми все
куштували й куштували, аж поки не обірвали всі. Тут татко, прийшовши з
роботи на обід, покликав нас до себе. Ми прибігли, ні про що не здогадуючись.
А він і каже: «Ану, діти, принесіть мені хоч жменьку ягідок. Я спробую, що за
черешню я посадив». Ми з братом потупили голови і стояли як німі. Було дуже
соромно.
– Так що, діти, чого стоїте?
– Але, ж тату, їх було так мало, - промимрила я.
– Добре вже, йдіть собі, – тато в нас був дуже добрий і люблячий.
Найсмачнішими в саду були яблука – тато їх називав по простому: пепенка.
Коли вже стояла осінь і опадало листя, можна було під деревом розгребти його
руками й знайти золоте яблучко. Воно вже було таке стигле, влежане,
найсолодше! Бо росло на верхівці, й коли збирали яблука, його не дістали. А
потім воно впало й сховалось під листячко. Ці яблучка – це був найкращий
подарунок від осені і від мого татуся. Спасибі тобі, таточку, за щасливе
дитинство, за твій найсолодший мед, за твою любов і твій яблуневий сад.

Історичні перехрестя

С.Р. ЛЯХ
СПОВІДЬ СІЛЬСЬКОГО ІНТЕЛІГЕНТА МИНУЛОГО СТОЛІТТЯ
Автор поданих нижче спогадів – Данило Захарович Лях (1887–1966), уродженець південноукраїнського регіону, а саме тієї його частини, що знаходиться на
межі сучасних Дніпропетровської, Запорізької і Донецької областей. Його
батьківщина – село Іванівка та її околиці – то був, за його власним визначенням,
«самий далекий куток бувшого Олександрівського повіту (тепер Запоріжжя); тут
стикалися чотири повіти Катеринославської губернії, а саме Олександрівського,
Павлоградського, Бахмутського і через річку – Маріупольського».
Чимало цікавих деталей подається про функціонування Гнєдінської сільськогосподарської школи і ремісничого училища, про подвижницьку діяльність
видатних діячів Півдня Гнєдіна, М.О. Каришева та їх помічників.
Спогади сільського інтелігента доносять до нас деталі, які не можуть не
вражати – ні, не екзотикою патріархальщини, навпаки – модерновістю,
динамізмом життя покоління сучасників паровоза і поміщицького
землеволодіння. Тут публікується фрагменти спогадів Д.З. Ляха.
Народився я у 1887 році 14 грудня по ст. ст. при селі
Дібрівці (Велика Михайлівка) бувшого Олександрівського повіту на Катеринославщині.
При маєтку пана Жебуньова був такий хутір, або
присілок, що й звався – Жебуньова. Там родились і мої
брати, сестри і, певно, й мій батько. Дід, прадід
походять з села Іванівки, що на р. Вовчій, за 30–40 км
від Жабуньової, яка теж розташована біля Вовчої.
Початки заселення Іванівки – з року 1775-го. По
зруйнуванні Січі Запорожської частина козацтва, з
своїми сім’ями, помандрувала у Туреччину і утворила
Січ Задунайську. Частина оселилась на Тамані,
Д. Лях у козацькому вбранні Кубанщині. На Запорожські степи линула решта
Фото 1911 р. Хашурі, Грузія козацтва і селянства, що тікали від панів і різних
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польських та московських гнобителів. Історія утворення Іванівки приблизно
така: якийсь козак (старшина) Чигиринець Іван над Великим Яром, що зараз за
горою, на північ від р. Вовчої, оселився, завів своє господарство. До його хутора
приселювались інші козаки й селяни. Через гору, до річки Вовчої, ганяли на
водопій худобу, коні, вівці, поробили прогони, бо скрізь були лісові зарослі:
терни, дикі груші, кислиці, лісові дерева різні, а нижче – осокори, верби, лози.
Там, де йшли ці прогони, утворились проходи, по яких роками неслись з гори
весняні снігові потоки води, а теж під час літніх злив. Від того утворювали
поступово поперечні яри, а по них неслась вода потоками, струмками аж до
річки. Ерозія поширювалась. Яри збільшувались у глиб, довжину і ширину.
Утворювалось безліч ярів, ярків з одвершками, що зараз на очі нам бачаться.
Річка Вовча тоді була широка і глибока, вся охоплена природньою деревною
рослинністю. З півдня – цілинний степ, озера, оточені непролазними тернами,
вербами та лозами. Дикий степ, степ і могили.Коли поселенців збільшилось,
через кілька десятків років, почали селитись уже понад річкою. Спочатку з
західної сторони, на вищих місцях, а далі – на схід довгою смугою попід горою.
З півночі – гора, з півдня – річка.
У 1840 році була збудована велика кам’яна церква, а до того була невелика
дерев’яна, яку було розібрано, і на цім місці засновано нову велику.
«Пройшли». роки, і с. Іванівка, яка одержала й назву від засновника першого,
Івана Чигиринця, – розляглась на 10 верст. З західного кінця крайній селянин –
Гречка, а на сході – Бечка. Така була й поговірка: «Від Гречки до Бечки
тягнеться Іванівка». Так мені розповідали столітні діди: Мищенко, Чорний
Степан, Дзюба і ін. про Іванівку.
Ось мені вже 7 років. Перед цим відбувались в селах «лжеторжества»: Цар
Микола ІІ коронувався... Во «дива» було! Муштри, гуляння, пияцтва, галасу,
ілюмінацій... Якраз, згадую, кінчали будувати нову земську школу: красива, як
писанка стояла під горою, на площі. І на 7–8 році – я вже школяр.
Вчитель мій був Ширяєв Микола Васильович, а другий вчитель – Євдокія
Серапіонівна, прізвища не пам’ятаю. Все зодягалась в українське вбрання і була
якась вражлива, приємна – гарна. Цей учитель дуже цікавився більше працею
позашкільною. Він організував великий народний хор з селянської молоді і
дорослих охочих чоловіків. Влаштовував концерти, вечори (бали тоді звались).
Коли мені вже було 9–10 років, кінчав щось 2-гу групу, батько вже
повернувся додому в Іванівку. Господарював. Мали коні, корову. Збудували
нову хату для майстерні брата. Женили Андрія. Батько, пригадую, був ще
здоровий, міцний, на вигляд гарний, з чорною бородою.
[...] Батько помер всього лише на 45–46 році життя. Ховали ми його лютого 2го дня ст. ст. року 1899-го. Лишилось нас сиріт: старший брат Андрій, сестра
Ганна, Олена, я і найменший братик Митрофан.
Мати. Матір свою я дуже любив. Ще маленьким любив сидіти біля неї в сінях,
коли вона вишивала або шила що і співала гарних рідних пісень. Особливо
лишилась у моїй пам’яті пісня про чайку. «Ой, горе тій чайці, чайці небозі, що
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вивела чаєняток при битій дорозі...» Ще багато співала вона журливих
прекрасних пісень. А я, мале, сиділо і все вдивлялось у її лице, очі, на яких видко
було сльози.
Від матінки сестра Галя перейняла любов до пісні і, як згадував, була
найкраща співачка у церковному хору. В Пилипівку до сестри ходили на
досвітки кілька кращих подруг. Вишивають та співають колядки і щедрівки, щоб
співати на Різдвяних святах: «Ой, дивнеє народження», «Як царів рід
засмутився», «Добрий вечір тобі, пане-господарю», «Ой у Єрусалимі рано
задзвонили» і ін. Я дуже любив їх слухати, і коли на Різдвяних святах скрізь
розлягались співи колядок дівчат і хлопців, це для нас малих була величезна
радість.
Коли не стало батька, провід у сім’ї взяв старший брат Андрій. Він із своєю
дружиною жив у своїй хаті, а ми жили у старій. Ганна часто була у наймах або
влітку ходила на поденні роботи до баштанників.
Слід трохи змалювати нашу стару хату. Це була досить чимала будівля, вся
плетена. Як у старинних хатах, з великим сволоком, що своїм кінцем виходив на
південь під стріху, де зроблено піддашок. Із заходу і півдня велика призьба.
