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Другий номер альманаху «Покровське видноколо» продовжує
знайомити читачів з культурно-мистецьким життям сіл і селищ
Покровської ТГ, його видатними особистостями, його минулим і
сьогоденням.
Твори, що увійшли до цього числа альманаху поділено на розділи. До
першого розділу «Стежиною легенд» увійшли авторські легенди, перекази,
поеми об’єднані романтичною і опоетизованою історією Покровщини.
Твори сповнені щирої любові до Краю і народу, до людського життя у всіх
його проявах.
Твори історико-краєзнавчого напрямку
розділу «Історичні
перехрестя» присвячені нашій драматичній історії, відкривають нові
відомості про події, особистості, розвиток краю.
Матеріали розділу «Миттєвості» розповідають про знаного на
Покровщині майстра репортажної фотографії, фотохудожника Олексія
Івановича Запарю.

Зміст
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Рідна земля — це казковий світ, це невичерпне
джерело, що все життя живить душу людини
добром і світлом. Мудрість народних легенд,
переказів, древніх міфів учить нас бути
милосердними,
чесними,
справедливими,
мудрими. В легендах тісно переплітається історія і
романтична вигадка народу. Вони пробуджують у
нас цікавість до далекої славної минувшини
рідного краю, а тому заслуговують на те, що їх
знали, пам’ятали і передавали з покоління в
покоління як неоціненний скарб наших пращурів.
Покровський поетичний клуб «Ліра», КЗК
«Покровська бібліотека» за підтримки соціальногуманітарного відділу виконкому селищної ради на
початку 2021 провів літературний конкурс «Край,
що надихає» на кращу авторську легенду про
Покровщину.
Конкурс мав на меті ознайомити з духовними
скарбами рідного краю, зокрема легендами і
переказами, будити почуття любові до рідного
краю та популяризувати творчість талановитих
земляків.
Пропонуємо місцеві легенди, перекази,
оповідання, які було подано на конкурс.

Стежиною легенд
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ПРИГОДИ З ПРАПРАДІДОМ
Г. Алтухова.
смт Просяна.
Зимовими вечорами, коли за вікнами завивала хуртовина, ми з братом при
тьмяному світлі керосинової шестилінійки готували уроки. Мати латки
накладала на наш одяг, а батько плів корзини чи в'язав віники — замовлень було,
мабуть, з усього села. Батько тихенько наспівував, не заважаючи нам читати. І
все про козаків співав: «По Дону гуляет козак молодой», «Засвистали
козаченьки», «Їхав козак на війноньку», про Байду та інші.
Одного разу брат мій запитав батька, чи знає він своє родове дерево (брат
перед війною ходив у сьомий клас і де в чому вже розумівся).
Батько розповів нам про далеке минуле нашого краю, коли ще на наших
степах хвилювалася ковила, а в буйних травах важко було помітити коней, вже
не кажучи про менших тварин. Ось як передав нам батько розповідь свого
прадіда, а нашого прапрадіда — внука козака Лапка, одного з тих козаків, що
подалися шукати долю, коли Катерина Друга розігнала Запорозьку Січ. Було їх
два брати, до них приєдналося ще троє. Поселилися вони спочатку десь на
території сучасного Дібрівського лісу. Та коли піщані дюни стали буквально
засипати їхні землянки, вони виклопотали право переселитися з лісу за байрачок
(байрачок — це глибокий яр, як бачимо, ця назва збереглася ще з часів
козаччини). Тобто, вони одні з тих, хто започаткував нинішнє село
Великомихайлівку (Дібрівки). Побраталися козаки понавозили дівчат,
одружилися, а куток, де вони жили, стали називати Лапками. Ця назва, слід
сказати, побутує ще й сьогодні.
Якось мій прапрадід будучи підлітком 12—14 років, погнав пасти коней за
село, аж до самої Ляшевої. Ляшева це довга степова балка між
Великомихайлівкою і Малинівкою, хоча Малинівка виникла порівняно недавно.
…Літо. Сонце, в блакитному небі, жайвір тягне свою золоту струну від
землі до неба, і зморений хлопчина заснув. А коні ж, як коні: чи то шукали кращої
паші, чи просто помчалися назустріч вільному вітрові, та й опинилися аж ген, за
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Ляшевою. А батько ж суворо наказував хлопцеві пильнувати коней і не пускати
за балку.
Підняли його і поставили на ноги дужі руки. Сон, як рукою зняло. Що за
люди? Звідки вони взялися тут у глухому степу? Що їм потрібно? Де коні? А
батьків наказ?
Два чи три вершники — на чорних конях, один — біля пастушка. Перші
грізні запитання: «Чий ти», «3відки?». «Що наказував батько?», «Як пасти коней
і де пасти?»
Хлопець назвався Лапківським, з того краю села, що також має назву
Лапки. А батько наказував пасти коней по цей бік балки, за Ляшеву не пускати й
не пасти...
Хлопцеві зав'язали очі, посадили на коня та й поїхали, їхали недовго, потім
кудись ніби спускалися. Чого тільки не передумав за цей час малий пастушок!
Чекав найгіршого, бо якщо зараз беззаконня й свавілля, то шо можна було
говорити про ті дикі давноминулі часи?
Зняли хлопця з коня, повели кудись вниз, пригнули голову, розв'язали очі.
Це була якась землянка. Горіло у ній безліч свічок, все навколо блищало: шаблі,
підсвічники, кінська збруя, пістолі. Лави застелені дорогими килимами... За
столом сиділи п'ять чи шість чоловіків у гарному вбранні. Все це нагадувало
запорозький отаманський курінь, про який хлопець знав з розповідей свого діда
— старого козака.
...Знову запитання: чий, звідки, називай всіх жителів хутора Лапки. Мій
прапрадід назвав всіх дідів Лапків, їх синів, жінок, а потім перелічив ще і їхніх
внуків, в тому числі й себе, найстаршого.
Вислухали все те незнайомці, поговорили про дідів Лапків, поцікавилися:
чому ж так, було ж їх два, а решта де взялися? Насмілився пастушок і сказав, що
це — побратими козацькі. Щастя його, що він — козацького роду, Лапківський.
Подарували йому вуздечку чи, можливо, сідло дороге, (не пам'ятаю добре).
Знову зав'язали очі (перед цим наказали, що б коней гляділи і за Ляшеву не
пускали, а то біда буде...)
Посалили хлопця на коня і відвезли на те саме місце, звідки брали.
Пригнавши коней додому, хлопець про все це розповів дідові — батькові
побоявся казати, щоб, бува, за такі пригоди не дав батога, не провчив би, як спати
та коней стерегти.
Дідусь же щиро радів, що йoгo ще пам'ятають козаки-побратими, хоч тепер
вони стороняться людського ока, ведуть якийсь дивний, непевний, злодійський
чи що, спосіб життя. Пізніше за Ляшевою виник хутір, який так і назвали
Злодійкою. Хутір утворився внаслідок відомої в історії Столипінської реформи,
коли селяни виходили на відруби, господарювали на вільних землях, багатіли…
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…Розповідали, що в тому місці, де був хутір, нерідко можна було бачити
якихось загадкових підозрілих людей. Все щось шукали, випитували, копали...
Багато води спливло відтоді, не одна буря прошуміла над хутором, куди
частенько навідувався і Федосій Щусь, про шо мені розповідала моя мама. У
тривожні часи громадянської війни там десь ховалася дружина Щуся — Наталка.
Ховалася від білих, від червоних, від австрійців... Було, при ній ніби-то якесь
золото та ще малесенька дитина — Федосіїв син, який згодом став непоганим
художником, та в роки Вітчизняної війни загинув на фронті.
...Пам'ятаю перед війною сильна злива розмила кручу. Хлопці бродили по
балці, ловили рибу після дощу. Раптом один з них несамовито зойкнув —
виявляється, розрізав ногу якимось камінцем. Рана була глибокою, хлопця
довелося нести на руках. Принесли додому мати обмила й зав'язала рану.
Глянула на той камінець, а він весь блищить. Жінка поспішила з ним до
колгоспної контори. Так поширилася чутка, що в Злодійці знайшли золото.
Траплялися диваки, що розкопували кручі, шукали старовинні скарби, та так
нічого і не знайшли...
..Від колишнього хутора Злодійки тепер лишилося, здається, дві хати. Ще один
населений пункт поступово зник з лиця землі, і лише перекази та легенди
зберігають пам'ять про нього. Ніхто вже не шукає там козацьких скарбів, та чи
були вони там взагалі? А ось найбільший скарб, який там зберігся — це родючий
чорнозем, один з найкращих в районі. Ось його слід берегти, збагачувати, щоб
мати завжди на своєму столі найдорожче — хліб.
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ЛЕГЕНДА
Надія Дмитренко
І
Події давні — то легенди, вони не збереглися на папері.
Давайте й ми прочинимо в одну легенду двері,
Ту, що живе в народі без пояснень і поправок,
Бо вже немає свідків, документів, історичних справок.
ІІ
Коли була ще Вовча повноводна, і глибока, і швидка,
По ній козацькі чайки залюбки собі ходили.
Цей водний шлях зручний був козакам —
По ньому вони зброю і харчі возили.
Пливли собі суденця, та все повагом, неспішно,
Під теплим сонцем дружно зблискували весла.
Була вже осінь рання й синь небес безгрішно
Цвіла над степом, та вітерець в’язав траву у перевесла.
Які були степи! Яка трава навкруг буяла!
А риби, птиці, звірі — звісно, без числа.
Якби ще клята татарва не дошкуляла,
Земля б насправді райською була.
І дикі коні там гуляли табунами,
Їх приручали і татари, й козаки.
І вовчі зграї прокрадались полинами,
До водопою їх вели протоптані стежки.
Ішли човни. Могли спинитися, щоб риби натягать —
Путь неблизький. Могли до берега на ніч пристати.
Вертались на зимівники, щоб зиму там перечекать.
Для оборони на човнах везли по дві гармати.
ІІІ
Одного разу на тім березі, де зараз Богодарівка,
Якийсь козак орлиним зором вгледів — щось лежить.
Побіг, підняв і закричав щосили звідти, здалека:
— Дивіться, яка гнида! — щось обняв і вже назад біжить.
Прибіг, показує, а то живе хлоп’ятко — немовля!
Хто залишив його? І де згубилась мати у степах?
Вже не шукай отвіт, бо то напевно Божа воля —
Підкинути дитя на той козацький шлях.
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Дитя забрали, обігріли, не покинули —
Все ж християнська в кожного душа.
Бігом зібралися на весла і полинули
Чимдуж ту знахідку доправить до коша.
Ростили хлопчика, хрестили в церкві, помолились,
А прізвище лишилось Гнида — так в козаків завжди було —
Яке спочатку слово до людини приліпилося,
Так воно з нею все життя і йшло.
Змужнів той хлопчик і ходив в походи,
І осавулом став, мав нагороди з щедрої руки.
І до якоїсь там святкової нагоди
Подарували йому землі, що понад руслом Вовчої ріки.
Це був той самий берег тієї самої ріки,
Де йому Бог спасіння з козаками дарував.
Це був вже другий дар — земля, ота, що навіки,
І чоловік цю землю «Богодарівка» назвав.
А далі заснував іще село вздовж берега,
На честь дружини Олександрівкою стали величать.
А прізвище своє на Гнєдіна змінив, сердега.
І тут уже історія поставила печать.
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ЛЕГЕНДИ НЕ ВМИРАЮТЬ
Поховані легенди в глибині курганів.
Щось їм шепоче вітер у старих очеретах,
Щось річка Вовча знає про набіги бусурманів,
Щось бачив з висоти старий і мудрий птах.
Дубів старезних думи не поснули
Треба спитать у невмираючих вітрів,
У людей мудрих, що від прадіда щось чули,
Що не забули пісню своїх сивих матерів.
Легенда… Є вимір простору у цьому слові,
Від нього віє вітром снів і таїни
Забутих, переплутаних, красивих у своїй основі
Історій як літописів століть, як пам'ять сивини.
Події вирували, пролітали понад світом,
Там були різні дати — і прості, і визначні.
І там душа народу квітла яблуневим цвітом
Й складалася в легенди як в суцвіття запашні.
Беруть свій витік з різних дат і осередків,
Вони живуть серед людей як духи давнини,
Як тінь незнаних нами древніх предків,
Як казка, вгорнута в сюжет бувальщини.
Так і моя маленька батьківщина
Легендою вже стала на цей час.
Залишилась в легенді глиняна хатина
І хутірець мій, і вербовий перелаз…
Я пам’ятаю, як були ми босоногі і малі,—
У нас шматочок раю був отут, на цій землі.
Там було все для нас — степ, і дорога, і ставок,
І легко плинув час посеред неба і казок.
Було наше село маленьке і привітне,
До цього часу воно в серці моїм квітне.
Коли ввійшли в життя столипінські реформи,
Наш хутірець розрісся і набув своєї форми.
Як людям там жилось? Та також як усім:
Навчатись, працювати — то було передовсім.
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Діток у кожній хаті мали не одне,
І щоб батькам допомагали — основне.
Бувало, що посваряться сусідки в холодочку
За якусь шкоду від корівки, чи за квочку,
Чи діти ягідок нарвуть в чужім садку,
Чи хлопчаки опудало поставлять на кілку…
Ті сварки не від зла, а так, задля порядку,
Мовляв, нехай не топче твоя квочка мою грядку!
За мить вже мирно посідають в холодочку,
Хтось презентує від суглобів з лопуха примочку…
Жила в селі багатодітна і шанована родина.
То господарство дядька Гната Головка.
Було в них семеро дітей, а матір звать Олена.
Все до ладу було, на всьому батьківська рука.
Вернувся Гнат з війни — одна нога і безліч нагород.
Нозі осколки дошкуляли щовесни,
Та коли вранці рано заволочить свій город,—
Не знайдеш грудочки — хоч нитку протягни.
Жили без розкоші, співать любили,
Збирались на свята то в них, а то у нас.
Дітей зростили і талантом наділили,
Роз’їхались по світу у свій час.
Лишився у селі біля батьків лиш син Микола —
Талановитий на всі руки майстер був.
Як музиканта, і художника, і коваля знали довкола,
Своїм талантом шану земляків здобув.
Тут народились три синочки — рід щоб не зменшався,
І кожному із них свій шлях в житті дістався.
Та лиш Віталій від землі не відцурався,
Дідівський хист йому по крові передався.
Віталій Миколайович тепер значна людина.
Він на руїнах 90-х зумів піднять село,
Коли прийшло безвладдя, падала країна,
Усе що надбано було — все загуло.
Такі як Головки були і є стовпами.
Не знаю, де була б сьогодні ця земля,
Чи продалась, а чи родила бур’янами,
Спасибі — люди скажуть і Гапонова моя…
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Так звідки ж таку назву узяло моє село?
Гапонове — якесь таке ніби незвичне.
Легенда каже, що від імені козацького пішло
За кров Гапона тут Сірком увіковічене.
Вслід за весною вийди у квітучий степ,
Підстав обличчя дужим вітрюганам,
Згадай легенди, що покладені в цей склеп,
А вітер розповість про тебе цим курганам.
Це той же вітер, що братався з козаками,
Як вони йшли з походу в свою Січ,
А по балках земля кишіла ворогами
І треба бути на сторожі день і ніч.
І ось вже розвідка отаману доносить —
Незнамо звідки на путі з’явились ляхи.
— Ну що ж, тепер пощади хай не просять! —
Крикнув Сірко, — Ласкаво просимо до плахи!
Побили ляхів, кров розтеклася по леваді,
І знову охорона б’є тривогу: «Їдуть турки!
А три резерви турків ще сховались в балці у засаді!»
Та й закричав Сірко — Ну що ж, пограємо у жмурки!
Отаман відгукав двох кошових — Солоного й Гапона,
І наказав підкрастись до тих турків, що в засаді,
І знищити до ночі секретні всі загони, —
— А ми на військо головне ідем по кошовій нараді!
І зав’язався бій жорстокий, як сама війна.
Як блискавки, шаблі злітали й опускались.
— Хто кликав вас сюди, проклята сарана,—
Гукав Сірко,— А гарно ви у нас тут підлатались!
Блищали чорні очі хижих бусурманів,
Кресали іскри ятагани і криві шаблі,
І сипали прокльонами як тисяча шайтанів,
Але не встояли, бо на чужій були землі.
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Скінчився бій, звичайно, не без втрат,
Хто вже не встав, лишався кінь без козака.
У того кров і рани рубані ятрять…
Козацька доля, як відомо, нелегка.
Упала ніч. Стоять пости, горять багаття.
Аж раптом стук копит десь чують вартові.
А звідтіля кричать: Свої, свої ми, браття!—
Аж то Солоний і Гапон, у ранах і крові, але живі.
Обняв їх отаман, ще збуджений від бою,
Сказав: «Брати мої січовики, нагородити хочу вас!
Ці землі, що сьогодні ви зросили щедро кров’ю,
Я вам дарую! Тут живіть, допоки Бог вам віку дасть.
Женіться як усі, будуйте тут собі житло,
І вздовж цих балочок хай будуть білі хатки і ставки.
Хай буде рід козацький і селянське ремесло,
І імена тут ваші хай живуть на всі віки!»
Ось так і виникло два хутори — Гапонове й Солоне.
На жаль, сьогодні вже в нову легенду увійшли.
Та все ж моє Гапонове у моїм серці сховане,
Щоб і онукам розказати, з якого роду ми пішли.
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СЛАВА КОЗАЦЬКА ШИРИТЬСЯ ВІКАМИ,
ДОЛЯ УКРАЇНИ – ЗА НАМИ, КОЗАКАМИ

