
Вклад наших земляків
у розвиток культури, мистецтва, освіти, літератури,

фізичної культури і спорту

1.
Зарьков

Володимир Григорович
Народний артист України, м.Гайсин.

2.
Ричков

Микола Леонідович
23.03.1956р.

Заслужений працівник культури, 
м.Гайсин.

3.
Танцюра

Гнат Трохимович
10.06.1901-12.11.1962р.

Видатний український фольклорист, 
етнограф, краєзнавець, м.Гайсин.

4.
Піп

Віктор Олександрович

Актор Московського театру 
антреприз при театрі Вахтангова, 
грав у кінофільмах: «Аміго», «На 
вістрі меча», «Жарт ангела», 
с.Мітлинці.

5.
Піп

Микола Олександрович

Актор Московського театру, грав у 
фільмах: «Марш Турецького», 
«Повернення Мухтара», «Жарт 
ангела», с.Мітлинці.

6.
Пекар

Микола Григорович
18.12.1927р.

Режисер народного театру РБК.

7.
Поздоровкіна

Алла Миколаївна

Художній керівник дитячого 
танцювального колективу 
«Посмішка» .

8.
Недзельський

Євгенієм
1850-1913рр.

Польський драматичний актор, 
народився на хуторі біля Гайсина.

1.
Балан

Лариса Іллівна
5.09.1947р.

Редактор міської районної газети 
«Гайсинський вісник», «Заслужений 
журналіст України».

2.
Ковч

Юрій Петрович
23.1955р.

Заслужений журналісту України, 
редактор районної газети «трибуна 
праці» .

3.
Воронова

Людмила Михайлівна
Диктор районного радіо.



1.
Болтянська

Лілія Іллівна

Почесний громадянин м.Гайсина, 
заслужена вчителька УРСР, кавалер 
Ордена трудового Червоного 
Прапора, м.Гайсин.

2.
Галузинська

Тамара Онуфріївна
Заслужена вчителька УРСР, 
м.Гайсин.

3.
Крапива

Микола Іванович
Заслужений вчитель України, 
м.Гайсин.

4.
Рудик

Віра Кузьмівна
Заслужена вчителька України, 
кавалер Ордена Леніна, м.Гайсин.

5.
Швець

Лідія Кононівна
Заслужена вчителька України, 
м.Гайсин.

6.
Небесний

Сергій Семенович
Заслужений вчитель.

7.
Коваль

Корній Логвинович
Заслужений вчитель.

8.
Чернігова

Фаїна Самойлівна
Заслужений вчитель.

9.
Міроник

Борис Ізрайлович
Професор Бостонського 
університету.

10.
Калайда

Олексій Феофілович
1932р.

Математик Київського університету, 
с.Гранів.

11.
Зятковський

Володимир Михайлович
1938р.н.

 с.Гранів, професор інституту 
фізики.

12.
Делімарський

Юрій Костянтинович
1904р.н.

Професор, вчений-хімік, засновник 
школи електрохімії, с.Краснопілка.

13.
Требенко

Дмитро Якович

Професор Національного 
педуніверситету ім. Драгоманова, 
с.Кузьминці.

14.
Крутенюк

Анатолій Олексійович
Вчитель фізики СЗШ №1, м.Гайсин.

15.
Громовий

Никифір Терентійович
Вчитель-пенсіонер, аматор 
сільського театру, краєзнавець.

16.
Ткаченко

Іван Петрович
28.03.1949р.

Вчитель, автор книги про Губник.

17.
Коваль

Микола Миколайович
1965р.н.

Доцент Київської медичної академії, 
с.Кунка.



1.
Дяченко

Юрій Олександрович
26.04.1954р

Член спілки  майстрів народної 
творчості України, різьбяр, 
м.Гайсин.

2.
Павлюк

Микола Артемович
Український живописець, м.Гайсин.