Димар теж племений, широкий, у основі (в галані вже) справжня кабиця, де
влітку варять куліш, галушки, вареники і ін. Над кабицею дірка (димохід), з неї
виходе дим, що йде з хатньої печі. Коли потрібно, дірка ця (зв. верх) затикається
каглою. Увійшовши – сіни. Праворуч – двері до хати. Прямо – дверці у так
званий чулан. Над хатою і над чуланом стеля (і горище, звісно). Над сіньми стелі
немає, прямо під дахом. Тут же, в сінях, завжди стоїть хороша драбина для
користування горищем. Всередині хата поділена на велику, де виходе челюсть
печі з комином, і малу хату, де зроблено піл, напроти припічок і піч (черінь), де
зимою ми, малеча, з мамою спали. Коли глянеш на цю будівлю знадвору, то це
була типична старинна українська хата. Їй тоді вже було до ста років. Певно,
вона будувалася на початку заселення Іванівки. Велику роль у зміні мого життя
й здійсненні моїх прагнень відіграла моя сестра Ганна. Вона зовсім відрізнялась
від звичайних дівчат. Самотужки вивчилась письма, коли ще до хору ходила.
Дякуючи доброму голосу і вмінню співати, а далі виконувати комічні ролі у
виставах, вона, як кажуть, вибилась у люди. Скоро їй добрі люди допомогли
стати зав. чайною, які в той час відчинялись по селах так званими «обществами
трезвости». Ці чайні, можна сказати, провадили корисну роботу на селі. Громада
й у Іванівці для цього відпустила великий будинок, де крім чайної, уміщалась і
земстка бібліотека-читальня. До чайної передплачувались журнали: «Киевская
старина», «Нива», «Русский паломник», «Вокруг света» і інші. Селянин чи
прохожий зміг випити задешево чаю з цукром, купити дешево бубличків. Сестра
їх закупляла цілими партіями, і я любив ними ласуватись. В чайній стояла якась
«музика» під назвою «Стелла». Вставлявся металевий кружок (платівка),
заводилась пружина і, відсунувши ручку ричажка, чулись приємні звуки: вальса,
марша, польки чи пісні. Це розвага для одвідувачів чайної. Десь з половини
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вересня мали поїхати вже зовсім до школи в Гнидину, що зараз по лівий бік
Вовчої біля великого села Покровського.
Про школу, про навчання в ній мова буде далі. евно-вражливого, хорошого,
радісного поклику ще в ці дитячі молоді роки. Певно, моя родинна обстанова та
прекрасне лісове оточення, де я родивсь і потім знову кілька років проживав з
отцем, заклали в моїй душі і серцю перші ознаки естетики і любові до природи,
музики, співу, і взагалі гармонічно все це поєднувалось в моїй голівці в перший
період дитинства 10–13 р. Я дуже любив слухати гру на гітарі моєї сестри Галі,
коли вона під акомпанемент її співала пісні: «Ой, піду я лугом – лугом долиною,
чи не зустрінуся з родом-родиною», «Ні, мамо, не можна нелюба любить!», «Ой,
зацвіла червона калина» і ін. Вже на 12 році я грав на гітарі простенькі речі.
Я любив нашу гору, любив річку з її прекрасними левадами, тополями,
вербами, верболозами, лозами. Я любив слухати здалека співи пташок,
щебетання соловейків. Я був пастушком цілої сотні гусей, які ганяв пасти за
гору, аж до Великого Яру. Раненько мати будить, щоб до спеки попасти, а коли
обідня пора – гнати їх до річки. Женеш, попасуєш і з гусенятами розмовляєш.
Співаєш яку пісеньку до них. Стрибаючи по ярах, спускаєшся в них у долину.
них у долину.
В мене було два товариші: Сашко Величко і Макар Павленко. Років нам з 8–9,
ми вже біля дяка Бориса Івановича Охотникова, співаємо завжди в церковних
відправах. Наші голоси були дзвінкі. Співали, певно, добре, бо вже на 10–11 році
нас залучили до великого хору, що співав на лівім крилосі Але участь у
церковному хорі все ж мені була корисна: я привчався до нотного співу,
вироблялась у мене співоча здібність. Та церковні співи були дуже хороші.
Виконувались речі славних композиторів: Бортнянського, Турчанинова,
Симонівського, Левандовського, Веделя і ін. До самого від’їзду до школи я не
покидав хору. Це була єдина розвага в ті часи – як для учасників хору, так і для
парафіян, які вистоювали довгі відправи і з великим піднесенням слухали наші
хорові співи, а в кінці звичайно окремі концерти на слова біблійного поета,
співця, псалмопівця – царя Давида
Школи для селянських дітей: Гнидівська Реміснича (технічна) і Гнидівська
Сільськогосподарська
Жив у Гнидині якось пан Гнєдін. Людина на ті часи ліберальна, з поглядами
на гуманність. Коли було утворено земство, то такі землевласники, як Гнєдін,
барон Корф, Кущ і ін. повели по селах просвітню роботу серед селянства. Гнєдін
ще до 1887 року, тобто до року мого народження, на свій кошт збудував у
своєму селі Гнидині хороший 3-поверховий будинок, окремо для майстерень
приміщення, квартири і ін. службові заклади. З погодження міністерства утворив
прекрасну, добре обладнану школу, що звалася: «Гнединское ремесленное
училище». Школа була на той час хороша. В ній вчились селянські діти,
здебільше на державний кошт. Вона давала фахівців нижчої кваліфікації.
Приймались туди більш доросліші діти, фізично розвинені, і провчившись 4
роки, – виходили вже цілком дорослі юнаки і йшли у ковалі, слюсарі, механіки,
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кресленники, і охочі і здібніші до науки добували право на народного вчителя
або йшли до середніх технічних шкіл.
Десь у 1898 році вихованець і спадкоємець Гнєдіна професор Каришев
Микола Олександрович за прикладом свого батька (був взятий за дитину) на свій
кошт побудував великі будівлі за селом, в степу відвів площу землі у 200 дес.
понад річкою Вовчою і з погодження Департаменту хліборобства відчиняє
школу хліборобну, що мала назву: «Гнединская сельскохозяйственная школа 1го разряда» з 4-річним терміном навчання. Збудувавши, за своїм планом, школу,
передає її в державу і за своїм проводом здійснює план діяльності її.
Укомплектовує штат вчителів-вихователів, обладнує школу необхідним майном
та устаткуванням. Тут і велика бібліотека, фізичний кабінет, лабораторія.
Майстерні: теслярсько-стельмахова, ковальсько-слюсарська. Стайні для коней і
корів. Зразкові свинарники і взагалі все що було найпотрібніше. перший випуск
у 1902 році. М.О.Каришев в учбовий період року знаходився в Москві, був
професором політекономії при Московському сільськогосподарському інституті,
що був перетворений з Петровської академії. Він був людина дуже добра як для
нас, так і для села, якому відпустив багато землі. Увесь час свого життя він був
попечителем нашої школи, а теж і ремісничої. На літо він приїздив додому у свій
маєток з сином Миколою і донькою. До сина приїздило багато студентів, його
товаришів по університету, бідних, що не мали притулку.
В перші три роки існування школи душою її був викладовець спеціальних
дисциплін – Шаригін Дмитро Макарович. Я його вже не застав. Об ньому щиро
відкликаються учні і вчителі, що були при ньому. Він був син багатого батька.
Закінчив Московський сільськогосподарський інститут, був народоволець. Його
Каришев переконав працювати на село і залучив провідним вихователем до своєї
школи. Школа через його турботи набрала прекрасного вигляду і мала зразкову
постановку навчання як теоретичного, так і практики по всіх галузях сільського
господарства. Це не було якесь «казенное учебное заведение». Це була школа
селянських дітей з більш-менш демократичним ладом, на зразок вільних шкіл,
що вже існували за кордоном. Як Каришев, так і його попутчик Шаригін
намагались іменно надати їй такий характер, щоби виховувати спеціалістів
нижчої кваліфікації, агрономічних співробітників, громадсько-кооперативних
діячів села.
Управителем школи був Смирнов Андрій Антонович, друг Каришева,
залучений до цього діла як людина високої агрономічної освіти з Петровської
сільськогосподарської академії. Це людина була дуже добра і приємна для своїх
вихованців і незмінно стояла на чолі школи до самої революції, поки ця школа і
існувала. Шаригін же пішов на широке поле діяльності агрономічної. Тоді якраз
земство вводило так звану «общественну агрономію». І його закликало
Міністерство хліборобства на посаду губернського агронома. Вже на 4-м році
існування школи його вже не було. Департамент наслав учителів вже по своєму
підбору, що закінчили середні сільськогосподарські школи. Деякі з них були
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прапорщики і вже люди типу чиновників, але Каришев і Смирнов продовжували
стару традицію і негідних вихователів усували.