Микола Корявець
Заснування селища Покровське сягає своїм корінням у сиву давнину і тісно
пов’язане з козацтвом. З самого початку існування Запорозької Січі, будь-хто з
козаків міг узяти собі стільки землі, скільки він міг обробити. Козаки мали право
вільно обирати вподобану землю, але остаточно ділянки закріплювалися
розпорядженням Коша. Так з’явилися козацькі зимівники. Їх межі визначалися
приблизно, що давало змогу багатьом (особливо старшині) розширювати свої
володіння.
Благодатні степи поблизу судноплавної річки Дніпро приваблювали і
польську старшину. Польський король Сигізмунд I (1507—1548р.) перш за все
дарував козакам у вічне користування землю біля порогів, вгору і вниз по обидві
сторони Дніпра, щоб вони створювали дозори, не дозволяли татарам і туркам
нападати на русько-польські землі.
Козаки облюбували благодатний край і на берегах р. Вовча, яка впадає в
Дніпро. По берегах Вовчої пролягав Муравський шлях, яким частенько кочували
орди кримських татар і гнали яничари у рабство українців.
Як свідчать перекази і легенди, почуті від старожилів, колишній знаний на
Січі військовий старшина Головко із сотнею козаків поселився на березі р. Вовча
і зимівник назвав Вовчим. Козаки вирощували тут пшеницю, овес, просо,
розводили корів, полювали дичину, ловили рибу. І частину свого провіанту
доставляли на Січ.
Однак головним завданням загону було інформувати Січ про напади
бусурманів. Всім відомо, який зв'язок існував у ті часи: на вежах, де чергували
козаки, в разі небезпеки вони розпалювали велике багаття, плюс кінні посланці,
плюс уже згадана голубина пошта.
Отримавши повідомлення від козаків із Кам’яного зимівника, Головко
направив повідомлення на Січ отаману І. Сірку, а сам відвів козаків у балку
Мечетна. Бусурмани зробили привал і заночували. Про намір ворога Головко теж
повідомив на Січ. І. Сірко, не вагаючись, очолює кінний загін козаків, який
майже всю ніч рухається в напрямку місця ночівлі ворогів. Рано вранці, коли
бусурмани ще спали, загін Івана Сірка вдарив по них із заходу, а військовий
старшина Головко зі сходу зі своїм загоном підтримав отамана. Бій був
блискавичний, багато загарбників полягло, решту взяли в полон.
І вже по обіду козаки святкували перемогу. Примітно, що ця битва відбулася
на свято Святої Покрови. Богоматір-Покрова ще раз підтвердила свою любов до
козаків. У виступі на честь перемоги Головко запропонував назвати зимівник
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Покровським. Це було 340 років тому. Та в офіційних документах вперше
поселення згадується як Покровське в 1779 році. Тобто більше ніж через 100
років.
Наш край — козацький, і ми повинні цим гордитися. До сьогодні західна
частина селища в народі називається Сірківкою, а східна — Головківкою.
Із покоління в покоління передаються перекази про заснування нашого
селища, отже пам’ять жива.
Та дехто хоче перекроїти історію на свій кшталт. Не вийде,
шановні, а те, що досі немає пам’ятника засновнику поселення Покровське, — наша вина. Покоління, яке не
пам’ятає
минулого,
не
має
майбутнього. Хай історію свого краю
знають наші діти і внуки, нам є чим пишатися!
Після перемоги над Туреччиною московському уряду Запорозьке військо,
козаки стали не потрібні, бо їхня воля і демократія запалювали слов’ян до
відстоювання власних інтересів. Цариця Катерина II дала наказ знищити Січ. І…
розбрелося українське козацтво по всьому світу. З того часу розпочалося також
переслідування козаків. Частина козацтва поселилася на Кубані. А ті, які
залишилися в Україні, були змушені ховати своє козацьке походження. Після
Жовтневої революції 1917 року про козаків також згадували тільки сміливці.
І так продовжувалося доти, поки Україна не стала самостійною. Вже в
1995р. Президент України Л. Кучма видав Указ про відродження історикокультурних і господарських традицій українського козацтва. В 1999р. виходить
Указ Президента «Про день Українського козацтва», який відзначаємо тепер
щорічно 14 жовтня, в день свята Покрови Пресвятої Богородиці. З 2015року цей
день став ще й вихідним.
Народилася ідея відродити козацтво в головах патріотично налаштованих
громадяни і на Покровщині. Вже в 2000 році В. Куций офіційно зареєстрував
статут «Покровського козацького куреня Запорізького війська низового», його
підтримав підполковник В. Сердюк. Однак процес відродження козацтва в
районі проходив повільно. Тільки в 2005р. з’явилися охочі взятися за цю спра-ву
— А. Свистунов, В. Мелах, М. Никипілий. До лав козацтва вступив М. Се-кеда,
який через деякий час очолив курінь. Пізніше цей курінь перейменовано в
козацький полк ім. Івана Сірка.
…Недаремно в Україні побутує прислів’я: де три козаки — там два отамани.
В 2009 р. від Покровського куреня від’єдналася Романківська сотня, яка згодом
переросла в «Романківський курінь Кубанського козацтва». Цей загін козаків від
самого початку очолює учасник бойових дій в Афганістані, нагороджений
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орденами і медалями, козацький полковник М. Герасименко. Недовго думаючи,
М. Никипілий заснував інший осередок — районну організацію МСК
«Запорозька Січ». А Г. Лисих (у 2010 р.) — козацьку організацію «Станиця
Покровська ім. Головка», яку через деякий час очолив козацький полковник М.
Корявець.
У 2013 р. Покровська влада визнала, що в районі є козаки, навіть привітала
їх зі святом у день селища та з нагоди 90-річчя з дня заснування району.
В 2011 році козацький полковник В. Сердюк організував «Гаврилівський
козачий курінь», до складу якого ввійшли козаки В. Галчанський, С. Лог-віненко,
П. Сергієнко, В. Петруля, В.Макотер, М. Катюха. У листопаді того ж року В.
Сердюк, В. Галчанский та М. Костюченко відпочивали в м. Трускавець. При
ознайомленні з чарівними тамтешніми краєвидами ці чоловіки запримі-тили (і
це запало в душу), що біля кожного села на узбіччі в’їзного шляху височать
поклонно-охоронні хрести, пофарбовані в срібні або золоті кольори.
Повернувшись додому, В.І. Сердюк звернувся до генерального директора
ТОВ «Зоря» А.Д. Пучки з пропозицією встановити і в себе на в’їзних шляхах
подібні хрести, керівник схвалив таке рішення і виділив матеріали, необхідні для
виготовлення і встановлення хрестів. Закипіла робота: В. Сердюк, В. Галчанський, В. Петруля, В. Макотер, М. Логвиненко змайстрували чотири
дерев’яні хрести і пофарбували їх темною «морилкою». І вже 7 липня під
керівництвом Гаврилівського сільського голови А.В. Зайцева козаки
Гаврилівського куреня (В. Галчанський, С. Лях, П. Сергієнко, М. Логвіненко, В.
Петруля, В. Макотер, М. Катюха) на чолі з отаманом В. Сердюком установили
хрести на узбіччях в’їзних доріг. Хоча цьому козацькому селу, нащадкам
Гаврила Блакитного є чим похвалитися. На узбіччі траси державного значення
«Донецьк—Запоріжжя», неподалік від ріки Кам’янка з ініціативи подружжя А.Д.
і К.А. Пучків створено райський куток, подібного до якого ще треба пошукати.
Хто хоч раз побував там, запам’ятає це все життя. Тому низький уклін Анатолію
Давидовичу та Катерині Антонівні і цей райський куток, і за новозбудовану
церкву, і за розвиток сільського футболу, і за щоденну турботу про селян і рідний
край.
Під керівництвом отамана В. Сердюка козаки-гавриляни продовжують
творити добрі справи на благоустрої села. За активну участь у заснуванні та
роботі місцевого благодійного фонду, у встановленні хрестів і в будівництві
дерев’яної Свято-Миколаївської церкви, що стала окрасою не тільки Гаврилівки,
а і всього Придніпров’я, у громадському житті і в патріотичному вихованні
молодого покоління отаману Гаврилівського куреня Віктору Сердюку присвоєно
високе козацьке звання генерал-майора, а знаменитому самодіяльному артисту,
відомому всій Україні гармоністу-аматору Віктору Галчанському — звання
підполковника.
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ЛЕГЕНДА НАШОГО КРАЮ

Іван Котенко
Серед широкого, розкинутого безкрайого степу, засіяного барвистими
квітами та різнотрав’ям, в невеликій степовій долині протікав струмок з чистою
як ранкова роса, холодною водою. Струмок був захищений від степових вітрівсуховіїв кам’яною стіною і непомітний в цьому дивовижному куточку Дикого
степу. Далі від свого кам’янистого сховища він набирав сили і протікав по
широкій зеленій долині, вирізаючи своєю стрімкою течією доріжку, яка
прямувала до невеликої степової річки Водянки. Кам’янисті брили, виблискуючи
на сонці різнокольоровими вогниками, ніби проводжали струмок у далекі
мандрівки. Інколи в спекотні літні дні до струмка приходили напитися
джерельної води степові мешканці: стада диких кіз, сайгаків та іншої дичини.
Людського життя тут не було лише татарські кочівники зі своїми отарами овець
доходили до річки Водянки, щоб їх напоїти чистою водою. Пролітали, наче
сизокрилі птахи роки, а за ними століття. Широкий степ вкрився невеликими
гаями, які захищали своїх степових мешканців від колючих зимових морозів та
від пекучих літніх променів сонця. А струмок радувався всім порам року,
особливо весні, яка своїми талими снігами та дощовими водами трішки
потиснула його береги і перетворила в невелику степову річку. Вже й Водянка,
збираючи коло себе грайливі струмки, стала повноводною широкою річкою і
несла свої чисті води до мальовничої Вовчої. До неї вже не приходили напитися
води стада татарських тварин, бо в цьому краї вже гуляли козацькі загони
запорозького отамана Івана Сірка. Козацькі загони охороняли частину Дикого
степу, тому татарам зі своєю живністю прийшлось відійти далеко в степ, аж за
річку Вовчу. Та й самі татари, побачивши, що їм не під силу змагатись з такими
хоробрими лицарями, почали налагоджувати з ними дружні стосунки. З появою
в степу козацьких зимівників хуторів, чумаки, які їздили за сіллю в далекий
південний кримський край, змінили свій напрямок і почали їздити навпростець
через Дикий степ. Ця дорога навпростець набагато скоротила відстань до
солоних озер і називалася Косим шляхом. Його напрямок проходив точнісінько
над небесним «молочним шляхом», який було гарно видно в темні літні ночі.
Пізніше мандрівники назвали його Чумацьким шляхом.
Наприкінці весни, коли степ просох від весняних поводків, з Слобожанщини
в далеку дорогу за сіллю вирушив Чумацький віз. Дорога навпростець Косим
шляхом їм була вже відома. Через декілька мандрівних днів, проїхавши волами
річку Самару та її лимани, віз чумаків під’їхав до широкого шляху Дикого степу.
Треба було трішки відпочити, підгодувати волів на зеленій соковитій траві, тай
самим прийшов час чогось поїсти. Був вже полудень, в далині степу виднілась
долина, по якій протікала невелика річка.
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— Ось там і перепочинимо — сказав старійшина чумаків дід Охрім.
Під’їхали до струмка з якого починала текти ця невелика річка. Розпрягли волів,
пустили їх пастися, а самі прийнялись приготуванням вечері. Знайшли декілька
шматків каміння, обклали привезений хмиз, розвели вогнище. Дід Охрім
попросив молодого чумака Панаса принести з струмка води, щоб зварити на
вечерю куліш, тай самим напитися. Взявши великого глечика Панас пішов по
воду. Повертаючись назад, хлопець йшов підтанцюючи і співаючи веселу пісню,
чумаки були здивовані його поведінкою, бо декілька хвилин тому він був кволий
і хотів лягати спати, бо дуже втомився, поганяючи волів. Старий чумак Охрім
запитав у Панаса:
— Ти що вже й спати перехотів, що так веселися
— А ви спробуйте цієї води, вам теж буде не до сну — відповів той.
Всі дружно випили води і дійсно ця чиста джерельна вода швидко зняла
втому.
— Що ж це за вода.— здивувався старий чумак.
— А ну пішли та покажеш де ти її набрав.
Панас з радістю повів діда до струмка. Той уважно розглянув його. Початок
струмка витікав з-під дивовижного каменю, який був темно-сірого та
коричневого кольору. Далі з-під глиняної кручі виднілись такі самі камені, а біля
самого струмка і далі по долині лежало безліч невеликих камінців. Дід підняв
два камінці і вдарив один об одного. Між ними з’явилася іскра і він з радістю
вигукнув: «Так це ж кресало, буде чим розпалювати вогнище! Кресалом
називається камінь-кремній, його бачиш як багато тут. Це добра знахідка, а вода,
яка витікає з-під цього каменю, вона очищається і тому така чиста і цілюща, ось
і ти тепер будеш знати!»
Після смачної вечері заспівали пісню, вона своїм відлунням розлилась по
всьому степу, нагадуючи, що в ньому є живі люди. На небі з’явилась та засяяла
вечірня зірка, запрошуючи степових мешканців до нічного сну. Весняна ніч теж
не забарилася. Своєю чарівною темно-сірою ковдрою накрила широкий степ, не
забула заглянути в долину, та потішитись чистим повітрям. Не залишила ніч і
стомлених мандрівників-чумаків, своїм ніжним дотиком відправила їх у
дивовижний сон. Все навкруги затихало, лиш де-не-де перекликались нічні
сторожі сичі. Недалеко від догораючого вогнища солодко спали чумаки. Не спав
лише старий чумак Охрім, колишній запорізький козак, його думки полинули в
ті далекі минулі роки, коли він був молодим, завзятим, хоробрим лицарем. Не
один раз доводилось йому з своїми побратимами вступати в нерівний бій з
степовими супостатами-ногайцями і виходити завжди переможцями. А вів у той
бій відчайдушний запорізький отаман Іван Сірко.
Дуже часто після бойових сутичок доводилось ночувати у відкритому степу,
а тому отаман завжди доручав охороняти сотні своїх козаків в ночі Охрімові, бо
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знав, що цей козак не засне і не проґавить ворога. Ось і сьогодні, наче на варті,
не спить старий козак. Недалеко заспівала перепілка, нагадуючи, що скоро
прийде ранок. Охрім підвівся, підійшов до багаття, підкинув трішки хмизу, щоб
не погас вогонь, бо вранці ще треба розігріти страву для сніданку. Подивившись
та прикривши полотняним рядном своїх товаришів, які ще так міцно спали,
старий козак, не поспішаючи, пішов у верхів’я струмка. Піднявшись на пагорбок
і пройшовши декілька десятків сажнів, Охрім помітив в далині якісь білі плями,
наче хтось серед степу розстелив білу ковдру. Його це дуже зацікавило.
— Поки хлопці сплять, то я сходжу та подивлюсь, що ж то за диво —
поміркував старий чумак. Йти довелося недовго. Серед невеликих западин степу,
на якій не росла жодна рослинність, була біла, наче пух глина. Глина була чисто
біла і ще й мастка. — Такої глини я ще не бачив в наших краях вона зовсім не
така — сказав сам собі Охрім.
Витягнувши із кишені невелику торбину, яка слугувала для тютюну, дід
набрав глини, щоб показати своїм товаришам. Вже зовсім розвиднилось. Степ
загомонів, залунав різноголосим співом пташиного братства. Вдалині виднілись
табуни диких кіз, які вийшли поласувати свіжою зеленою травою. Небо на сході
вкрилось помаранчевими барвами, готуючись зустріти лагідне весняне сонечко.
Забравши свою знахідку, Охрім, не гаючи часу, поспішив до свого табору, бо
знав, що хлопці вже прокинулись і мабуть занепокоїлись його відсутністю.
Підійшовши ближче до струмка, помітив, що його вже шукають. Підсвистуючи,
дід-чумак спустився з пагорба, помахав рукою товаришам. На вогнищі вже
розігрівався сніданок, ранкове повітря наповнилось запашним чаєм звареного із
степових трав. За сніданком Охрім розповів про свої ранкові пригоди, показав
чумакам чудо-глину. Знахідкою діда всі зацікавились і попросили щоб він
показав те місце. Чумак згодився, а тільки сказав, щоб вони взяли декілька
лантухів, щоб потім набрати цієї глини. Так і вирішили. Набравши білої глини,
всі поспішали до своєї стоянки.
Весняне сонце підходило до полудня і нагадувало чумакам, що вже пора
збиратися в дорогу. Настрій у них був чудовий. Вони не думали і не гадали, що
серед Дикого степу знайдуть такий скарб. Почали збиратись у дорогу. Дід Охрім
наказав Панасові назбирати в торбу кремнієвих камінців, а іншим чумакам
набрати в глечики джерельної води. Наділи ярмо на волів, поскладали у віз свої
речі, сіли по своїх місцях і помаленьку почали виїжджати з долини. Коли
під’їхали до Косого шляху, дід Охрім наказав зупинитися. Сам зліз з воза, зняв
шапку, перехрестився, поклонився. Потім наказав зробити так само усім
чумакам. Всі дружно виконали дідів наказ. Підійшовши до чумаків дід сказав:
— Дякуйте Богу і матінці-природі за цей чудовий куточок в степу. І
запам’ятайте шлях до цієї Кремнієвої долини. Заскрипівши, віз з чумаками
рушив у далеку дорогу на південь. Проїхали хутір Покровський, який знаходився
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біля степової річки Вовчої. Річка зустріла мандрівників швидкою, гомінкою
течією, з безліччю водовертів, які наче монстри затягували у свою безодню все
живе, що траплялося на їхньому неспокійному водяному просторі. Подивившись
на красу стрімкої течії, дід Охрім наказав повернути віз понад річкою, щоб
знайти переправу. Їхати довелось недовго. Біля кам’янистих круч помітили
переправу, зроблену з дерев’яних плотів. Річка тут була набагато спокійніша і не
така глибока. За невелику плату чумаки переїхали на другий берег річки. Далі
шлях пролягав по широкому степу, хуторів вже не було, лише подекуди
зустрічались високі могили, на яких сиділи вартові степів, ширококрилі орли.
Своїм скрипінням віз піднімав з густої трави наляканих перепілок та куріпок, які
розмістили свої гнізда недалеко від шляху. Без будь-яких перешкод
переправились через декілька степових річок: Гайчур, Янчур, Конка, віз чумаків
під’їхав до довгоочікуваних солоних лиманів, які виблискували сріблястими
вогниками на сонці. А там уже вирувало. І кого там тільки не було. З’їхались з
різних
куточків
України
чумаки,
з
південних
країв — турки, греки, болгари. Татари, як повноправні господарі цієї частини
півдня, пропонували купити або обміняти на якийсь інший товар очищену
білосніжну сіль. Дід Охрім наказав своїм товаришам розікласти привезений
домашній товар і що той що був знайдений і набраний у Кремнієвій долині.
Татари з цікавістю розглядали дідів товар, а коли побачили, що можна витворити
з цих камінців, мерщій запропонував чумакам обміняти цей дивовижний камінь
на якісну сіль. Дід з радістю погодився, а потім запропонував подивитись на білу
глину. Підійшло багато охочих подивитись та дізнатись, шо це за глина. А коли
один з покупців розбавив її з водою вона стала ще білішою і масткішою, то всі
лантухи, які були заповнені глиною за короткий час були розпродані. Коли весь
товар був розпроданий та обміняний, дід Охрім усміхнувся і сказав:
— Оце так знахідка. Тепер будемо кожного разу туди заїжджати. Добре
відпочивши наступного дня віз чумаків наповнений сіллю та іншим товаром,
рушив у далеку слобожанську домівку. З того часу коли з Слобожанщини чумаки
їхали в Крим по сіль, вони завжди заїжджали в Кремнієву долину набрати чистої
джерельної води, білої глини та кремнієвих камінців.
Промайнуло багато років, вже давно перестали їздити чумаки по сіль на
південь України, вже камінці-кресала замінили сірники, лише струмок
продовжував витікати з тієї кам’яної кручі та пригощав нових мешканців цього
краю чистою корисною, водою. В кінці дев’ятнадцятого на початку двадцятого
століття після декількох земельних реформ, жителям селища Покровське давали
земельні наділи. Сім сімей, одержавши свої частки землі по декілька десятин
недалеко від Кремнієвої долини заснували хутір, який мав назву Кременуватий.
Цей хутір був дуже гарний. Милували око людей стрункі ясені та тополі, які
височіли на околиці села, в долині розкинули свої віти фруктові сади, а ближче
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до струмка містились грядки овочевих культур. Жителі цього куточка були
дружні та працьовиті. З своїх господарств та з землі одержували гарний
прибуток. Глину та камінь використовували для будівництва житлових та
господарських приміщень. Біла глина, яка була в цій місцевості зацікавила
дослідників корисних копалин. ЇЇ дослідили в царських лабораторіях і вчені
запропонували її видобуток. Ця глина — каолін, яка має великі залежи в цих
місцях. Хутір Кременуватий проіснував до тридцятих років двадцятого століття.
Сталінськими реформами господарів було розкуркулено і виселино в інші місця.
А що ж сталося з струмком? З допомогою його та невеликої річечки в 1970х роках жителі колгоспу «За Мир» загатили ставок, який по сьогоднішній день
своєю широтою красується в Кременієвій долині. Біля Струмка до кінця 1980-х
років збиралося багато людей з різних сіл, які набирали з нього цілющу воду.
Коли у Вершинському кар’єрі почали глибше добувати глину каолін то вода у
струмку зникла. Кремнієва долина існує і сьогодні. Кам’яні брили, які лежать по
долині, нагадують нам про далеке минуле Дикого степу. Степова річка Водянка,
яка протяглася на 18 кілометрів до річки Вовчої не втратила своєї сили. По її
руслу в різні роки ХХ століття жителями навколишніх сіл Водяного, НовоВодяного, Романки, були загачені чотири ставки, які на сьогоднішній день
повноводні, з мальовничими берегами, які потонули в зелені кучерявих верб.
Дивлячись на цю красу думаєш, що наші пращури були мудрі і далекоглядні
люди, вибравши цей кусочок природи Дикого Степу.
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ЛЕГЕНДАМ ВІРИТИ НЕ МУСИШ,
ТА В ПАМ’ЯТІ ЇХ ЗБЕРЕЖИ…