3.
Чебикін

Андрій Володимирович
14.04.1946р

Ректор Київської академії 
образотворчого мистецтва та 
архітектури, президент Академії 
мистецтв України, народний 
художник України, член спілки 
художників, м.Гайсин.

4.
Загороднюк

Федір Іванович
Художник с.Гунча.

5.

Яків 
14.10.1891-24.04.1969р.

Яким
28.08.1888-21.01.1970.

Герасименки

Бубнівські гончарі.

6.
Міщенко

Фросина Іванівна
7.07.1926р

Новоселівський гончар, заслужений 
майстер народної творчості.

7.
Шпак

Тетяна Іванівна
21.01.1947.

Заслужений майстер народної 
творчості України, директор музею 
гончарства.

8.
Бондар

Пилип Мойсійович
Скульптор, член спілки художників, 
с.Чечелівка.

9.
Кучеренко

Іван Павлович
Художник, с.Носівці.

Музика

1.
Горовець

Еміль
10.07.1923-17.08.2001р

Відомий естрадний співак 50-60 рр., 
м.Гайсин.

2.
Зуїха

Явдоха Микитівна
1.03.1855р-19.01.1935р

Народна співачка,  с.Кущинці.

3.
Горошко

Лідія Федорівна
19.01-1950р.н.

Співачка районного Будинку 
культури, м.Гайсин.

4.
Скалецький

Радіон Андрійович
23.11.1899-23.03.1974р.

Великий український композитор, 
с.Степашки.

5. Балацький
Дмитро Євменович

Видатний хоровий диригент.



8.11.1902р.-1951р

6.
Дорц

Михайло Ізраїлович
11 05.1936р.

 Самодіяльний композитор, керівник 
народного хору ветеранів РБК.

7.
Горошко

Михайло Дмитрович
17.09.1948р.

 Самодіяльний композитор, керівник 
народного хору і   духового оркестру 
РБК.

8.

Совінський
Войцех

1805-1880рр.

Польський історик музики, 
композитор, с.Лукашівка 
Гайсинського повіту.

Медицина

1.
Семенюк

Петро Михайлович
Заслужений лікар України, 
м.Гайсин.

2.
Шпак

Михайло Якович

Заслужений працівник охорони 
здоров’я, голова правління 
«Гайсинфарм» (2003 р.).

3.
Аксельрод

Лідія Борисівна
1916р.н.

Доктор медичних наук, м.Гайсин.

4.
Медвідь

Лев Іванович
Доктор медичних наук, м.Гайсин.

5.
Легкун

Ганна Макарівна
1922р.н.

Вчений, лікар-ендокринолог, 
м.Гайсин.

6.
Богач

Григорій Пилипович
Заслужений лікар РСФСР, 
с.Михайлівка.

7.
Чайка

Василь Самойлович
1939р.

Професор медицини, с.Кунка.

8.
Лісовський

Вінцент Фелікс
1805-1880рр.

Польський історик музики, 
композитор, с.Лукашівка 
Гайсинського повіту.

Письменники

1.
Боровиков

Сергій Семенович
22.07.1937р.

Журналіст, поет, член спілки 
письменників, автор книги про 
Гайсин, м.Гайсин.

2.
Бромберг

Давид Семенович
1915р.н.

Поет, м.Гайсин.

3. Доорохольський
Осип Осипович

Український поет, перекладач, 
м.Гайсин.



1874-1900рр.

4.
Стус

Василь Семенович
6.01.1938-3.09.1985р

Поет, правозахисник Герой України, 
уродженець с.Рахнівки.

5.
Мороз

Михайло Якимович
20.05.1905р.-1938р

Поет, с.Бубнівка.

6.
Мантак

Василь Федорович
10.08.1930р.

Самодіяльний поет, с.Жерденівка

7.
Дмитренко

Микола Костянтинович
1.01.1956р.

Письменник, етнограф, фольклорист 
с.Зятківці.

8.
Годованець

Микита Павлович
14.1893р.-27.07.1974р

Український байкар, с.Степашки.

9.
Головко

Олег Федотович
1.11.1940р.н.