На час мого перебування в школі були вчителі-вихователі добрі, це:
Фіалковський Григорій Павлович, Мальцев Яків Ілліч, Шерстюк Хома
Григорович, Васильїв Андрій Васильович, Козаков Степан Кузьмич, Смирнов
Андрій Антонович (він же управитель), Курепкин Василь Григорович,
Михайличенко Михайло Семенович, Шакловський Омелян Іванович і Федір
Іванович (агрономічний староста).
На протязі осені, зими і весни провадились більш теоретичні навчання в
класах, кабінеті та лабораторії. Влітку – роботи практичні: в полі, огороді, саду,
пасіці, біля шовковиків, а теж чергування по стайнях, свинарнику. Ми самі доїли
корів, робили на молочарні різні гатунки масла, сиру. Весна і літо – це збирання
колекцій по зоології і гербарій по ботаніці.
По теорії проходили: в перших 2-х курсах – науки загальноосвітні. В 3 і 4-м –
більш спеціальні: рільництво, садівництво, виноградарство, лісництво,
бджільництво, шовківництво, геодезія, сільськогосподарська політекономія.
Скотарство, конярство, свинарство, вівчарство і короткий курс зоотехнії
ветеринарії.
Всі підручники, різне приладдя було, звісно, шкільне, і його було досить. По
суботах часто влаштовувались літературно-вокальні вечори: декламації, співи,
музика і танки, а теж вистави.
Вже з 2-го року я почав брати участь у шкільних «спектаклях», виставах
Школа була хлоп’яча. Ролі жіночі, дівчачі виконували учні-хлопці, що мали
вигляд дівочий і тонкий голос. Виставляли здебільше українські п’єси, як: «Дай
серцю волю» Кропивницького – я грав роль Марусі, «Назар Стодоля» – Стеху,
«Безталанна» – Параску, «Невільник» – Оксану і ін.
Коли приїздили до Каришева та Смирнова багато молоді, то влаштовувались
великі мішані концерти, бо щоліта приїздив артист музика Тезавровський Іван
Сергійович, що потім одружився з дочкою Смирнова Марусею. Мила, щира
душа! Він умів зорганізувати великий хор з учнів, курсисток, бурсаків,
студентів, вчительських дружин, і на концертах виконувались хороші народні
речі композиторів Лисенка, Даргомижського, Чайковського і ін. В такій
прекрасній обстанові, в такім оточенні почались перші роки мойого юнацтва.
Вакації були тричі на рік: на Різдвяні свята з 20 грудня по 7 січня, Великодні –
два тижні і осінні – місяць вересень.
Десь на 3-м курсі я був, як моя люба сестричка Галя виходила заміж за писаря
волосного Кравченка Льва Опанасовича. Я їздив, звісно, на весілля в Іванівку і
був старшим боярином у сестри. Далі Левко працював за волосного писаря у
Туркенівці, Успенівці, і під час вакацій [я] бував у них в гостях.
Ось, пам’ятаю, війна на Далекім Сході. Пішли різні патріотичні кампанії.
Нашій школі Департамент хліборобства надіслав складні сушарні, і ми сушили
капусту, моркву, картоплю для війська.
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На ці ж приблизно часи підходила і революційна хвиля, що захопила і нас
юнаків. Студенти, що сюди наїздили, залучили нас у таємні гуртки. Була
утворена таємна друкарня для відбитку прокламацій-листівок. Пам’ятаю, були
витиснуті на цій друкарні (шипирографі) книжечки з революційними піснями,
що мала назву з малюнком: «Один с сошкой, а семеро с ложкой».
В ті часи у пошані був піп Гапон, і кожен з нас придбав портрета з нього. Але
після з’ясувалось, що він був схований провокатор.
Крім цього, дружина нашого вчителя Мальцева вчилась десь аж у Швейцарії,
була членом революційної організації за кордоном. Вона привозила різну
літературу і прокламації, друковані на шовкових тканинах, які підшивались за
підкладкою одіжи і таким чином перевозились через руський кордон. Ми їх
гуртом читали десь у лісі або на острівцях річки.
Та я ще був досить молодим, і революційна справа мене не захоплювала.
Мало цікавились цим взагалі мої товариші. Більш цікавились своїми заняттями у
школі і художньою роботою: музика, співи і аматорські вистави.
Був у нас один учень Круть Петро, що добре малював і цим дуже захоплювався.
З 2-го курсу він перейшов в якусь художню школу в Київ. Але щоліта він
приїздив до нашої школи, не міг забути її. От цей Петро почав малювати
художні декорації для сцени і взагалі обладнувати сцену.
Була в нас велика клуня, з високими стінами, з 4-ма дверима, дуже прихожа
для літнього театру. В ній на літо робилась сцена, досить простора, пристосована
цілком для влаштування вистав. От там ми з Крутем творили велике діло:
провадили оформлення сцени. Я в нього був помічником: варив клей, фарби,
грунтував полотнища і підносив, подавав що потрібно. Велике приміщення
клуні змогло вміщати багато публіки, яка запрошувалась з Гнидини,
Покровської і навіть з ближчих сіл околиці. Ці вечори були, звісно, неплатні.
Моя участь в цій, так би мовити, художньо-мистецькій роботі, як аматора,
заклала в мене перші початки, перші нахили і поривання до театральної роботи,
яку я не кидав на протязі мого довгого різноманітного життя у всіх його
періодах, про що згадаю і далі.
Я ще хочу нагадати про одну сумну подію під час навчання в школі, а власне:
смерть і похорони нашого дорогого основоположника, почесного попечителя
проф. Каришева Миколи Олександровича, який помер у Москві, і тіло його
перевезено в Гнидину десь при кінці 1904 року (пізньої осені), коли я вже був на
4-м курсі.
Записую так, як воно було. Його друг, наш управитель А.А.Смирнов, одержав
телеграму про раптову смерть професора. Здається, А.А. негайно поїхав до
Москви, де відбувались жалобні процесії над домовиною покійника. Далі
повідомлялось, що тіло М.О. буде перевезено на Вкраїну і поховане буде у
Гнидівській церкві, в нижнім поверсі у родинних склепах, де покояться предки
Гнєдіних.
Наша школа, [а також] реміснича готувались до зустрічі тіла М.О. Не згадаю
числа і навіть місяця, коли ми, учні, вчителі, все село Гнидина, представники
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шкіл, установ і селянство с. Покровського і околишніх близьких хуторів, йшли
густими лавами на ст. Мечетну, що знаходиться на відстані 3–4 верст від нас.
Поїздом, що йшов на Бердянськ, у причепленому в кінці вагоні прибула
домовина небіжчика М.О.Каришева. Говорили, що тіло його було заморожене і
воно не втрачало свого вигляду до самого кінця похорону.
Знято цинкову коробку, труну винесено з вагону і поставлено на спеціально
виготовлені мари. Домовину було вкрито вінками з жалобними стьожками,
квітами. Не згадаю, хто казав промови над домовиною з сторонніх. Згадую, що
був пристав з поліцаями, і не дивлячись на це, наш шановний вчитель Мальцев
Я.Іл. сміло виступив з промовою спочатку про небіжчика професора як людину
науки і доброго громадського діяча на ниві народної освіти. Сказав, що сотні
вихованців його і його отця не забудуть до смерті ці дорогі імена. Поряд з цим,
захопившись, завзято висловився проти душіння свободи, проти ганебної реакції
і розгулу чорносотенців, які в ті часи, під захистом поліції, жандармів робили
своє ганебне діло з погромними лозунгами: «Бий жидів, крамолу, мазепинців,
поляків!» Пам’ятаю останні його слова: «Та ще повернеться воля на Вкраїні, ще
блисне...» – але пристав відтяг його від домовини. Не згадаю всеї його промови,
бо стояв далеко і був ще не дуже розбірливий, але пам’ятаю, як наше
вчительство і учні вітали Я.Іл. за його щире, вільне слово над домовиною.