Валентина Литвиненко
КОСА ПОСАДКА
Про цю лісосмугу в трьох кілометрах від степового хутірця Зелений Гай
ходило чимало оповідок. Насадили колись дерев і кущів (за всіма правилами
агротехніки) рядові трудівники колгоспу імені Карла Маркса. Усі навколишні
лісосмуги розбивали степові масиви на прямокутники, а ця йшла накосину, бо її
повів неглибокий ярок. Дерева зміцнювали грунт, не допускали ерозії,
затримували сніг і давали притулок галасливим птахам, щоб ті знищували
шкідливих комах.
Чи полюбився саджанцям чорнозем, чи вологи тут було більше, а тільки
лісосмуга розрослася і вкоренилась так, що ніхто й прочистити не міг. Та й хто б
її проріджував, коли вона тягнулась не вздовж профільної дороги, а вглиб степу.
Дітей часто лякали тією посадкою, казали, що там заблукати можна, і вовки
там водяться, і цигани чатують, щоб вкрасти малечу… Часом боялись гущавини
навіть дорослі, коли вранці вирушали до млина або на базар. Адже хтось казав,
що там завелися якісь непевні люди – чи то бандити, чи злодюги. Бачили дим від
розведеного вогнища, пахло горілим пір’ям.
Моторошно, лячно, бентежно… Синіє вдалині непрохідна хаща і ніби якась
жива істота ворушиться, бубонить і зітхає.
Всупереч страхітливим пересторогам саме туди забігла з хутора знедолена
дівка, ховаючись від батьківського гніву. Непослух у порядних родинах здавна
карався дуже суворо. А надто вже за те, що не дай боже, « у пелені принесе»…
Невтішна, заплакана, в подертій одежі – хтось бачив нещасну край дороги.
Додому так і не вернулась. Казали, що заблукала та й лишилась навіки у косій
посадці з непрощенним гріхом своїм.
Отаку легенду в науку всім дівчатам оповідали в Зеленім Гаї. Давно те було,
а лісосмуга як жила, так і живе – цвірінчить, шелестить листям, шурхає густою
травою…
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КАМІННИЙ ХРЕСТ
Може, хто й забув новелу Василя Стефаника з такою назвою. Там йшлося
про селянина, який отримав землю на пагорбі. Дбав про неї, возив перегній,
городив, щоб не змивало дощем. Коли ж довелося покидати рідний край, їхати в
пошуках кращої долі, то в пам'ять про своє єднання з рідною землею встановив
на тому пагорбі камінний хрест.
Є на кладовищі між Олександрівкою та Богодарівкою, в колючих кущах на
узбіччі від могил, залишки саме такого великого камінного хреста.
Є тут також і пагорб, на якому вже хоронять покійників. Хоча раніше його
обходили, бо вважали, що то чиясь велетенська могила. І височів на ній
витесаний із каменю красивий хрест.
З часом він похилився та й зовсім упав. А, може, його штовхнули і потягли
в кущі. Оголився пагорб та й став доступнішим. Дехто з гордовитих селян
заповідав хоронити себе височенько, бо звик зверхньо ставитись до бідніших
людей. Щоб і на тому світі завжди «верх брати».
Від корінних мешканців передавалась
легенда про високого та худого чоловіка, який
ночами ворушить свого хреста, намагаючись
зіп’ястися на пагорб і встановити його на місце.
Може, й неправда, але ж хрест лежить у
кущах. Камінний!
МОГИЛА «БАРИНЯ»
Багато в наших степах козацьких могил-курганів, всіляких скіфських
поховань. Але ніхто не може похвалитись тим, чим здавна хвалились мешканці
села Солошина (нині Богодарівка). У них, неподалік через балку, знаходилась
могила під назвою «Бариня».
Могила ця роблена, не природній пагорб. І на ній для орієнтиру височіє кущ.
Здалека видно!
Не раз навідувались до цієї могили грабіжники. Копали-копали, розкидали
землю, а скарбів не знайшли.
Казали люди, що бачили після тих знущань над пам’яттю покійниці, як над
могилкою здійнявся голубий димок. Наче бідолашна душа стріпнулась і зависла
між небом і землею. Потім подув вітерець і все зникло.
А могила стоїть. Хоч і підорана з усіх боків — забирались колгоспними
тракторами якомога вище, ніби землі довкола бракувало.
Називають її старожили (їх залишилось дуже мало) — «Бариня». Може,
вона була дружиною того барина-пана Солохи, що заснував свій хутір?
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ДУБ СМЕРТІ
Уперше авторові цих рядків випало побачити його в 1961 році. Навчалася у
сьомому класі і на літніх канікулах отримала від колгоспу путівку до
піонертабору «Дружба».
Добиратися треба було до села Дібрівки (нині Великомихайлівка). Це
далеченько, цілих 25 кілометрів.
Перед прибулими школярами-піонерами постав у всій красі Дібрівський
ліс! Багато хто бачив його вперше і тому усе сприймалось, як величезне диво:
клейкі стовбури сосен, запах хвої, пісок — по самі кісточки! Навіть мурашки тут
були зовсім не такі, як у степу. Якісь крупнотілі і дуже спритні.
Поки влаштовувались, то дізнались, що буде багато екскурсій і походів. З
піонервожатими мандруватимемо лісовими стежками, пробиратимемось скрізь
хащі, підніматимемо щоранку прапор на мотузку на високій щоглі.
А ще сказали, що покажуть нам справжнісінький Дуб Смерті. Чогось тоді
подумалось, що це буде кістляве дерево, схоже на Чахлика Невмирущого.
Той день настав. Піонерам розповіли, що цьому дубу близько трьохсот
років. Його можна спробувати обняти і для цього треба підібрати з гурту дівчат
і хлопців найбільш високих і довгоруких. Вистачить п’ятьох. Оце то Чахлик!
Обняти Дуб Смерті і при цьому не злякатися! Він же вісник потойбіччя!
Кора у дуба виявилась теплою, лагідною. Можна притулитись щокою і
відчути, як у стовбурі пульсує сік…
Дуже полюбився усім велетень-дуб. Хотілось його намалювати, а потім
привезти додому, показати рідним і друзям.
Проте незабаром нам розповіли неймовірні історії, від яких холонула кров.
На товстелезних гілках дуба вішали невинних людей! Ліс прихищав у себе то
петлюрівців, то махновців, то червоноармійців… І весь час точились бої!
А ще раніше тут козацький отаман Іван Сірко розгромив татарське військо.
Після цих розповідей страшно було засинати. То махновці ввижались, то
місцеві зі своїм Феодосієм за прізвищем Щусь… З шаблюками наголо, верхи на
спітнілих конях. Копита стукотять, шаблі крешуть!
А дуб розхитує на своєму гіллі мертві тіла. Внизу голосять матері, діти
гукають татка.
Хіба таке було? Хіба бувають такі жорстокі легенди?
Настали зовсім інші часи. Лісом не гасають здиблені коні, ніхто не
влаштовує засідки і пастки. Навпаки — на галявинах цвітуть дикі гвоздики,
кульбаби, барвінок, стелеться оксамитовий мох.
Давайте перейменуємо Дуб Смерті! Хай він стане Дубом піонерської
дружби, бо ми проводимо тут свою лінійку, заквітчуємо її, обкладаємо
сосновими шишками, прикрашаємо повітряними кульками.
Не послухав тоді нас ніхто. Кажуть — історична пам’ятка.
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Дуб не винен, що його так назвали. А матінка-природа таки не
погоджувалась із жахливим прізвиськом. В бідолашну деревину не раз влучала
блискавка. Аж поки не спалила зовсім.
Зате тепер, у наші, хоч і не зовсім безпечні часи, вже інші діти порядкують
біля постаменту, де був наш улюбленець. Вони разом з дорослими створили тут
«Коло життя» із п’яти дубових саджанців.
Деревця ростуть повільно, але впевнено. Пнуться до неба, міцнішають,
красуються темно-зеленими, ніби вирізьбленими із криці, листочками.
І нема життю зупину, і краю немає…
У тому і вбачаєм дивину,
Що поруч кутається в сивину
Легенда, казка, вигадка, брехня…
А ти повір їй просто навмання,
Як засторозі, талісману із буття,
Якому вже не буде вороття.
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Юрій Ніколаєнко
Наша степова місцевість не являє собою ідеальну рівнину.
Є звичайно, рівнинні ділянки, є зазвичай тут багато підвищень,— кряжів з
насипними пагорбами, так званими козацькими могилами, з яких до горизонту
відкриваються безмежні степові краєвиди. Також навколишня територія щедро
порізана яругами, балками поросшими мальовничими гаями, по дну яких
весняної пори після лютих снігових зим шуміли, пінилися грізно талі потоки
води в напрямку до річки Вовчої, яка протікала в глибокій долині: це так звані
балки як Глазунова, Різана, Злодійка, Голубівська та інші. Одна з таких
балок — Голубівська, пролягла через село Коломійці, розділяючи його навпіл.
Одна з перших родин, що посилилася біля неї була родина Голубів, звідки й назва
Голубівська. По мірі заселення села обидва боки балки поступово
забудовувалися. Здавна балка густо поросла кущами, деревами. У вершині
балки, що підходила до лісу і саду, було вирите глинище з високоякісною
червоною глиною, з якої будувалися будинки селян. Для селян, що проживали
понад її схилами, балка була своєрідним допоміжним джерелом для ведення
господарства. А те, що балка була наповнена таким чистим цілющим настояним
на хвої повітрям, ніхто тоді на це уваги не звертав. Тут вони заготовляли сіно,
випасали на прив'язі кіз, телят, рубали хмиз для палива. Певна ділянка балки
вважалася територією господаря, чий город прилягав до неї і в народі іменувався
згідно прізвища: Йонівська, Різонівська, Ївжина, Маринина, Дуб'ягівська і т.д. Та
сільська дітвора не визнавала цих територій, кордонів і з задоволенням
проводила там всілякі ігрища. Балка, як і річка, була для нас нашою стихією, де
ми виростали. Взимку річка більш підходила для хокейних баталій, а для таких
розваг, як катання з гірки на лижах, санчатах, то балка була в самий раз.
Найбільшу любленим була Дуб'ягівська ділянка крутого схилу, де внизу ріс
величезний ясен. То біля нього розводили багаття, щоб погрітися, просушити
одяг, а хлопці старшокласники закурювали, хизуючись. Гірка, ніби той
мурашник, аж двигтіла від дітвори. Гамір, веселий сміх лунав до пізнього вечора.
Для лижників споруджувався трамплін. Щоправда, справжніх лиж було тоді
мало. Я та й багато хто з товаришів каталися на саморобних, виготовлених із
дубових діжкових клепок. Одного разу спорудили величезного, по нашим
міркам, трампліна, з якого було спочатку навіть страшнувато стрибати. Але
переборовши страх, потім одержуєш велику насолоду, хоч на клепках далеко і
не полетиш. Пам’ятаю, в черговий раз я піднявся на гору, ставши на лижню,
відштовхнувся і клепки понесли мене вниз набираючи швидкість. Та ось на кінці
трампліну моя загострена ліва клепка застрягла в невеличкій вибоїнці. І я ніби
вистрелений з катапульти полетів з однією лижею на нозі за рекордну відмітку і
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так гепнувся з усього розгону на висковзаний і втрамбований сніг, що
запаморочилося в голові і біль пронизав все тіло. Стогін мій потонув у
дружньому сміхові дітвори, що ніби вибухнув від побаченого видовища. Нікому
з них тоді не дійшло, що мені було боляче. Та як нам говорили тоді: «Нічого,
нічого — до весілля заживе». І на наступну зиму 1966 р. я вже катався на
справжніх новеньких лижах.
Певний час в дитинстві я проживав у бабусі Ганни Чабанки. Її город також
підходив до лівого боку балки. А друга бабуся Марина Миколаєнчиха проживала
на іншому боці цієї ж балки, неподалік. Тож поміж кущів петляла вузенька
стежина, по якій ми бігали туди-сюди. Проти бабусиного Марининого городу
стежина повертала по крутому схилу вниз, де ріс кучерявий дуб, під яким ми
збирали повні кишені гладеньких жолудів, а на іншому схилові, покритому
зеленим запашним різнотрав'ям, у його
верхів'ї, височіла розлога з розкішною
кроною старезна груша. Бабуся
говорила, що пам'ятає цю грушу ще
дівчиною. Можливо, що дерево посадив
Микола Федорович Голуб, бабусин
батько, а вона сама року 1905 року
народження. Так що цій груші не менше
як років 130. Давно вже зрубали на
дрова ясена, під якими ми грілися біля
вогнища, кучерявого дубка, височенних
бабусиних Прісчи-них осокорів, в
дуплах яких жили бджоли і багато
інших дерев, кущів та й балку
понівечили і бабусі Марини вже давно
немає. А груша і сьогодні величаво
стоїть на самоті, ніби охороняючи
схили. По-весні вона все-таки оживає, квітне, щоб знову порадувати нас
смачними плодами. Не знайти вже тієї стежини, та я інколи провідую грушу,
торкаюсь її зашкарублої, пористої кори, ніби розмовляючи з нею: «А
пам'ятаєш?» Мовчить, заглибившись в свої думи. От би дізнатися, що в неї там в
душі коїться. Пробач, грушо, я також помовчу, пригадаю. Як збиралася під
твоїми кронами бабусина родина, коли з'їжджалися у відпустку сини зі своїми
сім'ями: Олексій — військовий, Анатолій — шахтар з Донбасу, Микола, мій
батько — колгоспник — Лукичі. Радістю світилося материнське серце за своїх
дітей, внуків, а з нею і стара груша лагідно шепочучи листям, пригощала всіх
щедро плодами. Многіє літа тобі, грушо! Як швидко плине час. Я вже пенсіонер,
проживаю на дворищі бабусі Ганни Чабанки. Влітку подобається мені поратись
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на городі. Люблю відпочити на пеньочку під абрикосиками, що посадив на
вершині балки в холодочку, запалити люльку. Звідси видно далеко навкруги,
немов з полонини. Подобається гуляти, бавитися на цих схилах і моїм внукам. Я
їм інколи дещо розповідаю. Слухають уважно. Ось неподалік від абрикосника
зберігся в тернику окоп часів Великої Вітчизняної війни. В 1943 році при
визволенні села там стояла батарея радянських артилеристів, що вела вогонь по
ворожих позиціях, які окопалися на тім боці річки Вовчої поблизу села
Кам'янувате. Вже далеко після війни ми знаходили в кущах стріляні гільзи від
снарядів.
А ген далі, де Голубівська балка закінчувалася, бурхливі потоки прорили
глибокий рів, по якому талі дощові води стікали у річку Вовчу. Поруч рівчака
крутий берег Вовчої поріс густим терником, який буйно квітне навесні і понині.
Там, у 1941 році в невеличкій землянці переховувалися молоді червоноармійці — росіяни, яким вдалося втекти з німецького полону. Жителі села
підгодовували їх, забезпечували одягом та провіантом. Набравшись сил, бійці
подякували за допомогу і вирушили за лінію фронту. Вже за два десятиліття
після війни, доля одного з них, Шатохіна Миколи, закинула його із
краснодарського краю знову у наше село, і тут він узяв за дружину Чабан
Марусину, але то вже інша історія…
А ось, зовсім поруч абрикоса, на межах мого городу і Тимошенка Івана
Демидовича, як розповідали старожили, колись знаходилося кримсько-татарське
поховання. Це підтверджує, що в нашій місцевості козаки воювали з татарами.
Ходили в народі й легенди про потоплені козаками в річці Вовчій турецькі човни.
На цих могилах лежали камені. Але як водилося по мірі освоєння земель
поступово каміння пішло на будівництво. Потім і могили стерлися з лиця землі.
Ще в шкільні роки ці древні поховання не давали мені спокою. Думки про те,
щоб відшукати старовинну зброю, якусь шаблюку, щось дорогоцінне, не
покидала мене. Одного разу ми з товаришем Головком Володею, озброївшись
лопатами пробралися кукурудзищем на край городу і приступили до розкопок.
Прокопавши на пару штиків чималий прямокутник, сіли перепочити, бо сухий
грунт легко не піддавався. І тут як на гріх нагодилася моя бабуся Ганна.
Побачивши таке неподобство, вона звичайно розігнала нас, розгнівавшись так,
що мені перепало добряче. Вже ввечері заспокоївшись, погукала мене до клуні.
За мить моїм здивуванням не було меж. Бабуся підійшла до кутка, де стояла
величезна дерев'яна діжка для зберігання зерна і дістала звідти чашу чи то вазу
незвичайної форми, схожу на розрізану навпіл диню. Потускнілі, з прозеленню
мідні стінки були прикрашені чудернацькими візерунками, з якимись надписами.
«Держи ось золоту чашу, — урочисто мовила бабуся. Це подарунок моєму татові
від самої цариці». Я знав, що прадід Нестір Єлисейович Калініченко довго
служив в царській армії. Був чоловіком статним і кремезним. Після служби