Поет, с.Рахни.

10.
Бахтинський

Михайло Йосипович
5.06.1934р.

Поет,  с.Губник.

11.
Щегельський

Павло Григорович
3 липня 1946р.

Поет, прозаїк,  с.Кисляк.

12.
Керанчук

Петро Якович
12.06.1943р.

Поет, с.Зятківці.

13.
Паламарчук

Алла Володимирівна
14.04.1937р.

Поет, вчителька, с.Гунча.

14.
Собко

Євгенія Василівна
11.11.1943р.

Поет, с.Басаличівка.

15.
Колісніченко

Анатолій Іларіонович
15.02.1943.

Поет,  с.Косанове.

16.
Миронюк

Лавро
18.08.-1887р.

Поет, с.Рахнівка.

17.
Неборячок

Федір Матвійович
17.08.1919р-19.02.2003р.

Літературознавець, перекладач,
 с.Михайлівка.

18. Косенко
Ірина Василівна

Поет, вчителька СЗШ №3.



15.04.1965р

19.
Розумієнко

Омелян Дмитрович
6.01.1905р.-17.09.1980р.

Поет, жив і похований в 
с.Крутогорбі.

20.
Ярошинський
Едвард Ігнаци
1865-1907рр.

Польський письменник, с.Кіблич.

21.
Лінковський

Юзеф
1863-1949рр.

Польський поет, письменник, 
Росоша Гайсинського повіту.

22.
Соболевський

Павел
1816-1884рр.

Польський письменник 
Гайсинського повіту.

23.
Панчук

Володимир Григорович
24.08.1944р.

Вчений, меценат, автор книги про 
Мар’янівку.

Спорт

1.
Ковальчук

Іван Кирилович
1945р.

Майстер спорту міжнародного 
класу, переможець олімпіади молоді 
і студентів у Бухаресті 1985 р., 
с.Ярмолинці.

2.
Присяжнюк

Олександр Анатолійович
1979р.н.

В 2000 р. Став чемпіоном світу зі 
спортивних танців, с.Куна.

РИЧКОВ Микола Леонідович
Народився  Микола  Леонідович  Ричков  23  березня  1956  року  в  селі 

Кірове  Немирівського  району.  Після  закінчення  місцевої  школи  навчався  в 
Тульчинському  культурно-освітньому  училищі.  Служба  в  армії.  Працював 
СБК  с.  Кірово.  В  1988  році  закінчив  Київський  державний  університет 
ім. Ю. Корнійчука. І з серпня 1988 року працює начальник відділу культури і 
туризму Гайсинської райдержадміністрації.

В ініціативи Миколи Леонідовича в районі запроваджено соціокультурні 
та  мистецькі  заходи,  що  пропагують  українську  державність,  українську 
культуру, народну творчість. 
Так було розпочато проведення обласного фестивалю фольклору на приз Г. 
Танцюри,  який  переріс  у  Всеукраїнський.  Було  відкрито  музей-садибу 
гончарства  братів  Герасименків  у  с.  Новоселівка,  який  отримав,  статус 
державного,  народний  музей  Василя  Стуса  в  с.  Рахнівка,  музей  ветеранів 
Афганістану, стелу «Народній пісні жити» в с.  Зятківцях, пам’ятний знак та 
пам’ятник  народній  співачці  Явдосі  Зуїзсі  «Нетлінна  свіча  пам’яті»  в  с. 
Кущинцях. 



Завдяки  організаторським  здібностям  М.  Ричкова  та  його  вмінню 
ефективно працювати з художніми колективами, район зайняв І місце в області 
за  підсумком  роботи  галузі  культури  у  2005-2007  рр.,  неодноразово  був 
занесений до районної «Дошки пошани».

Невичерпна енергія, знання і досвід Миколи Леонідовича гідно оцінено. 
Він відзначений Грамотою Президії Верховної Ради України (1985), Грамотою 
Міністерства  культури  і  мистецтв  (1995),  грамотами  районної  та  обласних 
державних  адміністрацій,  управління  культури  і  туризму 
облдержадміністрації.