За цим учні, вчителі взяли на плечі домовину, і повагом жалобна процесія
посунула на село. Довго несли, і народу все збільшувалось. Перейшли
Покровську, міст через Вовчу, с. Гнидину; за селом донесли до нашої
сільськогосподарської школи, обнесли домовину навколо центрального будинку
і проти головного входу, проти парадного ґанку мари поставлено, і тут була
влаштована почесна жалобна поминка: виступали його друзі, почитателі з
короткими промовами на честь і пошану професора. Від учнів з нашого
випускного курсу був висунутий кращий учень – Панченко Купріян
Олександрович, який з’ясував всі великі послуги, велику працю, благодійність в
справі заснування школи і турботи його до кінця свого життя у здійсненні
намічених ним завдань. Далі похоронна процесія пішла назад, домовину занесли
учні Ремісничої школи у двір, і проти головного будинку також було віддано
небіжчику останню пошану, і недалеко, поруч тіло занесено в церкву, де
провадились панахиди і всі церковні обряди. З Москви разом з домовиною
прибула група вчених, друзів і рідня: донька з зятем і син – студент Микола. З
професорів, пам’ятаю, був професор бджільництва Кулагін, письменники
Немирович-Данченко і Короленко, інших – [не] згадаю. Похоронні відправи
відбувались на 2 дні, потім тіло покійника було перенесено в нижній поверх,
знайдені і відкриті у стіні склепи з похованими прародителями і тут встановлена
домовина проф. М.О.Каришева і замурована. Так поховали ми, учні, вчительство
і громадянство села, незабутнього громадянина проф. Каришева Миколу
Олександровича. Пам’ять у нас, його вихованців буде схоронятись, поки й
жиємо.
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Батька його, старого Гнедіна Дмитрія, щорічно ми згадували, обидві школи,
на Дмитра 26 жовтня по ст. ст. День цей був святковим, давали добрі обіди. Ім’я
його шанувалось в школі і відбувались урочисті церковні служби в церкві. Як же
шанували далі ім’я Каришева, я вже не можу знати, бо в серпні 1905 року я
школу закінчив. Крім того, насувалась велика хвиля революції, яка вже нас
юнаків, що вийшли вже, як кажуть, «в люди», так або інше – захопила.
Поховавши свого батька Каришева, ми в останньому учбовому 1904–1905
році продовжували свою науку, Весна, літо пройшли у готуваннях і триманні
іспитів по всіх спеціальних дисциплінах, а також по Закону Божому. На кожну
дисципліну давалась певна кількість днів і програма, по якій і йшло готування.
На іспитах учень витягав квиток (білет), де визначалась тема за програмою.
До 15 серпня іспити закінчились, і влаштовується урочистий акт. На цьому
акті були присутні все вчительство, а теж закликані гості. Управитель робить
доповідь, присвячену 4-му випуску школи. Згадано і вшановано пам’ять
покійного попечителя школи М.О. Каришева, який щовипуску був присутній, а
зараз згадувалось його ім’я з великим жалем і шанобою. Потім нам видали
атестати, і був влаштований бучний загальний бенкет.
Атестат права на агронома не давав. Але закінчивший школу міг стати на
посаду спеціаліста по різним на прямам сільського господарства. Були такі, що
йшли в маєтки панів-землевласників як управителі, помічники їх, лісничими.
Земство ще широкої участкової агрономії не заводило, в маєтки в ті революційні
часи нас не приймали. Атестат нашої школи давав право на «льготы второго
разряда, по отбытию военной службы», і характерно, що в ньому зазначалось: «и
освобождается от телесных наказаний навсегда» (!) Коли мені доводилось
скуштовувати ті «наказания», то я з жалем згадував про це «право» при цараті...
Я кидаю село Іванівку і виїздю раптом до м. Ростова. За допомогою мого
добродія лікаря Лисенка П.М. до його брата Миколи Михайловича. Він
знаходився в Ростові на Владикавказькій залізниці телеграфістом. Ростовський
телеграф був великий, було багато апаратів прямого сполучення: Вороніж–
Ростов, Владикавказ–Ростов, Песлан–Ростов аж до Баку, Дербента і т. д. То
багато було й телеграфістів. Цікаво те, що всі ці здебільш молоді люди були
освічені і прагнули, щоб у вільний час або й під час чергування біля апаратів
поширювати знання то читанням книг, одвідувати якісь лекції. Були й такі, що
працювали в театрах. Ось через 4 місяці я іспита здав і став «кандидатом»
телеграфу. Посилали мене в командировку по станціях: «Заречаная», «Батацск»,
«Степная», «Каяла» і «Криловская». Це вже в Кубанщині. Але все це не цікаве,
нудне і для мене тяжкеє... Для очей, для здоров’я взагалі втомлююче.
Я прибув до Ростова щось у лютому 908-го р. Перебування в ньому дало мені
багато цікавого і корисного, хоч і бідував я гірко і часто. Телеграф цей мене
мало цікавив, він був мені навіть осоружний, та й плата мізерна, але я вперше
побачив справжній театр. Захопився я театром і, побувавши на тій або іншій
виставі, я цілий день і ніч був під враженням баченого в театрі, виконуючи
нудну роботу на апараті, я жив театром...
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В Ростові мені доводилось бачити хороші п’єси і опери, як: «На дне»
Горького, опери «Ночь перед рождеством» по Гоголю і «Руслан и Людмила».
Можна сказати, регулярне одвідання театра послужило мені дійсно школою.
Це дало мені перші початки уміння грати на сцені та відображати типів за
п’єсами. Так, це послужило мені в моїй дальнійшій аматорській театральній
роботі на селі як зразком, ідеалом у справі розвитку і більш-менш правильній
постановці цієї штуки на низах. Я вже тоді міг бачити, де дійсно українська
трупа, а де збираниця халтурщиків, балаганщина «малорос сов».
Мені ж було всього18–19 років. Життя – попереду! В моїй голові укладався
план: коли поїду в своє село, обов’язково утворити аматорський гурток і
виставляти селянству гарні життєві п’єси і намагатись з простої селянської
молоді виховувати, до деякої міри, щирих, свідомих аматорів. Одним словом,
розвинути серед селян прихильність і розуміння театрального мистецтва хоч в
самих простіших його формах.
З 1905 року по Україні пішов великий національний рух. У 1-й і 2-й
Державних думах утворено було велику українську фракцію. Ця фракція
видавала свою щотижневу газету «Вісті з Думи». У Києві стала виходити
щоденна газета «Громадська думка» і «Рада». Але найперша часопись наша –
був журнал-тижневик «Рідний край», що редагувала його письменниця Олена
Пчілка. в Полтаві, а видавець – Микола Дмитрієв. «Рідний край» – це був
перший промінь, що зігрів і збудив всіх щирих синів краю до культурноосвітньої національної роботи серед темряви, що огорнула наші села. Я був
охоплений рідною стихією... Кожне нове число вливало мені в душу скільки
енергії, бадьорості! Справді! Скільки різних газет, журналів, видань було
руських! І жодної часописі української... Все було заборонене. І хоч після 905-го
р. пішла реакція, а проте вона вже не в силі була зупинити той великий
національний рух, що охопив Україну. Одне, велике діло творила наша
незабутня письменниця Олена Пчілка (яка породила і виховала для краю доньку,
славетну поетесу Лесю Українку). Так завзято і уміло зорганізувала сили
навколо часопису «Рідний край». На місцях навколо журналу скупчувались
читачі і прихильники і ширили національну свідомість серед громадянства. Так
було і в Ростові. Я був знайомий з гуртком студентів-українців, що вчились у
Середній технічній школі. Цей гурток купчився навколо журналу «Р.К.» і
поширював його серед земляків. І от я знову в своєму селі Іванівці. Я знову на
Вкраїні. Весняна пора. Ожила природа. На серці веселіше. Кріпнуть сили
молодії, а з ними з’являються приховані мрії і надії. Після революційної хвилі
905 року все притихло. Не обійшлось, звісно, без терору і в Іванівні. Було
арештовано душ 40 по доносу своїх «чорносотенців»: лікаря Лисенка А.М.,
селян, вчителя, які були в списках членів «Крестьянского Союза» і виступали з
промовами на сходах і зборищах. Потримали їх при повітовій в’язниці щось
місяців зо три і випустили. Кожен зайнявся своєю працею, потроху все
влаштувалось.

Історичні перехрестя

73

На час мого повернення село мало чим змінилося. Не поширилось, не помітно
нових садиб, будівель. Економічний стан селян-хліборобів взагалі був
незадовільний. По маніфесті царя селянство сподівалось було земельної
реформи. Перша і друга Думи мала своїх депутатів, які іменно домагались
передачі селянству землі Держфондів та поміщиків. Але ж по благословенню
того ж царя це представництво селянське було заслано в «места не столь
отдаленные», а ті дві Думи були прото-напросто розігнані. Аж ось на обрії
держави з’явився стовп-реформатор міністр Столипін. Щоб показати народу, що
цар піклується за нього, він самим нахабним чином береться за покращання
економіки хліборобів. Столипа цей (надзвичайного розуму чоловік!) видає закон
про закріпощення* селянських земельних наділів і виділ так званих «отрубов».