Стежиною легенд

29

викладав фізкультуру в школі. Але про такий подарунок я чув вперше і
заперечував бабусі, що не могло такого бути. Але вона завжди стояла на своєму,
мовляв, шо це татова нагорода за добру службу. Подробиць, звичайно вона не
знала. Слідом за чашею бабуся дістала і величезного старовинного самовара:
«Ось тобі скарби тільки, не копайся в городі». А згодом начищену до золотого
блиску чашу з цікавістю і заздрістю розглядали мої товариші. На жаль ці реліквії
не збереглися. Незвичайну чашу, як вияснилось поцупив товариш — Микола
Коломоєць. А самовар по своїй недолугості здали на металолом.
А ось ліворуч від абрикоса внизу розташований город Потапа Охрімовича
Вакуленка, який колись проживав тут і багато чого розповідав своїм внукам, з
якими в дитинстві я дружив. Так-от, в низу їх городу був сад. Пам'ятаю там росла
величезна яблуня з незвичайно солодкими плодами, а бабуся Одарка різала їх і
все сушила. Так от дідусь Потап розповідав, що десь там, в садку, зарито золото,
але точного місця ніхто не знав. Притча була така, що колись проживав тут
заможний селянин, можливо і козак, і також Вакуленко. Звідки в нього було те
золото, невідомо. Він добро це зберігав для сина, який служив у війську, та й
заховав. закопавши в саду, а сина все немає та й немає, бо служив 25 років.
Відчуваючи, що помирає дідуган вирішив показати, де знаходиться скарб.
Вийшов на поріг та й помер. Ми з товаришем Вітею пробували щось відшукати,
але також даремно.
Взагалі в часи нашого дитинства 60-х років ми завжди звичайно мріяли і
дещо намагалися відшукати, хоча б якісь скарби. Зокрема нас цікавила
старовинна зброя. Та нажаль, найціннішими нашими знахідками лиш
здебільшого були дрібні монети, які щедро дарували нам дощові потоки на
узбіччі сільських вулиць після літніх грозових злив. Попадалися інколи і
старовинні монети, але вони для нас великої цінності не являли, бо за них в
«сільмазі» не можливо купити ні «золотого ключика», ні «дешевих подушечок».
Тож внуки — школярі Максим і Роман слухають мої розповіді захоплююче і з
цікавістю. Взагалі вони такі енергійні, кмітливі і мрійливі хлопчаки.
Досконально обстежили солдатський окопчик і звідти ведуть іноді військові
баталії. То задумали збудувати в тернику Запорізьку Січ, видаючи себе за
завзятих козаків. А то нагодився на город, а вони вже довбають там цілі ями.
«Дєд, ти ж говорив, що тут скарби десь сховані, мо щось знайдемо». І так
дивляться на мене, що їм не повірити і заперечувати неможливо. І згадав я,
усміхнувшись собі, як мене бабуся чихвостила за розкопки. І віддав їм справжню
спортивну шпагу, що схована була в моєму гаражі ще з давніх-давен. І можливо
і поталанить їм колись віднайти скарби. Та важливо, щоб вони знайшли своє
велике щастя і світлу долю у нашому Покровському краї, в нашій Україні. Я так
собі думаю.
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БАБУСИНА ГРУША
На схилах балки стара груша,
Стоїть в задумі сотню літ
Мов сива мати, ятрить душу
Чекає в гості, на свій рід.
Мов та царівна — у короні
Одна така на цілий світ
Коли заквітчує їй крону
Весна в рожево-білий цвіт.
Гаптує ніжно оксамитом
Вкрашає сріблом, золотом.
Росою щедро вранці вмита
Всміхається знов молодо.
А літо ризу вже лаштує
І пестить лагідно теплом
А вдячний правнучок скуштує,
Поласує смачним плодом.

КОЛОМІЙЧАНСЬКІ ГОЛУБИ (РОДОВІД)
На запитання що таке історія, ви ймовірно відповісте, що це такий предмет,
який вивчається в школі. Звичайно, це вірно, і їх багато, всі вони різні. Це історія
Стародавнього світу, Середньовіччя, Новітня та інші. А ось про історію рідного
краю, свого села, де ми проживаємо, свій родовід, ми в своїй більшості мало що
знаємо.
Але інколи виникає в кожного з нас бажання дізнатися щось про наше
минуле, але таку інформацію сьогодні почерпнути вже добре ні від кого. І навіть
всезнаючий інтернет не завжди в змозі в цьому допомогти. Здебільшого, колись,
життєві події передавалися усно від покоління до покоління старими людьми
тим, хто цим цікавився. Так, нам розповідали щось батьки, дідусі, бабусі, але ми
слухали те не дуже уважно. А сьогодні і раді б щось почути, дізнатися подробиці
тих чи інших подій конкретно,— так вже ні від кого.
Отже і в мене виникло бажання дізнатися і занотувати щось про свій рід,
зокрема Голубів, бо моя бабуся, батькова мати, Марина Миколаївна, походить із
цього коломійчанського роду. Взагалі, в нашому селі багато родин
однофамільців — Коломойці, Терещенки, Вакуленки, Голуби та інші. Бабусині
Голуби, по «вуличному» називалися Савченками, а були ще й такі, як Семенисті,
Корнії, Денісівці та інші.
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Найбільше інформації в мене було про прадіда Миколу Федоровича Голуба
і дещо мені хотілося розповісти. Взагалі, про цей рід я дещо пам’ятаю із
розповідей бабусі (Марина Миколаївна), мами мого батька Миколи Лукича.
Дещо випадково дізнався від односельчанки, її вже також немає серед нас,
Олександри Миколаївни Голуб (Терлецької). З’ясувалося, що ми з нею родичі,
мій прадід і її прабабуся Василина Федорівна були рідними. Вона спілкувалася і
вела деякі записи із краєзнавцем Анатолієм Максимовичем Голубом — внуком
Варивона Федоровича, який також був братом Миколи Федоровича.
І ось, зовсім недавно, я познайомився із Терещенко Галиною Макарівною,
пенсіонеркою, що проживає в селі Олександрівка, вона доводиться внучкою
Василини Федорівни. Батько Галини — Макар Омельянович Терещенко —
героїчно загинув у боях в 1944 році. При спілкування з нею мені також вдалося
дещо дізнатися. Із зібраної інформації хоч трішки прояснилося про рід Голубів.
Зокрема, є таке припущення, що він походив з роду козацького полковника
Голуба Олефіра Остаповича із міста Стеблів — близького соратника Гетьмана
Петра Конашевича-Сагайдачного. (Можливо хтось із нащадків детальніше
дослідить це припущення).
Олефір Голуб очолював козацький флот, який робив успішні походи на
Туреччину. Після смерті Сагайдачного у 1622 році, він неодноразово обирається
низовим козацтвом Гетьманом Запорізьким. В 1628 році, у віці
80-ти років, Олефір Голуб в поході на Крим, загинув від турецьких куль разом зі
своїм побратимом Гетьманом Михайлом Дорошенком (відомості Інтернет
сайтів).
Наприкінці ХVIII початку ХІХ століття у вільні степи Катеринославщини
масово плинули переселенці із Полтавської, Чернігівської, Курської та інших
губерній. Це були козаки, військові поселенці та люди, які тікали від поміщиків,
шукаючи вільного щасливого життя.
Десь близько 1780 року Голуб Михайло із своєю сім’єю прибув із
Полтавщини побіля річки Оріль в село Коломійці, де вже проживали рід
Коломойців. Але він не осів на цій місцевості і вирушив на нові вільні землі
Алтаю, де заснував село Голубівка. Через певний час, молодший син Михайла,
Василь повернувся в село Коломійці зі своїми сімома синами. Тут вони і пустили
свої паростки. Один із них Сава Васильович 1820 року народження (звідки і рід
назвали Савченками) зовні був невисокого росту, і вже дорослим поїхав на
Азовське море, рибалити, і не повернувся, були чутки, що він ніби то потонув
під час бурі. Відомо, що у Сави був син Федір 1840 року народження, в якого
були діти: Микола 1867 року народження, Сергій (проживав станція Письменна),
Дем’ян — убитий в 1915 році під час Першої світової війни. Варивон 1888 року
народження, який також воював в ту пору і повернувся з австрійського полону,
пройшовши пішком всю Україну.
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Доньки Василина 1867 р. — 1935 р. і Параска, яка потонула в річці Вовчій в
1915 році. Василина у 1885 році вийшла заміж за Терещенка Омеляна
Харитоновича. Їх старші сини Терентій і Никифор, також воювали на фронтах
Першої світової війни. В 1915 році Никифор, поранений і контужений, потрапив
до австрійського полону, повернувся додому в 1918 році. На Терентія в 1916 році
одержали похоронку і два Георгіївських Хрести. Він загинув у боях за Волинь і
Прикарпаття. Молодший їх син, старший лейтенант Макар Омелянович загинув
в боях Житомирсько-Бердичевської наступальної операції в 1944 році.
Нажаль багато конкретних відомостей про рід Федора Савича немає.
Відомо, що сім’я була дружна, роботяща. Займалися одноосібно землеробством,
скотарством, рибалили. Господарювали мудро, допомагали один одному і жили
в середньому достатку.
Кого я пам’ятаю трішки, так це прадіда Миколу Федоровича, та й бабуся
багато розповідала про нього.
Свого часу, в молоді роки, він служив в царській армії на Кавказі і місті
Владикавказ, в кінці 80-х років ХІХ століття (точної дати немає). Росія тоді
підкорювала гірські корінні народи. Багато рекрутів було тоді із простих
українських селян, які служили по багато — до 25 років.
Так от, одного разу Микола зі своїм товаришем були у звільненні і
відпочивали поблизу річки Терек і побачили, що неподалік у холодній воді
борсається дівчинка, не в змозі подолати потік. Микола не роздумуючи кинувся
на поміч дівчинці і врятував її. Як виявилося пізніше, то була малолітня донька
високопоставленого багатого чиновника, яка на той час прогулювалася там зі
своєю служницею. Няня на мить десь відволіклася, а дівчинка, по необережності
потрапила у воду. Врятовану дівчинку солдат передав переляканій служниці, що
підбігла. На тому й розійшлися, не відаючи хто вона така.
Наступного дня командування гарнізону вистроїло всіх військових на
плацу, допитуючись, хто з них учора був побіля ріки і причетний до пригоди, що
сталася з дитиною. Микола промовчав, не зізнався — «Бог його знає, що в того
начальства на думці?». Часи були дуже суворі. А товариш, що був там присутній
— вказав на нього. А виявилося, що батьки дівчинки були багатої дворянської
знаті, і вирішили знайти рятівника, щоб віддячити тому. З тих пір служба у
Миколи Федоровича різко покращилася. Його перевели санітаром до госпіталю.
Та й батьки дівчинки часто забирали простого солдата до себе в дім, де
навчали грамоті, призвичаїли до книг, пригощали — відносилися до нього з
теплотою і повагою, бо були людьми освіченими і благородними. І коли Микола
повертався зі служби додому йому подарували багато книг, календар Брюсова. І
ще довгий час вдячна сім’я присилала йому вітальні листівки і посилки з
подарунками.
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Розповідали, що Микола Федорович був дуже набожною людиною,
розумівся на Біблії, Євангелії, міг відправити молитву по покійнику.
Були часи, коли односельчани розселялися, виходили на «отруби»,
засновуючи хутори, зокрема Ново-Коломійці (Солом’яне), самий сприятливий
для їх розвитку був «непманський» період. То Микола Федорович не
підтримував це і говорив, що малі села довго не проіснують. А ще говорив, що
будинки будуть на колесах, а земля буде обплутана проводами. Ще бабуся
розповідала, що він побував три дні у летаргічному сні. Рідні подумали, що
прадід помер, а лікар оглянув і сказав, що треба підождати, бо людина перебуває
у стані сну. Нарешті, прокинувшись, він одразу запитав про одного
односельчанина — «Де він?». Йому відповіли, що той вчора помер. Тоді він
повідав, що у ві сні Ангел водив і показував їм, із тим односельчанином
потойбічне життя. А в кінці подорожі вони опинилися перед високим муром з
вузьким проходом, і Ангел сказав їм іти туди. Дідусь з великими труднощами
подолав прохід, а товариш — ні…
Я також трішки пам’ятаю свого прадіда. Він проживав по вулиці Степовій в
будинку, де нині мешкає сім’я Легкодуха Миколи Івановича. Зсередини стіни
тоді були розмальовані ликами святих, висіло багато ікон і лампадок. Прадід
дуже почитував Святе писання, Великдень і Різдво — були найвеличнішими
святами. Коли ми влітку приходили до нього в гості, він радо зустрічав нас
лагідною посмішкою. Невисокий, сухенький, сидячи у дворі під старою
шовковицею, в металевому, з-під косарки кріслі, вимощеному ліжником, дідусь
Микола нагадував справжнього Святого Миколая. Малечу він дуже любив і
пригощав, бо в нього було багато дітей, які помирали малими. Виросло тільки
двійко — Марина і Петя.
Пам’ятаю, як одного разу, Микола Федорович запросив мене з товаришем в
гості. А в нього завжди водилися цукерки і вишнева наливка — солодка-солодка.
Я тоді ще не ходив до школи, а сусіда-товариш Вітя Вакуленко — першокласник
на два роки старший. А було це в березні 1960 року, якраз на Сорок Святих. Вітя
прийшов зі школи — і ми почимчикували в доброму настрої. Весна була рання,
сніг вже розтанув, та день видався похмурним та прохолодним. Ідучи потихеньку по вузенькому узбіччю понад загатами, парканів тоді ще не було, а
вулиця являла собою непрохідне багно, ми дійшли до перехрестя, де ліворуч
розташована сільська комора. Ще трішки і ми в дідуся, залишилося лиш
перебратися на той бік вулиці. Перепочивши хвилинку ми рушили далі. Ноги
майже по коліна грузли в земляному місиві, ледь не набираючи його в халявки
гумових чобіт.
Діставшись середини я відчув, що не зможу витягти ніг, багно засмоктало
їх скувало ніби невидимими лещатами. Зробивши декілька безрезультатних
спроб, покликав товариша, що був попереду. Але як він не намагався визволити
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мене, все даремно. Чоботи, повні грязюки, застрягли і я вже однією ногою
босоніж, стояв безпорадно у холоднім місиві.
Та на щастя йшла із Покровської церкви бабуся Лукерія Цвіркун, тай
натрапила на нас. І лиш з її допомогою ми вибралися на тверде місце, і мерщій
до хати, до плити, на гарячу лежанку. Де ми обігрілися, просушили одіж. Ну і
звичайно ж, дідусь радо і щедро нас пригостив.
А влітку Миколи Федоровича не стало.
І на останок. Дорогі мої земляки! Пишіть, хоч невеличкий, правдивий
літопис свого роду, життя, нашої з вами історії. І можливо, далекі нащадки
будуть за це щиро вдячні Вам.
.
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ЛЕЛЕЧА ГАЛЯВИНА
Легенда-оповідання