За високі показники в роботі  Указом Президента України в 1999 році 
йому присвоєно звання «Заслужений працівник культури», також йому було 
присвоєно звання «Людина року».

ТАНЦЮРА Гнат Трохимович
Особлива гордість гайсинчан – Гнат Трохимович Танцюра – видатний 

фольклорист, краєзнавець, вчитель.
Народився  Г.Т.  Танцюра  у  селі  Зятківцях  Гайсинського  району  10 

червня  1901  року  в  бідній  селянській  сім’ї.  Дитинство  його  пройшло  в 
злиднях.  Змалку  брав  участь  у  сільському  господарстві,  пас  із  сусідніми 
дітлахами худобу, а згодом ходив на поденні заробітки до місцевого поміщика 
– жав за сніп, сапав і копав цукрові буряки.

Сім’я  Танцюри була  велика і  дружна.  Довгими зимовими вечорами, 
коли вся родина ткала полотно на продаж, а в  хаті  звучали пісні  – співали 
батько, мати, тітка Марина, чотири сестри і Гнат. Але співати одні й ті самі 
пісні було нецікаво і юнак охоче пішов “серед людей за хорошими піснями”. 
Йому  минав  шістнадцятий,  коли  він  почав  записувати  народну  творчість  в 
рідному  селі.  Пізніше  про  цей  час  Гнат  Трохимович  згадував:  “Намагався 
зібрати все, що бачив і чув – усе записував. Що наштовхнуло? Життя?”. Він не 
лише   записував  пісні,  поговірки,  загадки,  а  й  вивчав  історичний  та 
етнографічний  матеріал  свого  села.  Згодом  він  відчув  потребу  правильно 
відтворювати мелодії і за зібрані родичами  гроші з допомогою вчителя музики 
Гнат  Танцюри  вивчав  нотну  грамоту,  навчався  грати  на  скрипці,  гітарі, 
фісгармонії.

В  1912  році  закінчив  церковно-приходську  школу,  а  в  перші  роки 
Радянської влади – Зятковецьку семилітню трудову школу й педагогічні курси 
в м. Гайсині і  з вересня 1921 року був призначений учителем у рідне село. 
Деякий  час  працював  вихователем  Гайсинського  і  Дашівського  дитячих 
будинків.  З  1928  року  Г.Танцюра  вступив  до  Харківського  музично-
драматичного інституту, але через хворобу був змушений залишити навчання і 
повернутись  на  батьківщину  до  педагогічної  роботи.  1932  року  заочно 
закінчив  мовно-літературний  факультет  Вінницького  інституту  соціального 
виховання,  працював  учителем-філологом  Клебанської  середньої  школи 
Тульчинського району на Вінниччині. З 1944 по 1951 рр. – викладач мови та 
літератури Гайсинської середньої школи   № 4.



Ні на день не розлучаючись з олівцем і нотним зошитом, фольклорист-
ентузіаст  вивчав  побут  села,  збирав  золоті  зерна  народної  творчості. 
Талановитий педагог віддав усю свою енергію, уміння навчанню і вихованню 
дітей, вчив їх співати народних пісень і збирати фольклор.

Рукописна  збирацька  спадщина  Г.Танцюри  надзвичайно  багато  й 
різноманітних  в  жанровому  плані.  Впродовж  сорока  шести  років  збирач 
записав  близько  п’яти  тисяч  пісень,  929  казок,  легенд  та  анекдотів,  1536 
прислів’їв  та  приказок,  615  загадок,  144  танці,  сотні  замовлянь,  голосінь, 
повір’їв, рецептів народної медицини, народних прикмет тощо.