Отака земельна реформа! Спочатку це було незрозуміло – що й до чого воно?
Одночасно з цим вийшов закон про переселення селян на вільні землі до узбеків,
киргизів, казахів у Тургайську, Акмолинську, Уральську області. Тоді стало
зрозуміло: малоземельні, біднота та і середняки могли свої наділи закріпити,
продати і мандрувати в далекі краї на просторі площіПочався рух
переселенський. Деяка біднота попала під вплив цих законів, покріпила свої
земельні наділи і попродала, а хто ж їх придбав до своїх рук, звісно, багачі. А
деякі небораки, закріпостивши свою землю, гроші промарнували, зубожіли
зовсім, пішли в батрацтво. Проти Столипінської «реформи» пішли аграрники
(революціонери), які застережували селянство не йти на шлях обособлення
надільних земель, не продавати їх глитаям. Все ж боротьба за землю
провадилась як в центрі – Державній Думі, так і скрізь по селах затаєнно. Ось,
пам’ятаю, прибув у Іванівну пан губернатор. Це ж ціла подія! Зібрав селян до
волості: «Крестьяне! Не слушайте революционеров, закріпощайте свою землю!»
Але його поради аж ніяк не були радісні для малоземельних «крестьян». А бач,
його «превосходительство» і не згадало, що он на тім бочці річки скрізь
розляглася земля поміщиків та тавричан-багачів, «собственників», які деруть з
селянина по 40 крб. оренди на літо за десятинку, так того високе начальство не
торкалось. От і господарюй! Малоземелля, удаленість землі від села до 20 верст,
черезполосиця – який може бути культурний обробіток і яких можна чекати
врожаїв? Всі ці факти не давали хліборобу стати на ноги і розвинути
господарство. Не диво, що чимало їх пішло на чужину в далекі суворі краї
шукати простору та щастя.
Отже, багачі раділи, вихваляючи мудру Столипінську реформу, а бідні в душі
ремствували і покладали тільки надію на загальну справедливу реформу:
одібрати землю від пана та великого «собственника», а дати тому, хто її своїми
руками оброблює. Столипінські земельні закони не дали того, що сподівались,
загальмовувалась швидко справа з «одрубами» і самого стовпа Столипіна
звалили – вбили. Після того щось не було такого міністра, щоб поширити почату
ним реформу або полегшити гірку долю селянина. Панство міцно трималось
своїх маєтків, своїх неосяжним земельних площ. Нехай, мов, мужики йдуть на
Сибір, там багато землі, а нам і тут добре! І що ж? Молилися люди за «царя
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батюшку» та святий Синод і слухали проповіді попів, в яких восхвалялась їх
турбота за людність та піклування про бідних.
Побувши в Ростові серед робітництва, я міг бачити, в яких злиднях та
нестатках живуть їх сім’ї, та і на собі це скуштував. Опинившись знову серед
селянства – та ж картина, хіба більше спокою і все ж хлібороби, не так
почувається оте голодання. Почування мої були інші: я одірваний як-не-як від
несвідомого, темного шару селянства, не знав, куди ступити, що почати та і до
якого берега пристати. Сім’я наша тепер складалась із матері, братів Андрія і
Митрофана і сестри Олени. У Андрія пішли свої дітки, Олена згодом вийшла
заміж у Гаврилівну за хорошого хлопця Івана Андрійовича Гонтаря, що пройшов
науку стельмаха тут же у Андрія. Годувала мене моя надільна земля (2,5 дес.),
яку брат віддавав щороку в оренду, а теж свою і меншого брата. Стара
батьківська хата стояла пусткою, і я в ній сам поселився. В ній було мені вільно
займатись культурно-освітньою роботою. Тут часто збирались товариші, я
передплачував газету «Рада» і журнал «Рідний край». Товариство моє все
збільшувалось. Їм і мені було приємно знайомитись з новинами в літературі,
історії, театру, і взагалі я намагався розвинути серед цієї молоді національну
свідомість і привчити її до розуміння української справи, про яку тут раніш не
було й чутки. Та звідки ж ці селяни змогли це почути, про це дізнатись? Правда,
було тут аж три земські і одна парафіяльна школи, була земська бібліотека
читальня. То що ж? Школи цілком російські, в бібліотеці було багато книг,
багато газет, журналів, але це все було далеке від нашої національної культури.
Там навіть слова «Україна» не почути, не те що українську книжку або часопис.
Все приховане, приглушене дбайливими російськими просвітителями. Навіть
передове, більш-менш свідоме селянство, що були в свій час гонимі, побували у
в’язницях в революційну хвилю, і ті зовсім вороже відносились до всяких
проявів рідної стихії. Це були завзяті «общеросси», що дуже пишалися великою
культурою руською, хоч і не вміли по-руські говорити, але з тих, хто намагався
іменно розмовляти по-своєму, так дивувались, і дурніші з них навіть сміялися.
Почали знайомитись з творами наших драматургів. А тут лихо знову:
інтелігенція до нас не прийде, жахається, а простих дівчат (хористок церковних)
батьки не пускають. Нарешті підшукали більш-менш самостійних дівчаток, що
зуміли з матерями своїми зладнати, і так або інше приступили до розучування
першої п’єси «Нахмарило» Грінченка. Довго щось ми її готували. А проте вона
чудово була виконана. Пам’ятаю, як гарно виконав роль сторжа Семен Савченко,
роль Шевцова – Митрофан Орлів, я грав Тараса Вільшанського, Фелемона –
П.Мединський, Марисю – сестра Величка Марфа, Улясю – Марія Олексійова
(тепер моя дружина). Бабу не могли знайти, Хому і її виконав семінарист Остап
Кубинський.
Це була перша спроба. Об’єднало це наш гурток. Як молодь, так і селянство
зацікавилось народними виставами. Влаштоване Шевченківське свято, на якому
побували громадяни з інших сіл, у культурно-національному відношенні
поставило Іванівку на вищий ступінь, бо це було наше патріотичне українське
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свято, по всій околиці до цього ніде не було чути. Всі, хто дивився на наш гурток
як на «зеленую молодежь», яке незугарно до чого серйозного, а лиш до веселої
розваги і гульні, переконались, що гурток має якісь окремі наміри, має основу
для здійснення більш серйозних, ідейних завдань національного характеру.
Під час свят школа була прикрашена портретом Тараса Григоровича, який був
намальований, власне для цього свята, учнем с.-г. школи Крутем Тимофієм
(менший брат Петра Крутя, що вже був художником), дві картини «Гайдамаки»,
що одержані від «Рідного краю». Портрети українських діячів мистецтва, і
зокрема ювілейний портрет М.К.Заньковецької, з нагоди її 25-річної діяльності
театральної.
Вечори були платні. Зібрані кошти, як було зазначено і на афішах, пішли:
половина на пам’ятник поету, що мав збудуватись в Києві в рік 1914-й з нагоди
100 років з дня його народження. Друга частина коштів, зібраних на вечорах,
призначалась на придбання книжок українською мовою. Так було і вчинено.
Ось прийшла література. Ознайомились з цими книжками і вирішили
передати їх до місцевої земської бібліотеки. Завідуюча бібліотеки звернулась до
повітового відділу народної освіти, щоб дозволили включити цю літературу,
згідно списку, в реєстр бібліотеки для загального користування, як пожертва
гуртка нашого. І що ж? Одержана повна, категорична одмова. А книжки були
хороші, цензуровані, популярна література з творів: Шевченка, Винниченка,
Грінченка, Олени Пчілки, Куліша, Кащенка і ін. народних письменників.
Виходило так, що книжки, писані українською мовою, не дозволялосячитати
українцям. Довелось заснувати свою бібліотечку (нелегально, звісно) при школі,
з надією, що недалеко в будучності заснуємо товариство «Просвіту», і вони
будуть добрим початком просвітянської книгозбірні. Книжки читалися народом
з великим захопленням. Далі ми виписали цілу сотню «Кобзарів» Шевченка,
який був виданий в Петербурзі «Обществом полезных и дешевых книг» за
редакцією славного діяча В.Доманицького. Кобзар був повний, досить дешевий:
60 коп. папір звичайний, і на красивому папері – 1 крб. 20 коп. Селянство
передове з радістю розкупило їх, і, здається, було виписано ще сотню.