Сергій Огій
Діялось це в давні часи. В нашій місцевості текла тоді ще повновода та
широка річка Вовча. Тихо несла вона свої води, а на її зелених берегах буяли
диво-сади. Чого тільки там не було: і величезні фрукти, і неземної краси птахи,
що наповнювали чудовими піснями простір. Якраз у цій місцевості жило славне
полянське плем'я, яке примандрувало з верхів'їв могутнього БорисфенаСлавути. Осівши в цих казкових краях, стали люди займатися землеробством,
скотарством, ходили на полювання і ловили рибу. У праці та щоденних турботах
протікали їхні дні. Не сподівались мирні жител і що колись хтось нападе на цей
благодатний край. Але, як кажуть у народі, все трапилось несподівано — як сніг
на голову.
Одного весняного ранку над степом рознісся кінський тупіт, ґвалт та
пронизливі крики завойовників. Не чинили опору мирні жителі. Багатьох із них
забрали в рабство, а крім того, наклали на весь край величезну данину.
Залишився полянський князь без спадкоємців. Гірко плакала невтішна княгиня
за дітьми. З часом приходили невеселі звістки з чужини, що діти їхні в тяжкому
рабстві не витримали знущань та непосильної праці — всі загинули. Важким
тягарем лежав сум на серці материнським. Піднявши голову, княгиня помітила
два дивних камені, які нагадували їй птахів. Підійшла вона до них і гірке
заплакала, а в душі лунали щирі прохання до бога: «Боже Милосердний, пошли
нам спадкоємців, а народу нашому — визволителів!»
І ожили камені, перетворившись на двох казкових птахів. Змахнули ті
крилами над річкою Вовчою, закружляли над поселенням полян.
Висохли сльози материнські від побаченого дива, а серце сповнилось якоїсь
таємної надії, бо леліяла княгиня сокровенні мрії про дітей.
І ось сталася давно очікувана подія... ранньою весною, в один із днів —
тільки-но розвіялась темрява — під дверима палат знайшла княгиня двох
чудових хлопчиків, які кликали матусю, простягаючи до неї рученята, а в небі
кружляло двоє птахів.
«0й, леле», — вигукнула княгиня. «Це ви, мої хороші, здійснили довго
леліяні мною сподівання?!»
І назвала княгиня-мати цих птахів лелеками.
Так з тих давніх часів і не забувають нащадки лелечі рідних місць. На
благодатному місці розкинувся Дібрівський ліс, а в ньому буяє зеленню та
квітами прекрасна галявина, яка не заростає ніколи ні деревами, ні кущами.
Люди прозвали її Лелечою.
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Щовесни птахи-красені повертаються до прабатьківських місць, виводячи
там потомство.
Часто приходять місцеві жителі до загадкової галявини, щоб полюбуватись
чорногузами, їхніми диво-танцями. Скільки магії таїть у собі кожен рух!
Елегантні рухи ніг та легкі помахи крил виписують кабалістичні знаки, над
розгадкою яких до цього часу ламають голови вчені. І прийде той день, коли,
можливо, вдасться зрозуміти і людям лелечу мову.
— Прилітайте, повертайтесь, милі птахи, до рідних місць, будемо вас із
нетерпінням чекати кожної наступної весни! — благаємо їх ми.
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І. Орлюк
За переказами сучасне селище Покровське зобов'язане своїм заснуванням
далекому минулому, тим часам, коли існувала Запорізька Січ.
Відомо, що січовики, особливо керівна верхівка, створювали свої хутори — зимівники, в яких жили їх сім'ї, підлеглі. Цим поселенням козаки давали
назви переважно від Імен господарів зимівників. Селився, скажімо, козак
Гаврило і назву поселенню давали Гаврилівка. Оселилися брати Михайли, і
назви їхнім оселям дали відповідні: Великомихайлівка (де жив старший брат) і
Маломихайлівка (в честь молодшого брата).
Населених пунктів, назви яких походять від власних імен їх засновників,
понад річкою Вовчою багато, але є винятки. Серед них і Покровське. В
історичних матеріалах пояснень цієї назви не знаходимо. Зате в розповідях
місцевих жителів, в легендах і переказах, що, дійшли до нашого часу, подається
досить образне, мабуть, ніде не зафіксоване виникнення його назви.
Згідно історичних матеріалів слобода Покровська почала своє офіційне
існування з того часу, коли генерал-губернатор Азовського краю царський
сановник Чертков за велінням Катерини ІІ в 1779 році проїздив місцями володінь
cкacoвaної Запорізької Січі і заносив тутешні поселення в державний реєстр.
Тоді на карті Російської імперії І виникли військові слободи Покровське,
Великомихайлівка, Гаврилівка та інші.
Це, так би мовити, офіційні дані з історії краю, що розкинувся широкими
степами, по долинах Вовчої, Кам'янки. Вороної, Гайчура. Янчура. Але, крім
офіційних даних, шо свідчать про життя наших предків і освоєння ними широких
просторів Дикого степу, існує іще багато легенд про минуле, про те, як
починалося життя перших поселенців, які жили тут ще задовго до проведення
царського реєстру.
Неодноразово доводилося чути розповіді старих людей про заснування
Покровського та інших сіл району, про те, як виникали назви населених пунктів.
Слід сказати, що ці легенди в певній мірі перегукуються з історичними
документами, що стосуються нашої місцевості.
Ще в 1736 році з Полтавщини та Київщини прибули на поселення кілька
вільних селянських сімей. Тоді неподалік від Покровського проходила межа з
територіями, якими володіли турки й татари. Вони часто грабували місцевих
жителів. Для захисту від татар та інших грабіжників, що нишпорили по степах,
новосельці обрали найбезпечніше з їх погляду місце для проживання — на
скельках, біля річки Вовчої. Це те місце в селищі, де колись був кам'яний кар'єр,
а зараз розташоване господарство і контора району електричних мереж. Тоді тут
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з боку повноводої Вовчої стояли високі скелі, з заходу — глибокий яр, що було
природним захистом від нападників.
Новопоселенці пильно охороняли свої житла. З цією метою на південь, за
Вовчою, на могилі встановили сторожову вежу, де тримали, бочку смоли та кулі
сухої соломи, які запалювали і подавали сигнал у випадку небезпеки. Цю
південну оборонну точку назвали «Гострою могилою». Така вежа стояла і на
Громовій могилі, біля якої пролягла тепер асфальтована траса Донецьк —
Запоріжжя. Цю могилу в свій час розкопував відомий історик і етнограф
Д.І. Яворницький. З неї відкривається чудовий вид на сучасне Покровське, на
широке роздолля південного степу.
З північного боку поселення сторожова вежа стояла на могилі, яку звали
«Орлова могила».
Ще до виникнення майбутньої слободи в балці, де тепер ферма першої
бригади колгоспу «Родина», стояла турецька мечеть. Великих населених пунктів
довкола ще не було. За річкою Вовчою, верстов за десять на захід від теперішньої
Катеринівки окремими групами селилися втікачі з північної України. Церков
тоді ніде поблизу не було. Серед поселенців був один набожний чоловік, що
ревно дотримувався православної віри, проповідував її, пристрасно молився
богу. Навколо нього групувалися інші віруючі й шанувальники віри
православної. Цього «божого» чоловіка поважали, як ігумена, а місця тамтешніх
поселень називали Cвятими хуторами.
Богомільні хуторяни переважно розводили худобу та овець, швидко
багатіли. Сусіди татари помітили це і почали грабувати «Святі хутори». Одного
разу вони вщент розорили набожних степовиків, зруйнували їх оселі.
Саме тоді ігумен з Святих хуторів вирішив шукати захисту І пішки подався
на Хортицю, до Сірка, який доводився родичем ігуменові. Його сестру славетний
отаман мав за дружину.
— Що ж це ти, свате, сидиш тут з своєю булавою і не бачиш, що в тебе під
носом бусурмани знущаються над твоїми земляками та віру православну
плюндрують? — накинувсь гінець з степу на Івана Сірка. — Чули ми, який страх
ти на ворогів наводиш, а бачити — не бачили. От якби ти показав своє лицарство
проти татарви, що мирним поселенцям спокійно жити не дає. Тоді б і ми сказали,
що ти — наш батько-захисник.
Слова ігумена вкололи в серце Сірка. Зібрав він два коші козаків. Один кіш
сам очолив, другий доручив надійному воякові, Головку, та й рушили в похід.
До Вовчої, до того місця, де в неї Гайчур впадає, дісталися швидко.
Непролазні терни й очерети розкинулися по берегах річок. На правому березі
отаборилися. Розвідали, що татари стоять неподалік у балці, біля мечеті.
Наступного дня, перед великим святом — Покровою, козаки Сірка й
Головка вдарили по татарському табору. Вщент розгромили татар, зруйнували
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мечеть, але цим не задовольнилися. Козаки дізналися, що південніше
розташоване турецьке поселення Башаули, в якому сидить їхній старшина. Сірко
повів козаків на Башаули, захопив і зруйнував їх, а рештки недобитого війська
переслідував далі на південь. Зупинилися козаки на високому березі степової
річки. Глянув Сірко навкруги, помилувався, неозорим степом і мовив:
— Оце простір! Гуляй поле! — З отих слів Івана Сірка, з тих пір нібито й
пішла назва поселення, що виникло потім в цих краях.
На честь перемоги козаків над татарами на Покрову майбутні поселенці і
назвали свою слободу Покровською. Балку, де стояла мечеть, назвали
Мечетною, пізніше таку ж назву дістала і залізнична станція.
Прогнавши татар, Сірко з військом повернувся за Вовчу, на місце
майбутнього поселення. Козаки розташувалися тут двома куренями. Межа між
куренями проходила нібито там, де зараз в селищі зверху вниз пролягає вулиця
40 років Жовтня. Територію на захід цієї межі займав кіш Івани Сірка і в пам'ять
про це пізніше її назвали Сірківкою. А східну частину селища, де стояв табором
кіш Головка, донедавна ще називали Головківкою.
А ще доводилося чути, що неподалік від могили, біля косого шляху з
Покровського на Просяну, закопано багато козацької зброї. Що це за зброя і чому
саме там закопана, нічого певного невідомо. На домагання особливо допитливих
хто-небудь з місцевих довгожителів-оповідачів тільки скрушно схилить, бувало,
голову і з журбою в голосі скаже:
— Не треба, діти, ворушити того. За нього і так багато крові пролито.

40

Валентина Пономарьова
БІЛИЙ ЯСИР

Валентина Пономарьова
Яринка, впоравшись з господарством, сполоснула швиденько руки, на ходу
витираючи їх об фартух. Поспішала до хати, де лежав у пелюшках її первісток — Іванко. Хлопчик уже не спав. Широко відкритими оченятами шось
роздивлявся на стелі. Яринка ніжно взяла його на руки і вже хотіла його
годувати, як раптом на вулиці зчинився шум. Загавкали собаки, лунав жіночий
крик. Яринка поклала сина в колиску, піднялася, щоб вийти на вулицю. Раптом
різко відчинилися двері і до хати влетіло кілька чоловіків, вимахуючи довгими
ножами. Шапки були насунуті на самі брови, обличчя закриті чорними
пов'язками. Лише очі блищали нишпорячи по хаті.
— «Татари!» — зойкнула Яринка.
Двоє чоловіків підбігли до неї, заломивши назад руки.
— «Синочку» — тільки й встигла з біллю вимовити; і тут же знепритомніла.
Прийшла в себе серед гурту жінок, які стояли обхвачені тісним кільцем татар у
чорному одязі. Яринка билася у натовпі, намагаючись вирватися з кільця.
Кричала, плакала, прохала, знову непритомніла і відходила, але ніхто не зважав
на неї.
Татари принесли дерев'яні шести. Жінкам зв'язали шкіряними пасками руки
назад і через пояси протягнули шести. На шиї накинули мотузки, а їх кінці
тримали в руках. Потім погнали всіх кіньми без зупинок по чорному, випаленому
сонцем степу.
Яринка, нічого не розуміючи, машинально йшла, з трудом пересуваючи
ногами. В голові була лише думка за малого Іванка. Хотілося вірити, що це
якийсь страшний сон, який з часом зникне. Хотілося пити. В роті пересохло.
Здавалося, що язик прилип до піднебіння. Губи потріскалися від спраги. Та ніхто
на це не зважав.
Жінка, що була поруч наскільки втомилася, що почала падати з ніг.
Підскочив на коні татарин і вбив її. Потім відв'язавши пасок, кинув її на землю!
Тільки під вечір стомленим жінкам дозволили присісти. Дали попити якоїсь
тухлої води та кинули по шматку сирої дохлої конини. Їсти не хотілося. Боліли
розпухлі руки і ноги. Розтерта до крові шкіра на руках нестерпно боліла.
Трішки відпочивши, татари знову погнали бранців, щоб швидше добратися
до своїх володінь. Та Яринці було не до того. Серце боліло за немовлям, яке не
знано де нині. Вона не звертала уваги ні на що, ішла, ніби привид.
А ось і Кінські Води. За річкою починалися татарські землі. Діставшись
своїх володінь, татари відпустили коней на випас, а самі почали ділити ясир
(добичу). Розв'язали руки жінкам і по черзі підводили до вогнища, на якому
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розжарювали залізні стержні з тупим кінцем, яким таврували жінок, як своїх
коней; прикладаючи розпеченим залізом тавро на тілі.
Яринку тримали два чоловіка. Вона не пручалася, і навіть не подала ніякого
звуку, коли різкий біль від розпеченого тавра пронизав тіло. Їй здавалося, що все
це відбувається не з нею. Вона була в цей час далеко звідси, біля колиски свого
сина.
Після таврування, Яринка потрапила у власність до татарина. Він відвів її
від вогнища, і наказав чекати. Те, що пришилося пережити Яринці потім, не
могло вміститися в її голові. Вона з жахом дивилася, що робили татари з
полоненими. Страшна участь жінок і дітей вразила Яринку.
Сластолюбиві мусульмани не соромлячись нічиєю присутністю, дівчат
ґвалтували при батьках, жінок — при чоловіках. Жінки оплакували свою ганьбу,
а дівчата губили свою цнотливість. Яринка в розпачі не знала що робити, її та ще
кількох жінок татари не займали. Вони запали на її вроду: біле личко, чорні,
тонкі, як крило ластівки брови, сині очі та чорне хвилясте волосся, яке косою
спадало за плечима нижче поясу.
Яринка навіть не здогадувалася, що її готували продати на східному ринку.
А тому, здивувалася, коли їй піднесли жирної юшки, щоб втамувати голод. Потім
принесли води, щоб умитися, привести себе до ладу.
Адже татари постачали всі східні ринки християнськими невільниками.
Полонених жінок-християн вони називали білим ясиром (грішми) від білих
хусток, якими покривали свої голови жінки. Захоплені в неволю слов'янські
жінки йшли для задоволення хіть східних деспотів: турецьких вельмож, купців,
а іноді і самих султанів.
Татари завжди були багаті невільниками. Їх вони використовували для
продажу, для застави, для подарунків.
Неприємно вражена побаченим Яринка довго не могла заспокоїтися. У
вухах стояв нелюдський крик дітей, яких піддавали ізувірським мукам, голосіння
жінок та дівчат, і дикий регіт татар, які потішалися над болем та стражданнями
полонених.
Підходило надвечір'я. Татари втамували свої похоті поступово розходилися
по своїх кибітках та шатрах. Охорона була малочислена, та й та зморено дрімала
на чатах.
Збуджена Яринка злякано роздивлялась татарський табір. Раптом почувся
якийсь шурхіт. «Почулося!» — подумала Яринка, та все ж продовжувала
прислухатись.
Раптом, перед нею виріс козак. У широких червоних шароварах, у коротких
чоботях, розстебнутій сорочці і в шапці з червоним розворотом.
«Привиділось!» — Яринка стиснула зуби, щоб не привертати до себе уваги.
Козак тихо підкрався до неї і попрохав підійти до жінок і сказати, щоб вони
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трималися гурту, не кричали і не розбігалися, коли почнеться бій. І раптом,
зненацька зник, так само, як і з'явився.
Яринка все зрозуміла. Нишком підповзла до жінок, які перелякано сиділи,
не приходячи до тями. Вона шепнула одній, що тут козаки, які прийшли їх
визволяти. Одна по одній жінки передавали почуту новину. Потім нечутно,
почали здвигатися в тісну кучу.
І коли в таборі під покровом темної південної ночі з'явилися козаки, жодна
з них не проронила ні звуку.
Козаки тихо, татарську варту, а потім накинулися на сонних татар, які нічого
не підозрюючи, спокійно спали після денних оргій.
Знищивши усіх татар, козаки забрали полонених і зникли в безмежному
нічному степу.
Лише під ранок зробили привал. І відпочивши, рушили далі. По обіді,
підійшли до річки. Тут змогли перекусити, напоїти коней і трішки відпочити. А
коли сонце перевалило на захід, вся процесія продовжила свій шлях додому.
Яринка, котра пережила за кілька днів скільки подій, не могла заспокоїтись.
їй розповіли козаки, що на місці її села залишилося велике згарище. Розповіли,
що чоловік її живий, але в іншому поході.
І що козаки усіх полонених ведуть в іншу паланку, де візьмуться
налагоджувати нове життя.
Скоро мають повернутися інші козаки з походу, і питання як жити далі,
вирішиться само собою.
Яринка з надією дивилася на широкий степ, який стане колись її новою
домівкою. Від серця почав відходити пекучий біль. І віра вселяла в неї думку, що
все пройде, як страшний сон і життя її та односельців стане знову щасливим і
багатим. І що татарва буде переможена і ніколи більше не нагадуватиме про себе.
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ПРИВИД ШУКАВ СКАРБ