Ось так з нагоди 47-их роковин по смерті Т.Г.Шевченка, громадянствоТак
наступила весна 908-го року. Молоді роки: розваги проходили під час репетицій,
готуванні п’єс до вистав, все крутилось біля цеї самодіяльності. Народні вистави,
вечори співу дали можливість ознайомляти населенння з рідною мовою і рідною
піснею. І справді, вже не було чути пісні своєї, а на вулицях чулися: «Ветер воет,
сад шумит», «Ехал купец из бордянки, полтораста рублей санки», «У городі у
Одесі», «Все говорять» і ін. подібні. Ми почали як на сцені, так і на вулиці
поширювати співи рідні, як: «Реве та стогне», «Зоре моя вечірняя», «Стоїть гора
високая» і інші літературного змісту, а старинні українські народні пісні, як: «Та
нема гірш нікому», «Ой, гиля, гиля», «По той бік гора» і багато, багато різних
забутих пісень, їх треба було повернути і показати їх красу, мелодійність, а
обробивши для 3–4 голосів хору, швидко прихилити молодь іменно до цих
співів. Було приємно бачити і чути, як поволі брудні співи зникали, а замість їх
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особливо дівчата заспівали своїх любих пісень. А вулиця в ті часи була центром
гулянок і розваг.
Упадало також і національне українське убрання в селі Іванівці. В той час як
[у] сусідніх селах Дібрівці, Веселій і Гаврилівці молодь і всі селяни зодягались
по-старинному: хлопці в чумарках, свитах, кобеняках, а дівчата в корсетах,
байбараках, кожушках і добірних спідничках, фартушках, – у Іванівці на диво
з’явилась якась пародія, якесь глузливе одягання: дівчата чи молодиці вбирались
у довгі, багатопілкові спідниці, кохти якісь, а хлопці в «спінжаках», вузьких
штанях... Картина вельми неприємна! Наші гуртківці, як зразок, зодягались в
убрання хороше, красиве, і його швидко почали носити дівчата, а далі і хлопці.
Зразу на це дивувались, може, деякі малорозумні й сміялись, а потім побачили,
що своє старинне вбрання дуже миле й близьке, і в свята, на ярмарках, біля
церкви можна було з приємністю дивитись на одмінне зодягання рідне, а
неприємно кидались в очі рижові довгі, широкі спідниці, «кохти з пухтами» і
таке подібне глузливе убрання. Ну місцева інтелігенція (а це поповичі, вчителі і
торгівці-євреї) на це дивились, звісно, з презирством, а мене, пам’ятаю, назвали
«деланний українець». По-їхньому так, що зодягатись в українське убрання
можна хіба на сцені або біля воза, волів чи на сміх... Вони-то, правда, зодягались
у приємне цивільне, модне вбрання, по-європейськи. А селянство, бач, виробило
щось подібне до цигансько-міщанського стилю одягу. Свідоме українство
зодягалося в цивільне європейське або чисто українське добірне вбрання. Так і
ми, на низах, робили.
Без музики село не жило. Чи бенкет, весілля, вечорниці, чулась примітивна
музика: скрипка, бубон, сопілка. Ще за мого парубоцтва були відомі музики:
Касьян Йосип, Юрченко Федір, Перепелиця Мусій (це бубнур), Оліян – сопілка і
дзвонар знаменитий. Були ще по селі такі музики, але не пам’ятаю їх прізвищ.
Почали з’являтись на селі гармошки, балалайки, їх занесли на село шахтарі,
цеберушники, яєшники з Росії, та й наші пройдисвіти. Але зразком троїстої
музики по околиці були Явичани, що славились тоді, і їх охоче закликали на
вистави чи вечора.
В.О. ПРОЦАН
Україні, можна з впевненістю сказати, пощастило в тому, що в славній
когорті її синів був Д. І. Яворницький. Видатний вчений, історик, етнограф,
письменник, археолог, музеєзнавець, він кожною гранню своєї діяльності служив
Україні, поклав на її алтар усе своє кипуче талановите життя.
Якби не Яворницький, з його одержимістю, ненаситною жагою пізнання, то
хтозна, чи багато знали б ми сьогодні про таке унікальне в світовій історії
явище, як Запорізьке козацтво, його славну героїчну історію про сиву давнину
нашого козацького краю.
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Був Дмитро Іванович Яворницький і в нас, на Покровщині. Про це можна
прочитати в книзі письменника Івана Шаповала «В пошуках скарбів», яка
присвячена творчій діяльності вченого.
Про перебування в наших краях сам Яворницький розповідає в книзі
«Запоріжжя в залишках старовини і переказах народу» (книгу перевидано кілька
років тому). Ось що він пише зокрема в уривку, поданому нижче:
«Наступного дня я залишив Покровське... Зробивши 2-3 версти від села
Покровське, я накінець опинився в селі Богодарі, на Ганчулі, в маєтку Федора
Михеєва. Село Богодар для мене — заповітне, святе місце. Ні Богодара, ні його
власника я ніколи не забуду і не можу забути. «Забвенна буди десница моя, аще
забуду тебя...».
Д. І. ЯВОРНИЦЬКИЙ
ТРИ НЕСПОДІВАНІ СТРІЧІ
Року 1883, одного, літнього, дуже палкого дня, місяця липця, іхав я на парі
селянських коней, які були запряжані в так звану німецьку бричку, схожу на
довгий короб з приробляним до нього спереду дишелем і з начепляною зверх
нього на товстих ремінях колискою. Мій шлях йшов од села Дібрівки,
Олександровського повіту, до села Славгорода, того ж таки повіту. Попереду, на
мойому шляху, лежали — велике село Покровське, слобідка Гнидина, хутір
Богодар, село Миколаівка і за ними декілька невеличких, одиноких, одсунутих
далеко од шляху слобідок та хуторів. Уся тая велика просторінь степу була
колись-то частиною «вольностей», чи хоч господарства, запорожського козацтва
і належала до так званої калміуськоі паланки, се-б то, на теперешню мову,
станиці, або повіту.
Степ од страшноі літньоі спеки де-инде зовсім стратив траву і через те зовсім
почорнів, там, де по ньому уже пройшовся плуг; де-инде все ще був укритий
травою, се-б то тирсою та ковилом, там, де плуг ще не торкався землі, але усе ж
таки пожовк, вицвів і зробився зовсім безживний і сухий. Через те і коні і сами
подорожні, од спеки та степового безвітря, почували себе пригнічаними і
знесиляними на той час. На наше счастя, одначе, сонце потроху та помалу
почало уже збиватись до західу, і міні здавалось, що ось-ось пройде година —
дві, і тоді для нас настане зразу полегкість. Я сидів на деревьяній колисці, чи хоч
люльці, яку навішано було на стінки брички, і злегка коливався то туди, то сюди,
нахиляючись то на один бік, то на другий. Спокійне сідало і палке повітря
заколихували мене. Перед моіми очима, на передній дощечці, сидів візчик,
типичний «новороссійскій хохолъ», білявий на масть, з довгими, уже добре
посивілими, дротяними вусами, з короткою, давно неголяною, щетинястою
бородою, з обстриженою дуже низько, округлою головою, в широких, темного
цвіту, штанях, які надіті були йому зверх білоі з мережками сорочки і
педперезані сукняним, зеленого цвіту, поясом, в великих постолах на ногах і в
високій шапці, не вважаючи на літню спеку, на голові.
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І вираз лиця і одривчасті слова та фрази, які мій візчик, на призвище Чорний,
кидав так собі, немов би мимохідь, давали міні розуміть, що я маю діло з
чоловіком не аби-яким. Він давно уже обертався до мене то з одним, то з другим
питанням, але я, то дрімаючи, то прокидаючись од дрімання, або зовсім нічого
йому не одмовляв, або ж одмовляв, та тільки не так, як слід.
Ось перебігли ми одну балочку, там другу, тамечки третю і нарешті ускочили
у велике і людне село Покровське, розкинуте повздовш правого, високого берега
річки Вовчій, або Вовчих вод, і понеслись по широких, чистих і де-инде, то тут,
то там, засажаних жовтими акаціями, вулицях. Ось опинились ми і коло веселоі
корчми, найголовніщим показчиком якої була пуста пляшка, надіта на високу,
уткнуту у соломьяну крівлю, дрючину, що злегка хиталась з-бік-на-бік од
повітря і через те саме немов би закликала до себе усіх повз неі прохожалих
людей.
— Пане, а пане, що я вам хочу сказати?
— Кажи, як що єсть що казать.
— Ви не знаєте, як я страждаю од живота?
— Ні, не знаю. А як що ти страждаєш од живота, то треба б тобі побувати у
лікаря Циганка, він би тебе і підлічив.
— Та я уже й був у нього.
— Ну, що ж він тобі сказав?
— Що він міні сказав? Чудне сказав... Ти, каже, хлопче, не чим инчим не
можеш вилічитись, як горілкою: коли тільки іхатимиш повз корчми, ніколи іі не
минай. От що він міні сказав! Чудний лікарь!
— Чисто що чудний!... Ну, як що він тобі справді таке сказав, то підвертай
уже до корчми...
.....Уже зовсім стемніло, коли ми, покинувши приязну корчму, рушили далі в
дорогу. Переїхавши брідьма камьянисто-піскувате дно річки Вовчих вод, ми
зразу опинились у слобідці Гнидиній і тут знов побігли по широкому шляху, по
обох боках якого скрізь тягнулись біленькі, чисті і чепурні мужичі хатки,
складяні із так званого лимпачу, себ-то необпаляноі, на половину з соломою, на
половину з землею, цегли і з верх цегли гарно побіляні крейдою, а знизу, по
призьбі, підведяні жовто-гарячою глиною.
— Ну, як же тепер твій живіт?
— Е, тепер так, що хоч до Москви, або ще й дальше Москви. Одно слово,
зовсім байделе.
— Тобі байделе, а ось міні так лихо.
— Через що вам лихо?
— Через пропасницю, або хиндю, що уже кілька день сидить у мене у
середині і ніяк я іі не вижену звідтіля.
— Через пропасницю? Хі, од пропасниці я таке слово знаю, що як тільки його
скажете, так тут ій і капець; завтра ж, або після-завтра ій і амінь.
— А яке ж ти там слово знаєш таке?
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— Треба девьять раз підряд, не оддихаючи, прочитати слова: „Ішов чоловік
на святу неділю та найшов девьять лошаків, із девьяти стало вісім, із вісьми сім,
із сіми шість, із шісти пьять, із пьяти чотирі, із чотирьох три, із трьох два, із двох
один, із одного ні одного; як у того чоловіка не стало лошаків, так щоб у раба
божого (Дмитра, чи кого там инчого) не стало болісті. Дай, Боже, рабу божому
жовту кість та червоноє мнясо.
— Так ти, бачу, знаючий чоловік.
— Та де що розумію... Ось тут богдаровський пан та усе ізде щоліта на теплі
води кота із живота виганяти, а як би він міні дав грошей карбованця три, то я б
йому скорійше, ніж ті теплі води, вигнав того кота. Так би одразу і занявчав! У
нього ще, кажуть, і ремонтис єсть у нозі; і супроти того я знаю ліки, аби б тільки
до тих трьох карбованців та ще карбованців пьять додав.
— А що ж то воно за кіт такий? Чи не катар?
Та, може, й катар, як по-панському казать, а по-нашому кіт у животі.
— А ремонтис?
— Ремонтис — це така хвороба, що од неі руки та ноги корчить.
— А які ж супроти нього ліки єсть?
— Спершу всього заплатити міні три карбованця грошей. Це перші ліки, а
далі я уже знайду, як треба діло робить.
— Чому ж ти не дійдеш з твоіми ліками до пана!
— Е, туди не моя талія...
— А може ж ти ще які ліки знаєш супроти хвороб?
— Та де що розумію.
— Що ж ти розумієш?
— Та от як заварювати од живота соняшниці, то тут треба казати такі слова:
Лежить собака серед дороги,
Розкидала усі чотирі ноги,
Струснетця — здвигнетця,
Все лихо минетця.
А як баби лічать од живота, то
вони приказують инакше:
Ходила я по горах та по долинах,
Носила горщик на вилах,
Горщик увірветця та й розібьєтця,
А з тебе усе лихо минетця,
З твойого живота та в другий живіт,
А як жид захворає, так для того ще инчі слова.
— Ну, а які ж уже для жида слова?
— А ось які слова:
Біг пес через панський овес,
Як не вадить вівсу, так і жидові — псу.
Оце і все; тільки кажи іх потихеньку собі під ніс; а він, той жидюга, зіває та
заплюща очі, а він зіває та круте головою, та ще за те і карбованця тобі дасть...
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То ото воно і виходе, як там кажуть; набалакала-наговорила, дайте жолобчастого
Данила, свердлити — вечеряти, казав батько — полудрабок...
— Ну, як що вже ти справді такий знаючий чоловік, то, може, ти знаєш ще й
те, чому ця річка та зветця Вовчими водами.
— Не инако, як од вовків. Тут, мабуть, колись-то вовки-сірмани водились, по
чагарниках та по тернах, якими тутечки позаростали от хоч-би у пана Михея
береги цієі річки. Тепер воно, то на кожного вовка чоловік сто, або й більш
людей, а колись було на кожного чоловіка сто, або й більш вовків. От через них і
річка ця прозвалась Вовчими водами.
— А чого ж то у вас слобідка зветця Гнидина?
— То уже од якогось-то запорожця Гниди, такого, що, мабуть, паршивий та
мирщавий був, на гниду схожий. Там тепер пан живе, з того ж таки Гниди
узявсь; тільки він себе зве Гнєдін, а народ усе ж таки постарому велича: Гнида та
й Гнида. Та скільки він за часи крепацтва пересік своіх людей, щоб не сміли
казати Гнида, а казали б Гнєдін, так де там? Гнидою так і зоставсь. А ото як уже
мужики вийшли на волю, так один гнидівський чоловік, такий, що чумакував у
Крим по сіль, повернувшись з дороги додому, прийшов до пана та й каже йому;
«Оце я, паночку, чумакував у Крим по сіль та бачив там по дорозі вашого
родича». — «Якого»? питає пан. «Та пана Вошу». Побачив мене та й пита: «Ти
звідкіля, чоловіче»? «Із Гнидиній, кажу, пане». «А, це звідтіля, де мій родич
живе, пан Гнида? Ну, так скажи ж йому, що уклоняєтця йому Воша»...
— І щож за те тому чоловікові од пана було?
— А що? Вигнав у потилицю од себе та й більш нічого... Ні, це ще не все. А
то якось цей же таки пан Гнида та виіхав до царського см отру. Туди мене
позовуть та й там міні дадуть.
, — він був такий високий та здоровий і в гвардіонах служив. Виіхав та й
стоіть при свойому полку. Аж ось підъізжає до нього на коні цар Миколай
Павлович та баче, що такий бравий офицер стоіть, та й питає його: «Какъ
фамилія»? А він мовчить і нічого не каже, — соромитця свойого призвища.
«Какъ фамилія»? зав-друге питає царь. А той уже і зовсім злякавсь і ні словечка
не каже, а тільки стоіть та увесь труситця, як на ножі. Тут підбігає до царя
якийсь-то полковник, держить йому під козирьок та й кричить: «Гнида, Ваше
Императорское Величество»! Царь подививсь, подививсь тоді на Гниду та й
каже: «Какая, однако ж, огромная гнида»!...
Після ціх слів мій візчик якось-то підбадьорився, хитнувсь з одного боку на
другий, потягнув до себе віжки, стьобнув по конях довгим батігом, і наша
бричка понеслась по твердому, як камінь, і гладенькому, як скатертина, шляху.
Праворуч од шляху тягнулась синею смугою річка Вовчі води; попереду,
перехоплюючись через шлях, вилась річка Гайчур, зтиха несучи своі води до
Вовчій, а в чудовому куточку, де тіі річки зливалися до купи, виявлявся на
сугорку невеличкий хутір пана Михеєва, Богодар.
Уже хутір був зовсім близько, як нам трапився дуже звичайний, але й дуже
неприємний притрапунок у степу: у нас уломилась вісь у бричці. Через те, що на
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улаштування брички треба було багато часу, я покинув свойого візчика на місці,
а сам пішкома попростав до Богодара.
Було зовсім темно, коли я добравсь до панського хутора і наближивсь до
старого, покинутого в ньому будинка. Тут я убачив в одній половині того
будинка цілу юрбу парубків та дівчат, які звичайно наймаютця на літні роботи у
панські окономіі. Через те, що було під свято, у занятій половині будинка було і
весело і гучно. Уже оддалеки учувались веселий гомін, галас та вигуки. Парубки
та дівчата зібрались до купи, щоб поспівати та потанцювати та пожартувать між
собою. Побачивши, одначе, пана, компанія спершу була змовкла; але потім, коли
пан забалакав до неі «козацькою» мовою і назвався «своім чоловіком», парубки
та дівчата очуняли і дали простір своїй волі і своій удалі. Нічого схожого і
ніколи ранійш того міні не доводилось бачити. Що за музики! Що за танці! Що
за парубки — молодці! Що за дівчата — кралечки!