Записав Володимир Процан
В кінці червня цього 2021 року виповнюється 100 років з дня загибелі
Феодосія Щуся, правої руки вождя повстанського руху Нестора Махна. Гадаю,
цю подію варто було б відзначити. А мені пригадалася одна легенда, пов’язана з
Феодосієм Щусем.
Було це у Великомихайлівці ще до війни. Один чоловік, здається, прізвище
його було Костюченко, пізно вночі повертався додому. Йшов по тій вулиці, де
колись жили Щусі. Не доходячи до того місця, де була їхня садиба (а тепер
лишилася одна пустка), Костюченко раптом почув кінський тупіт згори вулиці.
Було досить темно та він помітив, що проти садиби Щусів зупинився вершник,
зіскочив з коня, де який час постояв на місці, а потім рушив до місця садиби. Був
він у довгій шинелі на голові — картуз чи безкозирка. Вершник повільно ходив
по пустирю, інколи зупинявся, часом нахилявся низько над землею, здавалося, в
руках тримав шаблю, чи ще щось і тим місцями колупав землю.
Так він обійшов коло (кругом) по місцю садиби, знову постояв трохи.
Костюченку почулося, що невідомий схлипує, немов би плаче. Далі він
підійшов до коня, сів на нього і проскакав у тому ж напрямку, звідки приїхав…
Костюченко був ледь живий від страху.
…Костюченко потім десятки разів розповідав односельцям про свою
пригоду. Йому не дуже й вірили, однак, він клявся і божився, з таким жаром
доводив, що то ж таки був Феодосій Щусь, а приїздив він шукати схований ним
же колись на дворищі скарб.
Потім ніби-то ще хтось бачив цього привида. Тоді вже повірили.
…А через багато років потому, один тракторист орав той пустир, раптом зпід плуга щось блиснуло. Зупинився, підійшов — аж то була якась банка, а в ній
повно золотих і срібних монет.
МАРУШЧИНІ СКЕЛІ
Україно моя! Скільки легенд і пісень, переказів і дум закарбувалося в
пам’яті народній про судьбу твого люду в віках, про події і звершення що мали
місце на твоїх безкраїх просторах! Скільки їх — безцінних перлин передавалося
прадавніми бандуристами і кобзарями із покоління в покоління аби душа
народна не зломилася у рабстві і неволі аби буянням повнилася та розбивала
вщент важкі невільничі кайдани, і йшли з пісні поміж люди чисті і світлі образи
синів твоїх, щоб помститися за кривду й неправду, що стали лихою нормою
життя народу. І вибороли злу неволю і побудували на землі країну щастя, що
незгасним маяком зоріє над світом пів віку, як один день. Згинули гіркі і криваві
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дні далекого лихоліття, але й сьогодні відгуки прадавніх бід стукають в серце
мого покоління.
Марушчини скелі! Хто і коли дав таку назву стрімким і могутнім скелям, що
виступають над Вовчою з північного краю лісу навпроти першого поселення
запорізьких козаків, названого ними Дібрівкою?
Коли стоїш на них і милуєшся чарівними краєвидами, навіть не підозрюєш,
що століття тому сталася тут велика людська трагедія. Ці скелі вічні свідки того,
як людина погубила цілий світ — великий і добрий. Але вони нічого не скажуть.
Скелі мовчать.
Та не все ще забули люди, вони згадують трагічний кінець того, хто
назавжди віддав своє імення скелям.
Це був уже немолодий чоловік. Він мав свій будинок, своє господарство.
Одного разу дід Марушка вирішив у городі свого більш заможного сусіда
нарізати лози на сапетки. Та коли б той сусіда був бідніший то може був би й
щиріший. А так він був скупий і жорстокий — заявив на діда становому.
Дід Марушка уже й не рад був цій лозі, та від лиха ніде не дінешся.
Прив’язалося воно до Марушки. Як не просив, як не умовляв сусіда, але той все ж
таки подав у волость. Дуже страждав Марушка, та нічого не міг вдіяти. Минали дні.
Прийшов час іти у волость. Але це було вище моральних сил діда Марушки. І ось
тоді, він взяв у хатині чистий одяг і пішов до річки. Ніхто не зупинив, ніхто не пішов
за ним. Залишилася людина один на один зі своєю совістю. Він приніс її сюди
чисту, незаплямовану із світу насильства і несправедливості. І тут остаточно
переконався, що не зможе знову повернутися у той проклятий світ. Тоді він виліз
на найвищий виступ, одягнув чисте вбрання, прив’язав до грудей камінь і …
…Річка прийняла старого в свої обійми і заголосило птаство над ним, і
покотилася луна байраками і завирувала, закипіла вода, і вдарила важким
прибоєм у скелі зросивши їх солоними краплинами-сльозами.
Відтоді у слободі стали боятися вбивчого місця, обходили його, а скелі
назвали Марущкиними.
Минуло більше століття з тих пір.
Ми приходимо зі своєю совістю на місця,
на яких мітка історії: Марушчині скелі,
дуб жертв революції.
Думки, думки… Скільки їх ще,
можливо, було б тих гірких міток, якби не
з’явилася над світом зоря нового життя,
обнова світу. Хіба не символічно, що
сьогодні в одному з найчарівніших куточків лісу на радість, на щастя молодого
світу виросла сосна кохання.
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Нещадимова Ніна Григорівна, уродженка села Катеринівка. Батьки її
Новицька Марія Савелівна та Григорій Никифорович. З 1958 року проживає у
місті Бердянськ, друкується в місцевих газетах.
(Записав В. Процан зі слів Н.Г. Нещадимової)
БУВАЛЬЩИНА
Нашепотіли Нестору Махно,
Що прадід мій Трохим
Їх зневажає.
Що на поклони не відповідає,
Якщо відповідає то нещиро,
З посмішкою.
Під пострілами ходить чинно,
Що той ні чорта не боїться,
Ні гвинтівки,
Що ніби дід придумує частівки.
Я вже не знаю, як воно було,
Та про частівки знало все село.
І Щусь і Махно під’їхали під вікно:
— А хто в сінях, а хто в хаті.
Винось гроші на лопаті.
Бо ж їздили ще по дядьках,
У Чаплині і Романках.
Багату хату не минали.
І в Катеринівці бувало,
Що шастали по курниках,
Як хазяї не пригощали.
Чи справді так було,
Або ж брехня безбожна.
Мій прадід на той час
Ще був заможним.
Був виданий наказ
Старого налякати.
Якщо той не злякається,
То в кручах розстріляти.
І ось ватага вояків із шиком.
Пострілами, свистом
До діда завалила в двір,
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Хизуючись військовим хистом,
Ніби збирались воювати вік.
— Старуха, — гаркнули,
Де твій старик?
Дід воду тягне так же чинно…
Що діється він чує,
Але дерева закривають спину.
Заклякла баба Марфа,
У думці діда за непослух лає,
Як же казати, що його немає?
В цей час виходить дід,
В руках дрючка
Метрів на три тримає.
— А ну, — каже,—
Кому потрібен дід?
Проходь сюди, дід сили іще має!
Направили гвинтівки вояки,
Що та оглобля проти кулі?
Дрючком не зупинить
Політ стрімкий…
Метнулась баба Марфа,
Дрюк затисла,
Руками охопила, на дідові повисла.
Забрали діда в кручі повели
До глинища, там де кінчаються двори.
А через декілька хвилин
І баба Марфа вийшла.
Струнка, спокійна й величава,
У сукні кашеміровій (на смерть).
Ступа рішуче й гідно, ніби пава.
У кручах постріли…
Селом собаки гвалт здіймають.
— Піду,— каже,— нехай сучі сини
Мене разом з Трохимом розстріляють.
Скінчився лік останніх днин.
Сумом лягла недобра звістка.
Заклопотався Сава-син,
Голосно плакала невістка.
А через час, чи навіть два
І мудра Марфа повернулась.
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Смутна, розлючена — жива.
Гукає: — Саво, де ти? Єгей…
Готуй під ніж бика і двох свиней…
І цей раз пронесли небесні сили
Хутчіше повертайся, не тягни…
Обідать прийдуть ті сучі сини.
На відкуп дасть банкет принижений Трохим.
…Не буде той банкет
Для них легким.
Коли вже все перешкварчало,
Коли горою тарілки наклали,
Лукаво посміхнулась баба Марфа,
Ніби яку згадала дивину.
Свіженькою водою із криниці
Тай покропила смачну свіжину.
Сміялись в діда очі хитро,
Він не лишився в дураках.
Махновці бігали до вітру,
Тримаючи штани в руках.
Ото такеє лихо стало:
Наївшись в діда свіжини,
Днів три ще воїнство дристало,
Користі від банкету не було.
Непроханці ще довго чортихались,
А з витівки старих
Сміявся сам Махно.
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ПАМ’ЯТЬ НА ВІКИ
Микола Різніченко
Там, де річка Вовча вигнулась підковою,
Де отримав перемогу отаман Сірко,
Козаки, що з Хортиці, цією йшли дорогою
Заснували в землях цих, козацьке село.
Річка з півдня й заходу прикриває водами,
А підкова, щит живий, терни й шелюги,
Для життя безбідного, все припасла природа,
Навколо степ неміряний, над річкою — луги.
І все їм тут подобається, всьому вони тут раді,
Лишилось небагато, а як назвать село.
Тоді вони й зібралися на першому майдані
Та ще й на день Покрови, на свято це було.
Зняли шапки, молилися, просили Матір Божу
Аби допомогла село гарненько так назвать
Аби припало до душі, тож і назвали Покровою,
покровське, вигукнув народ, ще й дітям передать.
А Матір Божа в небесах тільки посміхнулася,
Накинула на землі їхні свої Покрова,
Аби людям тут жилось гарно й жить хотілося
Аби слава та козацька безсмертною була.
Козаки, козаки, ми ваші потомки.
Ми не знаєм, як було, лиш здогадки одні,
Та стоїть на землях цих, вже селище Покровське!
І буде жить воно завжди, для дочок і синів.
Ой батьки-козаки, в чому ваша сила?
У боях, у піснях, щирі, що думки,
Чи у тому, що ви нам, дітям залишили
Рідну землю, Вашу славу й пам’ять навіки.
2021 р.
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ЧЕРВОНИЙ ТЮЛЬПАН
Подивіться ви зверху на наше село.
Річка дивно його огинає.
А цікаво, чи так і раніше було?
Та, напевно, ніхто це не знає.
Звідки ті шелюги, звідки ті терники,
Що навколо стіною стояли,
Що не кожен герой, навіть, ті ворони
В їхні хащі заходить боялись.
А ще звідки пісок, ніби хтось наносив,
Чернозем від води відділяв він.
Великі заплави, луги і балки
Дивний рай на землі формували.
Потім людям те диво передали
Річками межі немов поділили,
І росло й квітувало, і всім тут було
Всьому живому давало всі сили.
І тягнувся в ці землі різний наро,
Бо вони були щедрі й багаті,
І жили вони тут, в цих квітучих краях,
І життя було сите, мов свято.
Була в річці вода, нагинайся і пий,
З-під берегів скрізь дзюрчали джерела,
Рибу видно було на пісчаному дні.
Вигравала вона там, мов перла.
А яка тут вода джерельна була,
Її всім і всьому вистачало,
І напевно про край цей, його благодать,
Слава світом, мов вітер гуляла.
А навколо село, на висотах земних,
Збереглися ще древні могили,
Що все каже на те, наше місце святе.
А тому ми і маємо сили.
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Микола РІзніченко
Коли був я малий, а давно це було,
Блукав степом, один, сам, невтомно,
Одного разу, в траві, я щось дивне знайшов
Посеред степу тюльпан ріс червоний.
Я не бачив такого, я навіть не знав,
Що тюльпани ростуть десь червоні.
Як з’явився він тут, хто дав сили йому,
Як не витоптали вівці і коні?
Це зараз не дивно, он тюльпани які
Люди світові подарували.
А тоді було диво, бачить в наших краях,
Тюльпан червони, що ріс тут віками.
На коліна я став, над тюльпаном стояв,
Думав, як зберегти це до літа,
За моєю спиною йшла отара овець,
Все зникало під їхнім копитом.
Я був дуже малий, аби все зрозуміти.
Древня наша земля, де ми з вами,
І тюльпан недаремно такий тут зростав,
То був пращурів лист для нас з вами.
Ми не все розуміли, його не вміли прочитати,
Ми не бачили дальше від носа,
Нас навчали всього, та не навчили любити
Край свій рідний, тисячоголосий.
Скільки дива усякого навколо було,
Перед очі літало, співало,
Та для нас це настільки буденним було,
Що то свято Землі, теж не знали.
Залишилась від того нам лиш чистка якась,
Що була ще заложена Богом.
Та червоний тюльпан, одинокий в степу,
Що зі сходу до нас вів дорогу.
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НА ПОКРОВУ ТА Й ПЕРШИЙ СНІГ
На Покрову Покровське накрив перший сніг
Мов до свята прибрав він село.
Він дороги прикрив і дерева й хати,
Гарно й любо дивитись було.
Сніг рівненько лежав, такий чистий, пухкий,
І не видно ніде ще слідів,
Бо до свята, у снах, готувався народ
Від дорослих, дітей, до дідів.
Та ось сонечко зранку шле вже привіт.
Всі проснулись, вже сонних нема.
А на дворі зима, святий день, білий сніг.
В світлих душах, немов би весна.
І до свята того, в небесах передзвін,
Били дзвони церковні для всіх.
І спішили до церкви старі і малі.
Були радість, і щастя, і сміх.
І раділи не тільки, хто жив у той час
Посміхались і ті козаки,
Які першими тут закладали село
І яких не було вже роки.
Матір Божа із неба дивилась на це,
І тримала свої Покрова,
Щоб ще довго жило, це славетне село,
Про людей його слава жила.
Ви, напевно, здивуєтесь, що я пишу.
Де зима та, церков передзвін,
Де таке мальовниче, щасливе село,
Попри вітер стрімких перемін?
Все було, тільки трішки собі уявіть,
В інший час вас у снах занесло,
І прокинулись ви не сьогодні й не тут,
Вам стане ясно, коли це було.
2021 р.
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Людмила Федоренко
МАЛОМИХАЙЛІВКА — СЕЛО КОЗАЦЬКЕ

Людмила Федоренко
Дотепер живе легенда про те, як було засновано одночасно кілька сіл. У ті
часи, коли запорізькі козаки заселяли нашу місцевість, сюди приїхали три брати.
Два Михайли та Іван. Чомусь не помирилися брати і поселилися в різних місцях.
Іменами цих братів і було названо села, які вони заснували.
Там, де оселився старший Михайло, з’явилася Великомихайлівка. Де
спорудив свою оселю молодший Михайло, виникла Маломихайлівка. А де
облюбував собі місце Іван, згодом виросла Іванівка (нині Межівського району).
Існує також легенда, в якій розповідається про те, що один батько, який мав
багато синів (може, це саме він у числі інших вільних селян прибув сюди з
родиною на поселення з Полтавщини чи Київщини ще 1736 року?), втікаючи від
поневолення своїми ж українськими багачами на рідній землі, облюбував для
поселення розкішний степовий простір в доти небезпечному Дикому Полі. Осів
тут, розбудувався. А сини, зростаючи й утворюючи власні сім’ї, отримували у
спадок від батька частину його володінь, там осідали й давали поселенню своє
ім’я: Гаврилові землі стали називатися Гаврилівкою, Іванові —Іванівкою,
Михайла старшого — Великою Михайлівкою, а Михайла молодшого, звісно, —
Малою Михайлівкою.
Ще в іншій легенді йдеться про те, що, коли цариця Катерина ліквідувала
Запорозьку Січ, відставні козаки з керівної верхівки, які не хотіли коритися владі,
котра їх підступно обдурила і прагла поневолити, просто роз’їхалися по своїх
хуторах-зимівниках, створених у безмежному степу і для продовження роду
козацького, і для організації вчасного попередження про набіги ворогівкочівників. Поселення ж, що доти, напевно, мали інші назви, нарекли невдовзі
своїми іменами.
Найвірогідніше, легенда стверджує, ніби то відставна козацька верхівка
шукала собі пристанище (знову ж таки після ліквідації Січі) у Дикому Степу.
Простір, різнотрав’я, неосвоєні родючі ґрунти, неабияка життєва перспектива
так полонили їхні вільнолюбні душі, що вони вирішили тут оселитися.
Але Іван (Єрмоленко) відразу заявив, що хоче власну хату, власний двір,
власні поля, тому попрощався і поїхав далі. По дорозі натрапив на маєток
Гаврила Блакитного (зараз с. Гаврилівка), подивився, як він облаштований, і
натхненний оселився трохи далі, давши початок селу Іванівка (нині Межівського
району).
А двоюрідні брати Михайли (Мокієнки) спочатку взялися хазяйнувати
разом, та згодом почали добряче сваритися, бо один був надто серйозний, а
інший — дотепник ще той, але кожен хотів, щоб його слово важило більше. Років
півтора-два між ними чвари тільки розросталися, аж поки козаки не зрозуміли,
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що з цього нічого хорошого не вийде, і вирішили подивитися, скільки є земель
навкруги, щоб можна було розійтись і помиритися. Сіли на коней і помчали.
— О-о, ці поля я хочу собі залишити! І ці також! — вигукував старший
Михайло.
— Не надірвешся? Не вдавишся? — крізь вітру свист реготав молодший.
— Та ні, хочу ще! О-он, — мружить очі й тиче вперед рукою,— до тієї
річечки, що внизу виблискує. Бачиш, бачиш уже?
— Та бачу, бачу, щоб тобі повилазило вже,— аж заходиться від сміху брат.
— Ну, добре, хай від тієї річки (Вовчої) до цієї річки (Берестової) буде все твоє.
А я візьму собі далі, скільки око сягне. Ти ж туди не поскачеш перевіряти? Он як
ухоркався, аж ніс довшим став,— повертайся.
На тому й порішили. Що один, що другий виявилися гарними господарями,
швидко поладили з місцевим населенням, здобули неабиякий авторитет серед
селян. Створили власні сім’ї і повсякчас дбали, щоб Великомихайлівка
(Дібрівка) і Маломихайлівка (Веселе) розвивалися, а люди жили краще.
Все вказує на те, що Маломихайлівка в числі інших поселень Дикого Поля
з'явилася задовго до того, як на ці землі ступила нога російських колонізаторів.
В усякому разі, коли генерал-губернатор Азовського краю, сановник
В.О. Чертков за велінням цариці Катерини II влітку 1779 року проїжджав
місцями володінь ліквідованої три роки тому Запорозької Січі й заносив тутешні
поселення до державного реєстру, вона була на той час повноцінним і вже
великим селом. А селяни без вагань головною людиною тут назвали Михайла
«Малого».
Саме тоді на карті Російської імперії і з’явилися перші військові слободи.
Аякже, царату також вигідно було, щоб його (нагарбані) території хтось якщо не
охороняв, то стеріг і попереджав про появу чужинців. Тільки якщо Покровське
та
Великомихайлівка
підпорядковувалися
Олександрівському,
то
Маломихайлівка — Павловському (Павлоградському) повіту згодом утвореної
Катеринославської губернії. Зате Маломихайлівка, як і інші села нашого краю,
ніколи не знала кріпацтва і, як ті ж самі Покровське, Гаврилівка,
Великомихайлівка, Іванівка тощо, живе донині!

БАЛКА БИБИКОВА
Ходить у наших краях легенда й про те, що козак Малий Михайло був також
багатодітним батьком. Навчений власним досвідом, він наперед продумував
подальшу долю своїх дітей.
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У XVIII столітті село Веселе розташовувалося справді ближче до річки
Берестової, по довжині її русла від витоку в родовищі білої глини на заході й аж
ген кілометрів за дванадцять звідти на сході.
З легкої руки нашого Малого Михайла уже його старший син отримав наділ
землі по балці, розташованій за селом у східній його частині. Старший хлопець
— значить, Бибик. І балка, відгалуджена від основної, стирчала, як «бибик»
(великий палець на руці). Ото балку й територію, що біля неї, де жив і хазяйнував
улюбленець батька, люди й прозвали Бибиковою.

СТОВПІВЩИНА
Коли веселяни виявили поклади білої глини посеред села і почали її не
тільки використовувати в своєму побуті, а й продавати, цим фактом почали
користуватися заїжджі цигани. Не питаючи дозволу в громади, вони
завантажували свої підводи глиною і їхали торгувати нею в інші села. Тому
мешканці Малої Михайлівки вирішили позначити вхід у копальню (нинішній
старий кар’єр) стовпами.
Згодом, уже за радянських часів, коли на місці заводу німця Ауе почали
будувати велике виробництво зі збагачення місцевої каолінової руди, на місці
отих давніх «означень» влада встановила нові стовпи — з електричним
освітленням, щоб було видніше хто і як працює, хто і скільки глини видобуває,
хто і куди її діває.
У селі аж до 50-х років 20-го століття світла не було, а кар’єр —
освітлювався. А люди так і казали: «Куди йдеш?» — «На Стовпівщину», «Де це
сталося?» — «На Стовпівщині».