На лежанці, коло печі, сидить дядько Хома Провора, чоловік сліпий; він грає
на сопільці; коло Провори сидить парубок Іван Нетреба; він бьє у бубен; за
Нетребою сидить хлопець Василь Кіт; він стукає у заслінку. Музики ударили
спершу козачка. Компанія стоіть і немов би
німіє од чарівних музик, немов би набіраєтця духу, щоб кинутись потім у
пекельний танець. «А-ну, хлопці! А-ну, хлопці! А-ну, хлопці»! Але хлопці усе ж
таки стоять і не соваютця з місця. А проте огненні музики напевно ворушать іх;
більш того: вони давно уже підбурюють усіх кинутись у танець, та і тільки немає
такого молодця, щоб він призвід усім дав.
І ось один молодець не видержав. Він несподівано і дуже голосно свиснув,
потім вискочив насеред хати, вмент перекинувся через голову, ударив правою
долонею по землі, далі став на ноги і пішов виробляти усякі вихиляси,
показувати ріжні викрутаси та вигуповати гопака. То він йшов усе боком та
скоком, то присідав униз та ударяв обома руками по землі, то знов ставав на
ноги і, узявшись у боки, свиснувши помолодечи, стукав нога об ногу і після того
садив такого гайдука, що навкруг його скрізь аж пил підіймався стовпом, аж
земля дзвеніла дзвоном... І потім знов і несподівано спинитця на одному місці,
обкрутнетця сам округ себе на одній нозі, присяде до землі, замете долівку
своїми неосяжноі величині штанищами і знов піде вибивати, і знов піде садити
гайдука та такого гайдука, од якого аж дух захоплює у всіх. Ху, ти бісів син! Це
чорт, а не парубок! І зглянути на нього: чорт батька знає, що за черевики на
ньому! Ні закаблуків, ні підошов, пальці видко, а як стукне він ними, як ударе по
землі, так здаєтся, що на кожній нозі у нього по десяти-пудовому залізному
молотку, а то ще й більш. А штани на парубку! Ото ж вигадати треба такі:
широкі, як степ, а глибокі, як море. У них сміливо влізе три лантухи пшениці,
або півсотні кавунів. Що збор на них! Що дегтю! Що пилюги! Еге-ж, а ви
спогляньте ще, який картуз на парубку! То не картуз, а блин, справжній блин.
Він починаєтця на самому найгострійшому місці кабушки, а кінчаєтця на шиі,
понижче коміря сорочки. Ні козирька, ні околиці! Блин, таки справді блин!
Затеж сорочка у козака! То шила йому дівчина, білява Вустя, з тонким, як

82

Д.І. ЯВОРНИЦЬКИЙ

тополя, з гнучким, як молода береза, станом. Вона скільки старання приклала на
те, щоб тільки догодити свойому Захарькові. І вийшла тая сорочка на диво: з
мережками, блакітною стрічкою, з цяцькованими лиховками... Ай, козак
Захарько! От козак, так козак! Оце танцюра, так танцюра! Цей і батька свойого,
Семена Ковалевщенка, за пояс заткне!... А — ну, хлопці, ще цієі!
І музики ударили метелиці. Уся молодь заворушилась. Тепер усі парубки та
дівчата побрались за руки і почали круговий танець. Скільки краси, скільки
граціі тут було.
Там чорнобрива Марьяна пливла, як плаває вутінка; там дрібно вибивала
танець своїми маненькими ніжками Доманя — серденько, маненька, як
перепілочка, легенька, як перьіночка; там Онися-ластівочка, з чорними очицями,
соромлива, уся зашарілая, як червона маківка, поводила своїми рученятами і в
лад тупотіла своіми ніжками, обутими у прості, але дуже гарні і ловкі черевички;
а ось Лукія, дівчина висока і доросла, виступала так нешвидко, зате дуже
статечно і поважно, нагадуючи собою одну із величних богинь олимпійського
ціклу і являючи із себе дуже ласий шматок для молодих парубків.
— Ай, дівчата! Оце так дівчата! Одно слово дівчата!
То кричав мій візчик, який устиг уже полагодити бричку, поїхав слідком за
мною і тепер опинився в панському хуторі. Покинувши своі коні коло вікна
будинка, він ускочив у середину кімнати, затесався в саму гущу танцюристів і в
чому був — в високій шапці, шкуратяних постолах на ногах і з довгим батігом у
руках — пустився навприсядки, присвистуючи своіми губами і понуривши на
бік свою, уже добре посивілу, голову:
А ну грай! А ну грай!
От закину зараз ноги аж за спину,
Щоб світ здивувався, який я удався!..
... Десь, мабуть, довго ще танцювали в хаті. Уже ми покинули панський
будинок; уже геть одъіхали од нього, а гуки усе неслись і неслись із нього, а
музики усе розстинались і розстинались, а свист усе лунав і лунав скрізь...
Теперечки я все забув: і степ широкий, і річку роздольну і козаків запорожців;
одні парубки лихіі та дівчата чорнобриві стояли у мене перед очима, одні вони
ввижалися міні. Ех, благодатня країна! Що за природа, що за повітря, що за
широчиня, що за далечиня, що за народ, що за танці лихії!...
Але ось ми проїхали село Миколаєвку, поминули кілька слобідок та хуторів і
наближились до Славгорода. Ось ми і коло станціі; уже розітнувся свисток;
десять хвилин, і поїзд посунетця. Заплативши візчикові гроші, нашвидку
захопивши свої речі, я вмент ускочив у вагон і через кілька годин, без усяких
приключок, прибув до города Катеринославу.

Миттєвості
Неймовірної краси краєвиди, мальовничі пейзажі, затишні місця для
спілкування з природою, на території нашої громади, пам’ятки пов’язані з
історичними подіями приваблюють любителів туристичних походів та
відпочинку на природі.
Серед природних пам’яток виділяються заказники. На територіях заказників
зберігаються деякі рідкісні види комах, тварин. З ранньої весни до пізньої осені
вони буяють різнотрав’ям. В 2019 році кілька фотолюбителів – покровчан взяли
участь у фотоконкурсі «Вікі любить Землю» — це щорічний фотоконкурс,
присвячений пам’яткам природи України. Кожне фото допомагає виразити
внутрішній світ та світобачення фотографа. Ці роботи привертають увагу до
того, що наша земля є справді прекрасна і її треба любити та берегти для того,
щоб ми мали що передати нашим дітям. Пропонуємо роботи, які стали
переможцями «Вікі любить Землю» 2019 у спецномінації «Найкраще фото
Покровщини»

Дуб у Андріївському лісовому заказнику (Макаренський сад)
Авторка фото — Мавка Лугова, вільна ліцензія CC BY-SA 4.0
Переможниця у спецномінації «Найкраще фото Покровщини» (1 місце)
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Ландшафтний заказник «Річка Гайчур»
Авторка фото — Мавка Лугова, вільна ліцензія CC BY-SA 4.0
Переможниця у спецномінації «Найкраще фото Покровщини» (1 місце)

Ландшафтний заказник «Старокасьянівський»
Авторка фото — Альона Онасенко, вільна ліцензія CC BY-SA 4.0
Переможниця у спецномінації «Найкраще фото Покровщини» (2 місце)
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Ландшафтний заказник «Річка Гайчур»
Автор фото — Чичикало Віктор, вільна ліцензія CC BY-SA 4.0
Переможнець у спецномінації «Найкраще фото Покровщини» (3 місце)

Ландшафтний заказник «Старокасьянівський»
Автор фото — Пазій Юра, вільна ліцензія CC BY-SA 4.0
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Ландшафтний заказник «Річка Гайчур»
Авторка фото — Бугай Тетяна, вільна ліцензія CC BY-SA 4.0

Лісовий заказник «Андріївський ліс»
Автор фото — Чичикало Віктор, вільна ліцензія CC BY-SA 4.0
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Ландшафтний заказник «Річка Гайчур»
Авторка фото — Мавка Лугова, вільна ліцензія CC BY-SA 4.0

Ландшафтний заказник «Річка Гайчур»
Авторка фото — Мавка Лугова, вільна ліцензія CC BY-SA 4.0
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