ПТАШИНИЙ КУТОК
Трохи в бік від Стовпівщини був іще й куток Пташиний (Птахи) — до
цвинтаря. Хто знає, може, то перші поселенці чи інші козаки брали собі такі
прізвища в давнину. Але старожили розповідали, ніби то не люди сюди першими
прибули, а птахи. Кружляли, облюбовували місце, обживали, шукали прихистку
в густих заростях поблизу «білої гори» і річки.
А тоді довелося людям і птахам співіснувати, вірніше, рятувати одне одного
в роки великого мору. По парі птахів для майбутнього й зберегли веселяни для
продовження родів крилатих. Бо птахи не вибирають погані й небезпечні місця
для себе. Господарів же по врятованих птахах і прозвали односельці.
На тому кутку найбільше й було таких рятівників — сім’ї Лебедів, Журавлів,
Пугачів, Беркутів. Навіть до сьогодні деякі ті «пташині» прізвища збереглися.
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Кажуть, що, коли волосна управа, церква, величезний базар із ярмарком,
крамниці з виробами місцевих умільців та й усе колективне/громадське життя
розташовувалися ще в Старому Центрі, оцей крайок села, де зараз розміщена вся
соціальна інфраструктура Маломихайлівки, був місцем не дуже обжитим, але
досить популярним.
Адже у тамтешній балці місцеві жителі, в тому числі козаки роду
Федоренків, які прибули у Веселе трохи пізніше за Михайла Малого, виявили
поклади рудої (червоної) глини. І якщо білою глиною, що брали з гори понад
річкою Берестовою, хати білили, щоб вони були гарними і світлими, то руда
глина слугувала зміцнюючою складовою цегли-саману для будівництва тих
самих хат.
Сам процес замішування, ліплення й висушування цегли був нелегким: на
березі балки було зроблено яму-копанку, в ту яму з подрібненою глиною
звозили/зносили коров’ячі кізяки та посічену суху траву (солому), а з джерела,
що дзюркотіло понизу балки, або з найближчої криниці набирали воду. Щоб
заміс був добрим, і чоловіки, і жінки разом ходили в тому місиві, а заможніші ще
й коней залучали, водячи їх по колу. Інколи додавали пісок або навіть яйця. Коли
«тісто» дозрівало до потрібної кондиції/крутості, його руками або лопатами
закладали в спеціальні дерев’яні форми, щоб саманна цегла була однаковою.
Свіжу цеглу викладали рядами сушитися. В процесі сушки, якщо було багато
сонця, то ще й «умивали» її кілька разів водою. А вже у ближчі до нас часи, коли
балку перегородили греблею і з джерельця набіг чималенький ставок, по воду не
ходили ні через балку, ні на другу вулицю, а брали прямо з ставка.
Та як би там не було, виямок під замішування сировини для саману з
червоної глини досі є на березі ставка. І з давніх-давен балка зветься Рудянською,
ставок теж став Рудянським, куток села завжди називали Рудянами, а люди, які
там живуть, і сьогодні мають спільну назву — рудянці.
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Ірина Фінчук-Цвіркун
Пам’ятаю своє дитинство, яке я провів біля струмка Водяне, що тече в кінці
нашого городу. Тільки-но починав танути сніг, як в рожевих гумових чоботях,
перебираючи крижинки льоду з чобітка на чобіток, з’являлася моя подруга
Марійка. За будь-якої погоди місце нашої зустрічі було незмінним. Ох і пустунка
та винахідниця була ця кароока дівчинка! Щоразу вигадуючи нові пригоди, ми
навіть і не помічали, як непомітно плинув час. Як справжній джентльмен, я
проводжав подругу додому. Вдома у Марійки нас чекав гарячий борщ, смак і
аромат якого я відчуваю навіть через десятиліття. Тож наминаючи ложку за
ложкою, ми поринали в чарівний світ казок та легенд прабабусі Орини. Вона
була знаною оповідачкою. Розповіді про пригоди чумаків надихали нас на
героїчні подвиги.
Страшенно втомлені, але по-дитячому щасливі, ми поверталися з Марійкою
додому. Нарешті наша мрія здійснилася: сьогодні ми вперше вирушили у наш
справжній туристичний похід. Це нічого, що з дому ми втекли таємно і біля воріт
нас чекали розлючені матусі. Але ж емоції… їх неможливо передати!
— Де ви були весь день? — репетувала моя мама, Марійчина лише жалісно
ойкала.
— У балці… — ледве чутно відповів я.
— Ми пройшли всю балку, але чомусь вас не знайшли, - промовила тітка
Аліна.
Я намагався щось вигадати, але несподівано розмову підхопила Марія, яка,
як на сповіді у священника, зібралася викласти всю правду нашим матусям.
— Не там шукали! — впевнено видало дівча.— Ось,— розклавши перед
отетерілими жінками нашу карту скарбів, вона тицьнула пальцем.
— Ми були в Кременуватій,— боязно підхопив я.
Немов перед великою бурею, запанувала тиша. Деякий час жінки здивовано
поглядали то на нас, то в інший бік села, де знаходилася та балка.
Суровий погляд моєї матусі був натяком того, що прийшов час розказати
правду.
— Від прабабусі Орини ми дізналися, що на відстані 1 км. від с. Отрішки в
напрямку с. Водяне простяглася балка з назвою Кременувата із ставком розміром
1 га.,— вже впевнено говорив я.
— Ми шукали скарби,— підхопила моя юна подруга. Балка Кременувата
багата на кремінь, тож ми намалювали карту скарбів, уявили, що ми чумаки і
вирішили знайти те дивовижне каміння.
Я висипав жменю камінців на землю, стверджуючи, що ми знайшли
справжній скарб.
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— Господи Всесильний, які чумаки? — бідкалася тітка Аліна, яка, як
пізніше виявилося, весь день вживала ліки від болю в серці, подзвонила в
поліцію та різні служби порятунку. Навіть поліцейські собаки були залучені до
нашого пошуку. А тут ось… на подвір’ї стоять юні чумаки.
— Про цю балку існує переказ,— тоном старої бабусі повідала Марійка.—
Коли чумаки їздили у Крим по сіль, а їх шлях проходив поблизу цієї балки, то
вони заїжджали до неї і збирали це каміння, а потім міняли його в Криму на сіль.
Повертаючись назад, вони також набирали кремнію і вже продавали його далі,
на Слобожанській Україні.
Насупившись, я намагався пробачити цій маленькій панночці зраду нашій
угоді: за будь — яких обставин нікому нічого не говорити. Бажання поділитися
своїми знаннями повністю взяли гору наді мною. Тож, ніби міністр екології,
впевнено підбив підсумки нашої пригоди.
— Донедавна по цій балці тік струмочок з цілющою водою,— додав я.
— Були проведені аналізи води в Києві та визначено її цілющі дії, але до
цього часу воду не використовують за призначенням.
Ще довго наші матусі повчали нас, та перед моїми очима стояв скелястий
берег ставка, огорнений мальовничою красою степової природи. Пахощі
різнотрав’я, кремезні дуби та тендітні берізки малювали в моїй уяві бажання
знову і знову повернутися в той райський куточок. Та на цьому наше
чумакування, на жаль, закінчилося.
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ЛЕГЕНДА ПРО ВИНИКНЕННЯ РІКИ ВОВЧОЇ

Валентина Чепурко
Літнє село, спрага випита снами,
Зморені руки уздовж покривал,
Бігли стежини в латках під тинами,
Стиглого місяця напівовал,
Кліпають зір напівсонні зіниці.
Магію ночі розріже у біль
Відчай і плач молодої вовчиці,
Миттю і пси загарчать звідусіль.
Кажуть, легенда чи казка це нині,
Та без дощів тоді й липень загус,
А за селом в будяках по коліно
Бігла вовчиця, втрачаючи глузд.
Скільки тих днів — без води і без їжі,
В Дібрівках є прохолодне кубло —
Вигнав мисливець аж на роздоріжжя,
Хоч би знайти їй води джерело.
Поруч сіріє маленьким клубочком
Й скиглить потиху мале вовченя,
А донедавна воно мов дзвіночком
Тішило маму-вовчицю щодня.
Все в один день стало болем і зойком,
Краплі червоні в зеленій траві,
Подих останній коханого вовка,
Радість мисливців, й вони ледь живі.
Все зрозуміла у вовчому схлипі,
Треба будь-що їй маля зберегти.
Всліпла без сну, йшла вперед яром тихим,
Спека, самотність і скелі хребти.
Десь із села відчуває вже нюхом
Поодиноке зітхання овець,
Та лиш побігла вовчиця щодуху,
Хоч і голодна — та хай би їм грець!
Паща уже пересохла у спразі,
В полі лягла тихо між колосків,
Сіре малятко припало відразу
До напівповних вовчиці сосків.
Хоч би води їй! Хоч краплю водиці!
Вже відчуваючи, що пропадуть
Стиха повзла, лиш блищали очиці,
Блиск божевілля, а чи каламуть?
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Впала в безсиллі посеред долини,
Ніжно тримала в зубах вовченя,
Вій відчайдушний у небо полинув,
Перерізаючи спекотність дня.
Дерево їх затіняло розлоге,
Тінь хоч слабка, та дасть сили на мить.
Раптом під пащею вчула вологу,
Стогне вовчиця, і плаче, й тремтить.
Кігтями рила, кусала зубами,
Писок до крові роздерла — біда!
Спека кипить навкруги килимами,
Та знала вовчиця — під ними вода.
Скільки так часу тривало, хто знає?
Ніби коханого вовка сльоза,
З пазур вовчиці тихенько збігає
Крапля джерельна, живильна роса.
Риє вовчиця, аж терпнуть їй лапи.
Вранці здивується зжовкле село,
І перехожий, що перший натрапив —
Дивне в долині зросло джерело.
Стрімко пірнало воно у долину,
І на очах у ріку розлилось.
Хтось наче чув, вій вовчиці долинув,
Може комусь так від спеки здалось?
... Берег розлогий, холодна водиця,
Стиха вдивляюсь в прозорість ріки,
Втомлені очі зелені вовчиці
Дивляться в хвилях на нас крізь віки.
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СЕЛО КАМЕНУВАТЕ
Геннадій Мицик
На лівобережжі р. Вовчої, трохи на захід від с. Коломийці, було колись
с. Каменувате. За легендою назва села походить за виступи каміння по самій
балці і по березі р. Вовчої. На східному боці села на березі р. Вовчої розташована
пам’ятка у формі гранітного козирка та скелі «Чапля», які ще і зараз височіють
над річкою рівною стіною висотою понад 10 метрів з вертикальними
наскрізними
тріщинами.
Далі
біля
села
на
правому
березі
р. Вовчої знаходилась Сороківська балка. З обох боків цього яру були через річку
броди і переїзди. Один західний переїзд знаходився на місці Ципляківських
скельок, які пізніше були зірвані, а кам’яні глиби лишилися, а також Зінченкові
скелі. Від скель аж до балки Білецької, що бере початок поблизу села
Новоолександрівки, й було розташоване село Каменувате. Населення села в
основному займалося землеробством і розведенням худоби.
За історичними документами хутір Каменуватий належав поміщику
Д.Т. Гнедіну великому землевласнику. На карті 1841 року уже було позначено
хутір Каменка.
В 1863 році в опису населених місцевостей Катеринославської губернії «в
деревне Каменуватой было 3 жилища в которых проживало 25 мужчин и 21
женщина».
В 1925 в книге «Описание населеных мест Екатеринославской губернии на
1 января 1925 года было 22 жилища в котором проживало 75 мужчин и 92
женщины которые пользовались 235 десятинами земли».
В 1947 году в «населенном пункте было 51 жилище».
За переказами одними з перших поселенцями цього хутора були жителі
с. Коломийці, це:
1) Лиман (по вуличному Вовки)
2) Калініченки (Вахненки)
3) Кирдані (Сербаки )
4) Головченки
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5) Татаренки
6) Щербини
7) Божки
8) Горбенки
9) Мірошниченко
10) Іващенки
11) Головченко
12) Кольба
Переселення людей з с. Коломийці проходило і в 20-ті роки 20-го століття.
Жителем с. Каменувате Котельником був заснований невеликий гончарний
завод на якому випускали цеглу і черепицю. Бо ще й тепер зустрічаються
черепичини з його прізвищем. Десь в 20-х роках 20-го століття в село приїздили
і жили в ньому деякий час якісь люди, які на своїх гончарних кругах виробляли
з глини різний посуд: макітри, глечики, полумиски, миски і всяке інше начиння.
Перші поселенці будували свої перші хатки з глини та соломи, а вкривали хату
також соломою. Вже трохи пізніше коли деякі з жителів почали жити, то
будували свої нові хати з красної цегли місцевого виробництва. Так житель села
Лиман в числі перших збудував хату над балкою Білецькою біля давнього Косого
шляху, який ішов біля села з с. Покровського на с. Великомихайлівку. Хату
виклав з паленої цегли, вкрив червоною черепицею. На фронтоні була і дата
побудови — 1895 рік.
Семен Кирдань, для своїх синів — Семена та Дмитра, купив землю,
побудував хати з червоної цегли і вкрив червоною черепицею. В цих будівлях в
центрі села в 1928—1930 роках містилась школа та ЛІКНЕП.
В селі була кузня. Ковалем у ній працював Горбенко. Хорошим спеціалістом
столяром і не тільки столяром, а робив і ковалем. Кирдань Сергій Дмитрович
закінчив Покровське (Олександрівське) сільськогосподарське ремісниче
училище. Під час громадської війни цю місцевість часто відвідували загони
Нестора Івановича Махна. Бували тут і червоні. Між ними виникали бої. В
громадянську війну в селі було убито сім’ю — батька і матір Калініченків.
В 1925 році вихідцями з села Коломийці був заснований недалеко від села
Каменувате новий хутір, який назвали Ново-Коломийці. В простонароді його
нарекли Солом’яним. А називали його люди тому так, що в 1925 році біля
землянок-хаток стояли великі скирти соломи.
Одним з перших поселенців Ново-Коломийців були:
1) Коломойці
2) Голуби
3) Щербини
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В книзі «Описания населенных мест Екатеринославской губернии на 1
января 1925 года» зазначено, що там є 5 хат в яких проживає 15 людей чоловічої
статі і 20 жіночої. Вони користуються 70 десятинами землі.
А в 1948 році на хуторі Ново-Коломийці є 44 двори.
В 1921 році — голод, посуха. Багато односельців виїжджали на заробітки на
Полтавщину. Багато їхало селян які могли добре вкривати хати очеретом,
соломою. Крім того їхали міняти речі на продукти. В цей голодний рік в
коломийчанській школі був відкритий пункт АРА, американської організації, яка
допомогла голодуючому населенню продуктами. При коломийчанській школі
була відкрита кухня в якій варилась якась їжа: супи, галушки, і цю їжу,
невеликими мірками, давали всім дітям села Коломийці і дітям навколишніх сіл
кожен день. Багатьом в цей голодний рік ця харчова допомога, допомогла
вижити. В цей рік в селі обійшлося без людських жертв. Деякі з людей були
пухлі, але з голоду не померли. В 1924 — 1925 роках був організований ТОЗ.
Головою його став Голуб Варивон Федорович.
В 1929 році починається колективізація. В селі хто жив краще і в кого були
побудовані цегляні будинки були розкуркулені це:
1) Лиман, батько і син — 2 цегляні будівлі
2) Тишики, батько і син — 2 цегляні будівлі
3) Калініченки, батько і син — 2 цегляні будівлі
4) Щербина
Ще до організації колгоспів у Ново-Коломийцях у новоствореному ТСоЗі
був трактор «Фурдзон». Трактористом на ньому був якийсь Коломоєць.
Був організований великий колгосп ім. Чубаря куди і увійшло село
Каменувате. А в 1935 році цей колгосп був розукрупнений. Село Коломийці
стало к-сп ім. Горького, а село Каменувате і Чорнозем стало називатися
колгоспом ім. Молотова. Першим головою правління новоствореного колгоспу
став Безрідній Григорій Афанасійович.
Вітряка в колгоспі не було. Один з вітряків знаходився в с. Коломийці біля
сучасного лісу. Він належав Євтіщенко (Зінченко по вуличному). А другий
вітряк був аж у с. Ново-Олександрівка.
Велика пасіка була у жителя Лимана. Він був і ковалем. У нього у дворі була
своя кузня. Але ще перед колективізацією він виїхав на Кубань, а пасіку
розпродав.
У колгоспі був сад у хуторі Чорнозем. На початку 20-х років в цей хутір
почали переселятися люди з с. Коломийці. Колгоспники і посадили цей сад.
Садоводом у колгоспі був Мірошниченко Іван Пантелеймонович. Пасічником
був Кондратенко.
В селі був клуб у хаті розкуркулених Калініченків. У цій же хаті була
контора колгоспу і магазин. У клубі сільські жителі ставили постанови. В клуб
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привозили на кінопересувці кіно. Спочатку воно було німе, а перед війною уже
звукове. Білети на кіносеанси увечері для стариків закуповував колгосп, а всі
інші жителі села купляли самі собі квитки. Для того, щоб подивитися кіно у кого
з підлітків не було грошей, той ручкою крутив деякий час кіноапарат, а потім
коли зморювався, віддавав ручку іншому і таким чином безплатно дивився кіно.
В клубі до війни був створений струнний оркестр. Під нього молоді хлопці і
дівчата танцювали. Також танцювали і під пластинку на патефоні.
В селі Каменуватому ще на початку 20-х років була організована школа.
Село найняло вчителя для своїх дітей. Вчитель жив по сільських хатах. Його ж
там годували і платили гроші за навчання дітей. А звали першого вчителя
Брекегеймер. Цей вчитель організував селян для прокладання тротуарчиків біля
хат на вулиці. Ці доріжки обсаджували деревцями. В селі також був ЛІКНЕП.
Тут увечері дорослі навчалися грамоти. ЛІКНЕП знаходився в приміщенні
школи. Школа знаходилася в 1928—1930 роках в центрі села в колишніх
будинках розкуркулених. Вчителями на той час були Рак Ліза Афанасіївна і
Терещенко Іван Петрович. ЛІКНЕП вели Голуб Максим Варивонович і
Терещенко Іван Петрович. При закінченні ЛІКНЕПу, а його проходили за
короткий строк 3—4 класи, приїздила комісія з районного центру Покровського,
приймали від учнів ЛІКНЕПу іспити і тим хто успішно їх здав зобов’язували
навчать по 10 чоловік і ще неписьменного населення навколишніх сіл. З цією
задачею селяни які уже навчалися грамоти, і стали мимоволі вчителями, —
впоралися.
Радіо в хатах до війни в колгоспі не було, а був радіоприймач куплений
головою колгоспу з якого селяни слухали всі новини. В конторі колгоспу
встановили телефон, біля якого встановили цілодобове чергування. Магазин села
знаходився в одній будівлі, що й контора колгоспу в хаті розкуркулених
Калініченків. Продавцем у ньому був Лисиця. В магазині був невеликий вибір
товару як: сіль, оселедці, сірники, цукерки подушечки і різні мілкі товари і
горілка.
В колгоспі був город недалеко від села біля річки. Городником був Надтока.
На городі вирощували практично всі овочі. Город був поливний. Поливали
двигуном. На двигуні працював Нестеренко.
До війни колгосп садив таку екзотичну рослину як базилік з якого робилося
камфорне масло. Воно дуже дорого цінувалося. Обробляли рослини які були
зібрані паром і одержували камфорне масло. На паровику працював Нестеренко
і Циганок. Паровик знаходився біля річки.
У колгоспі був вітрогон (вітряний двигун). Він виробляв електроенергію
якої хватало для освітлення тільки ферм. На цьому вітрогоні працював Кирдань
Сергій Дмитрович. В колгоспі було дві ферми в яких знаходилися коні, корови,
свині, вівці.
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Під час колективізації великою активністю відзначалися активісти села
Каменуватого і Коломийців. Ці буксирні бригади їздили і по інших селах по
розкуркуленню. В хуторі Бекарському один із них знайшов сховку зерна у хаті,
де було до 500 мішків зерна. А було це так. Один з буксирників виміряв довжину
хати, а вона була дуже довгою. Він визначив, що в середині хати значно менша
чим ззовні. По цьому і була розкрита схованка зерна.
Кирдань Сергій Дмитрович був добровольцем на будові Дніпрогесу, були
на цій будові і інші молоді люди. Молодь села брала участь і в інших будовах
соціалізму. Ще до революції через р. Вовчу був побудований невеликий міст,
який проіснував до післявоєнного часу, доки збудували інший міст. Річка Вовча
розливалася (грала) в 1940, 1964, 1985 роках. В 1940 році річка наробила шкоди
селянам с. Коломийці — підтоплювала і розвалювала хати, які стояли біля мосту.
Першими трактористами в селі були: Нестеренко, Голуб, Коломоєць.
В колгоспі було дві полуторки, на яких шоферами працювали Надтока і
Закарлюка.
Голод 33-го. З голоду ніхто не вмер, але були пухлі люди. Щоб вижити їли
різні трави, збирали ракушки в річці, ловили і їли ховрашків, а шкурки здавали в
заготконтору.
Ще до війни за хорошу роботу, селян які добре працювали в господарстві
нагороджувалися цінними подарунками як: відріз матерії, годинниками, а кого
преміювали поросям, овечкою. Перед війною був великий урожай пшениці.
Колгоспники отримали багато зерна. Хто хотів, той міг здати деяку кількість
його державі. Йому за це зерно видавалась квитанція. На цю квитанцію в
залежності хто скільки здав зерна, можна було отримати цінні речі як: патефон,
велосипед, годинники і інші цінні речі.
Так перед війною в селі в селян процентів 30 мали велосипеди.
Велика Вітчизняна війна. Чоловіки ідуть на фронт, а їх заміняють жінки,
підлітки, старики. В 1941 році вглиб країни починають евакуювати худобу, але
невдало. В районі м. Сталіно (Донецьк) худобу перехоплюють німці.
Під час німецької окупації колгосп не розпустили. Тепер він називався
«громадянським господарством». В 1942 році молодь почали забирати в
Німеччину. З сіл Каменувате і Чорнозем забрали 22 чоловіки.
Під час відступу німців у 1943 році в селі було спалено дві хати.
А чим же володів колгосп до війни ми взнаємо з акту складеним в 1944 році
про нанесення збитків державі окупантами.
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Акт № 144
10 мая 1944 года. Мы нижеподписавшиеся комисия в составе председателя
колхоза Ризченко П. П. и члены комиссии Кондратенко В. А., Головченко Е. И.
составили настоящий акт об ущербе нанесенням немецко-фашистскими
захватчиками колхоза «ім. Молотова» Коломийцивского с/с, Покровского р-н.
Колхоз организован в 1930 году. Акт на вечное пользование землей колхозу вручен
в 1936 году. В состав колхоза входило 53 хозяйства, членов колхоза состояло 230
человек. Всего земли колхоз имел 709 га, в том числе пашни 609 га и прочей 100
га.
Посевная площадь колхоза под урожай 1941 года составляла 609 га, в том
числе: озимой пшеницы 200 га, ржи 50 га, ячменя 60 га, ярой пшеницы 40 га, овес
30 га, проса 10 га, кукурузы 48 га, подсолнуха 30 га, клещевины 10 га, корнеплодов
4 га, огорода 5 га, бахчи 5 га, лекарственные растения 7 га, картофеля 5 га,
многолетних трав 5 га.
Построек, сооружений и насаждений колхоз имел: коровник 1, телятник 1,
свинарник 1, конюшни 2, овечник 1, птицеферма 1, кладовые 2, сараев 1, гараж
1, контора 1, кузница 2, плотницкая 1, виноградник 3 га.
Колхоз имел сельхозинвентарь: сеялок 12, косилок 11, плугов 15, букарей 18,
полилок 32, бричок 22, грабель конных 2, триеров 2, фуфтелей 2, сортировок 1,
веялок 12, культиваторов 6, саней 12, бедок 3, тачанок 1, лобогреек 5, линеек 2,
автомашин ГАЗ – 2 штуки.
Колхоз имел скот, птицу, пчел: ВРХ – 140 голов, лошадей 70, овец 300 голов,
свиней 250, птицы 2000, уток 30, гусей 60, пчел 40 семей.
Денежный доход колхоза от подсобных предприятий и зароботка на
стороне: за автомашину 30000, то кузни и плотни 16000, зароботок на стороне
10000.
Ущерб нанесенный колхозу фашистами составил 12695744 рубля.
Хотілося розповісти про людську доброту. Катерина Йосипівна Калініченко
протягом війни виховувала чотирьох дітей Дмитра Свиридовича Голуба, який
воював на фронті й загинув, а його дружина померла ще перед війною.
В 1946 році головою колгоспу обирають Василя Дмитровича Кирданя, а до
цього він працював бригадиром в колгоспі. Прийшов з війни на якій був
контужений, поранений. Головував він в колгоспі з 1946 по 1950 рік.
Районна газета «Сталінським шляхом» за 26 травня 1946 року писала:

66

Генадій Мицик

«В кузні»
Настав гарячий час прополочних робіт. Ще з більшою енергією почали
працювати ковалі колгоспу ім. Молотова.
Коваль Муравський Дмитро та молотобоєць Гамрат Костянтин
відремонтували 13 полілок та зроблено 50 сапок.
Готуючись до збиральної компанії вони вже відремонтували 2 лобогрійки,
окували 8 драбин на гарби і зробили 12 люшень.
В 1947 році був голод в селі, але померлих не було. Помогла це зробить
природна кмітливість, риск і удача. З Покровського «Заготзерна» передали
повідомлення, що в зв’язку з важким станом господарств можна взяти для
підтримки відсіви різного зерна пшениці, кукурудзи і іншого зерна для підтримки
населення. Другі голови колгоспів відмовлялися від цього бо мовляв прийдеться
за нового врожаю віддавати. На кожен колгосп було виділено по 150 центнерів
цього зерна. А Василь Дмитрович по підказці Різченка Мусія Петровича, який
працював у заготзерно взяв це зерно для підтримки людей в голодний рік. Він
переконав Василя Дмитровича, що віддавати зерно буде не потрібно.
І от коли стало дуже сутужно то в колгоспі ім. Молотова хто виходив на
роботу в поле, кожен день на руки видавали по 800 грам цього зерна. Це була
великою допомогою людям в цей рік. В других селах як Коломийці, села
Данилівської сільської ради люди мерли з голоду інші приходили просить
допомоги, а в селі Каменуватому голоду не було.
В 1946—1948 роках колгосп сам обробляв землю і від допомоги МТС
відмовився. А чому, а того, що знову природна кмітливість нового голови
колгоспу допомогла господарству. Прочув він, що в західних районах України
почалася колективізація і можна досить не по дорогій ціні купити коней. А на
рахунку колгоспу в банку на той час було аж 10 000 крб. не в кожного колгоспу
були такі гроші. Так от було знято 8000 крб. і послано гінців купувати коней. Із
Західної України було привезено 58 коней. І була серед цієї партії двоє красивих
рижих коней. Одного разу з сільгоспвідділу з району приїхало начальство і
побачило цю красиву пару коней і попрохало продати їм на виїзду. Василь
Дмитрович говорить, що і боявся, а запропонував за цю пару по 5 тисяч
карбованців за коня. Думав, не дадуть, але на колгоспний рахунок було
перечислень ці гроші. І тоді голова колгоспу знову знімає ці гроші і знову
посилає купувати коней. За другим разом привезли 30 коней. Так в колгоспі в
достатній кількості стало тяглової сили і тому вони відмовились від послуг МТС.
Це були не малі прибутки, які залишилися колгоспу і селянам. В цей час в
колгоспі було посіяно 50 га проса. Вродило по 40 ц з гектару. З проса почали
робити пшоно. Сконструювали механізм який облузував, знімав шкурку з зерна
проса. А на той час 1 кг пшона коштував 12 рублів, а пшенична мазка 10 рублів.
Була домовленість з авторотою – вона виділила, прикріпила до колгоспу машину
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ЗІС-5. І цією машиною возили продавати пшоно в Донецьк і Донецьку область
(тоді Сталінську область). Був великий дохід господарству. На трудодень
працівникам господарства попадало від 6 крб. 50 коп. — до 9 крб. Колгосп був
один із передових в районі. Коли в 50-х роках з’єднували два господарства,
колгоспи ім. Горького та ім. Молотова в одне, у колгосп ім. Дзержинського, то
була домовленість, що дохід розподіляється по наступній схемі. З’єднували два
колгоспи уже після жнив у господарствах. Що було до об’єднання в
господарствах, то їх дохід виплачували тільки жителям тих сіл де були колгоспи
до об’єднання, а коли вже об’єднали то той дохід ділився порівну. І от, що
вийшло. Селянам колгоспу ім. Молотова на трудодень попало по 7 крб. 15 коп.,
а колгоспникам ім. Горького, тільки по 3 крб. Був великий скандал. Колгоспники
с. Коломийці не хотіли з цим миритися, але була попередня домовленість, і вона
залишалася в силі. Село Коломийці та його господарства на той час було досить
занедбаним. В 1954 році, коли було уже одне господарство край охопила велика
засуха. Для того, щоб зберегти поголів’я худоби колгосп 450 голів молодняка за
домовленістю на 1954—55 роки ешелоном був відправлений в Житомирську
область Бердичівського району. Домовленість була така 15 відсотків
збереженого поголів’я тварин залишалося місцевому господарству. Ті корови,
які потеляться, приплід також залишався у цьому господарстві. Так було
збережено молодняк. А основне поголів’я відганяли у Новомосковські плавні де
не було такої посухи. Туди відігнали 380 голів рогатого скота. В плавні відганяли
і обслуговували селяни с. Каменувате, с. Коломийці, а ті що були в
Житомирській області обслуговувало місцеве населення.
В 1955—1958 роках Василь Дмитрович Кирдань переходить на роботу
завідуючого молочнотоварної ферми. На той час він працював помічником
голови колгоспу, а перейшов завідуючим фермою. На той час в пресі, по радіо
було кинуто заклик Ткалі Валентини Гаганової перейти з передових відділень
господарств, бригад у відстаючі і зробити їх передовими. На цей заклик і
відгукнувся Василь Дмитрович. І вивів свою ферму у передові. На кожну дійну
корову надоїли по 3500 літрів молока від 400 корів. Це на той час було велике
досягнення. За таке трудове досягнення Василя Дмитровича нагородили
поїздкою на ВДНХ в Москву. Це була ціла делегація від області. Зустрічала і
привітала цю делегацію міністр культури СРСР Фурцева. Був нагороджений
відзнакою ВДНХ і Василь Дмитрович Кирдань. На довгий час залишалася в
пам’яті йому ця поїздка.
Крім цього в ці роки біля ферм він аж в червні місяці посіяв буряк коли сіяв
буряк приїхав голова правління передового колгоспу «Победа» Кісенко Іван
Григорович. Не повірив, що з цього дива може щось вродить. Сіяв Василь
Дмитрович вроді в пісок, але це була земля чорнозем вкрита шаром піску. Пісок
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зберігав в землі вологу. І знову великий на осінь не бачений врожай. Знову
трудова перемога.
В селі Каменувате після війни була бібліотека. Бібліотекарем працювала
Терещенко Марія. Читачі села були досить активні. Фельдшерськоакушерського пункту в селі не було.
Ще з довоєнного часу в селі Каменувате був дитячий садочок. В нього
ходили до двадцяти дітей. Один час вихователькою була Кирдань Марія
Андріївна. Дітей добре годували. Сам дитячий садочок знаходився у звичайній
хаті, але спеціально облаштованій.
В селі був чоловік, який дивився за профілюючою дорогою. Адже дороги
були ґрунтові і треба за ними було приглядати. Цією людиною яка дивилася за
дорогою був Литвиненко Іван Данилович.
У 1958 році в с. Каменувате спалахнули електричні вогні. На жаль, невдовзі
в селі ліквідували початкову школу, а через якийсь час село занепало, та й зникло
з лиця землі.
Лише цвинтар на схилі балки Каменуватої лишився, навіюючи перехожим
сумні думки про тлінність всього живого, про те, що від багатьох з нас лишається
тільки слід у вигляді невеличкого могильного пагорба.
Давно не має с. Каменуватого, як і багатьох інших, так званих,
неперспективних у минулому сіл. Згадаю їх, і душу огорне смуток за чимось
невловимо дорогим до болю рідним, що назавжди лишилося в далечині
минулого.
P.S. Ці спогади записані зі слів Кирданя Василя Дмитровича і Голуба
Анатолія Максимовича. Хотілося згадати ще декілька слів про Василя
Дмитровича і його сім’ю. Василь Дмитрович мав 6 дітей:
1) Анатолій 1940 року народження – працює науковим співробітником у
«Зоряному містечку» під Москвою.
2) Василь 1942 року народження працює головним агрономом у
Кореневському районі Краснодарського краю.
3) Іван 1948 року народження працює токарем багатостаночником в
м. Дніпропетровську.
4) Світлана 1950 року народження — викладач в держуніверситету в
м. Донецьку.
5) Галина 1956 року народження — зам. начальника по антенах в
м. Новоросійську.
6) Наташа 1957 року народження вища освіта в даний час працює в
Покровській держадміністрації.

Історичні перехрестя
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А сам Василь Дмитрович Кирдань має нагороди за участь у Великій
Вітчизняній війні і Орден Червоної зірки, медаль «За відвагу», медалі «За взяття
Вени», «За взяття Будапешта», і інші ювілейні медалі.
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СВІТЛО І ТІНІ ЖИТТЯ
НА ФОТОПЛІВЦІ МАЙСТРА
Олексій Іванович Запаря один з тих, хто залишив
вагомий слід на землі. Багато людей пам’ятають його з
повагою, добротою і любов’ю.
Йому була притаманна особлива старанність при
веденні знімання, друку фотографій. Тому знімки
Запарі були оригінальними. По спогадах журналіста
В.О. Процана, багаторічного колеги Олексія Івановича
по роботі в редакції місцевої газети, і який не раз бував
з ним у полі, на фермах, у різних трудових колективах,
і бачив як він готує людей до знімання: чемно,
спокійно, бувало аж занадто прискіпливо вимагає прийняти ту чи іншу позу,
куди дивитися. Робив він, як правило, кілька знімків у різних ракурсах, що
нерідко викликало невдоволення у декого з тих, кого він фотографував. Але така
наполегливість давала свої результати: фото Олексія були відмінної якості, їх
друкувала не лише районна газета, а й обласні та республіканські часописи.
Олексій Запаря вважався одним з кращих фотокореспондентів області. На його
знімках вчилися фотокореспонденти інших газет.
Народився Олексій Іванович 20 лютого 1951
року в селі Гаврилівка Покровського району.
Закінчив 10 класів Гаврилівської середньої школи
у 1968 році. У тому ж році вступив до
Дніпродзержинського технічного училища № 3, де
навчався за спеціальністю «Фотограф».
Після служби в армії у 1972 році прийшов
працювати у редакцію районної газети «Радянське
слово». Колишній редактор Михайло Завгородній
знав цього хлопця ще раніше, знав, на що він
здібний, що має спеціальну освіту, а тому відразу ж
запропонував йому посаду фотокореспондента.
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Олексій дав згоду і швидко влився у творчий колектив районки, освоїв нові свої
обов’язки. Він був скромний, коректний, не конфліктний, безвідмовний у роботі,
мав добрі стосунки з колегами, добре почуття гумору.
Він сповна віддавався роботі, бувало, днював і ночував на роботі. Коли
треба було, працював у вихідні й свята, бо потрібно було терміново провести
фільмування чи підготувати в черговий номер фотознімки.
Пізніше Олексій Іванович освоїв відео справу. Зняті ним відеофільми
можна назвати справжніми шедеврами.
Олексій Іванович був не просто фотографом, він був видатним майстром
своєї справи. Мабуть, на Покровщині немає сім’ї, в якій не було фотографій,
зроблених ним, чи відеокасет, дисків, флешок з його фільмуванням. У нього був
талант в кожній дрібничці помічати велич і красу. Працівники редакції добре
пам’ятають, як під час поїздок районом фотокор просив зупинити редакційний
автомобіль, щоб сфотографувати квітку чи пташку, золоте поле пшениці чи
лебедів на водоймі. А як поетично він міг розповісти про якусь, здавалося б,
незначну подію, які мальовничі портрети давав тій чи іншій людині
Він був неперевершеним життєлюбом і запалював тією любов’ю інших.
Слава про його талант фотографа котилася далеко за межами району. Та Олексій
Іванович ніколи не афішував своє вміння робити з фотографій мистецькі
шедеври. Він був простою і скромною людиною.
Старанність, якість, помножені на майстерність, були головними у роботі
Олексія Івановича Запарі, що й зробило його Великим фотографом, як його
справедливо називає Микола Різниченко у своєму вірші.

ВЕЛИКИЙ ФОТОГРАФ
Присвята багаторічному фотокору районної газети
Покровщини і просто хорошій людині
Ми не були з ним знайомі,
щоб дуже так, по-ближньому.
Та зустрічались часто
і з приводу, й по-різному.
Його завжди щира усмішка
знімала всілякий стрес.
І справді, йому ж до всього
в житті був якийсь інтерес.
Його талант і поради
захоплювали людей.
Бо всі розуміли, що хочуть,
та на все не було ідей.
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Отоді й звертались до нього
і давали в руки карт-бланш.
А він викладав на плівку
увесь свій життєвий багаж.
Він нас «ловив» на весіллях,
в степах, що не мають кінця,
і в церкві у миті святкові,
коли хтось ішов до вінця,
на праці, в дорозі, у школі,
коли малі йшли в перший клас,
удома чи-то на природі...
Своєю роботою радував нас!
Жив чоловік на цьому світі,
творив для людей лиш радість,
а вдома — дружина, онуки, діти...
Здавалось, не прийде й старість.
Та чому ми, напевно, не взнаєм
(за нас боги це якось рішають),
хто в житті на землі ще потрібен,
а хто (кращі!) у небо злітають.
...Ми не були знайомі, щоб дуже.
Обидва ж все-таки завжди знали,
що людей хороших живе багато,
але просто бути хорошим — мало.
Буває, зустрінеш людину
лише на якусь мить чи хвилинку,
а згодом вона виявляється поруч —
як долі твоєї частинка.
Та кожна людина між нами
щось робить, надіється, дума:
щось додать, щось відняти хочеться,
а... не відомо, що вийде за сума.
А він — жив і творив. І не думав,
де спалив і коли своє серце,
але слід залишив у душах —
пам'ятні фото-скерцо.
Він творив... І було не до того,
що життя все — терниста дорога.
Й озирання назад — не для нього.
Не відчув (бо ж не плівка!) тривогу.
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ВЕЛИКОМУ МАЙСТРУ ФОТО,
ТАЛАНОВИТІЙ ЛЮДИНІ ПРИСВЯЧУЮ
Він був фотографом від Бога,
Умів зловить найкращу мить.
На полі величезному сояшниковім
Знаходив той, один, найкращий від усіх.
Це був Запаря Олексій
Людина творчої і доброї душі,
Закоханий у свою справу
Фахівцем великим його вважали в сфері цій.
Останній випускний у школі…
Ось так, як він, ніхто не вмів творить!
Вмів передать щемливу мить!
Оформлення всіх свят на дисках чи касетах
І музику, що линула у такт!
Були то театральнії сюжети
Написані умілим майстром монтажа.
Олексія знав не лиш Покровський край
Всі фото зроблені великим профі
Зворушували й хвилювали нас
Він фіксував цілі епохи.
Велика шана за талант,
Низькій уклін від всіх хто знав.
Ми пам’ятати вічно будемо
Відкритість Вашу й доброту.
Хай небеса спокій оберігають Ваш!
А справу Майстра сини
Далі розвивають.
Вибачте, що не сказали це Вам за життя.
У вічній скорботі за Майстром усі, хто його знав.

13.12.2020.

Стельмаш Л.І.
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