В  Зятківцях  жила  обдарована  співачка  Явдоха  Микитівна  Сивак 
(Зуїха), від якої фольклорист записав і підготував до друку 1008 пісень, 156 
казок,  байок,  переказів,  394  прислів’я  та  приказки,  45  загадок  і  чимало 
етнографічних даних. “Пісня Явдохи Зуїхи” побачила світ вже після смерті 
Гната  Танцюри.  Це  –  поетичний пам’ятник  талановитій  дочці  українського 
народу, яка обезсмертила славне ім’я Танцюри. Такого аналога не знайти в 
усій світовій фольклористиці.

В  1957  році  академік,  поет  М.Т.  Рильський  запросив  Танцюру  на 
республіканську  нараду  фольклористів,  де  науковці   запропонували  йому 
написати  книгу,  поділитись  досвідом  збирання  зразків  усної  народної 
творчості.  Так  з’явились  “Записки  збирача  фольклору”  (1958р.),  книга 
написана із знанням справи, у формі живої, цікавої розповіді.

Знавець і невтомний пропагандист народного поетичного мистецтва за 
все  своє  життя  зібрав,  упорядкував  за  темами  і  передав  у  розпорядження 
інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР 2650 пісень, 
928 казок, 615 загадок, понад 200 записів дитячого фольклору. А ще – велику 
роботу “Весілля в селі Зятківцях” (800 пісень, 144 танці) і двотомну “Історію 
села  Зятківці”.  Увесь  його  творчий доробок  зберігається  в  окремому фонді 
Інституту  мистецтвознавства,  фольклору  та  етнографії  Академій  Наук 
України.

Про  гарячу  любов  наших  сучасників  до  знатного  фольклористика, 
вшанування  його  пам’яті  свідчить  той  факт,  що  10  березня  1990  року  у 
м. Гайсині було урочисто відкрито його музей-садибу, з тих пір стежка до неї 
не заростає,  а  10 червня вона вкривається квітами – саме цього дня, в день 
народження Гната Трохимовича, вдячні нащадки віддають йому шану.

Доземно вклоняючись одному із стовпів вітчизняної фольклористики 
Г.Т.  Танцюри, на Гайсинщини у 1988 році вперше було вирішено провести 
районне свято фольклору на його честь. Згодом воно перетворилось на обласне 
свято української народної пісні, яке збирає аматорів усіх районів Вінниччини. 
І  тоді  дзвінкі  пісні  стоголосо  линуть  повсюдно,  велично,  на  повну  силу, 
засвідчуючи,  що  народні  надбання  і  традиції  постійно  передаватимуться  з 
покоління в покоління.

Діяльність  видатного  українського  збирача  духовних  скарбів  Гната 
Трохимовича  Танцюри  –  безприкладний  трудовий  героїзм  скромного 
сільського вчителя, який високо піднявся над рівнем звичайного аматорства й 



сягнув вершини професійної майстерності в справі записування, осмислення й 
популяризації усної народної творчості.

ПЕКАР Микола Григорович
Народився Микола Григорович Пекар 18 грудня 1927 року в м. Гайсині.
З 1947 року по 1952 рік працював на Волині художнім керівником. У 

грудні переїжджає до Гайсина, де його призначають директором Гайсинського 
РБК.  В  1952  році  закінчив  режисерську  студію  заочно  при  Московському 
ВБНТ  ім.  Н.  Крупської,  в  1960  році  закінчив  відділ  культосвітньої  роботи 
Харківського інституту культури.

М.Г.  Пекар  стояв  біля  витоків,  ініціював  та  організовував  театр 
районного  Будинку  культури.  Завдяки  неординарній  талановитості,  енергії, 
високим  організаторським  здібностям  про  гайсинських  театралів  невдовзі 
знала вся країна. Талановитому колективу у 1959 році було присвоєне звання 
«народного».  А  сам  М.Г.  Пекар  став  лауреатом  Всесоюзного  та  трьох 
Всеукраїнських фестивалів. 

За  час  творчої  роботи  театр  під  керівництвом  Миколи  Григоровича 
підготував і випустив 120 п’єс, показів, 12080 спектаклів різної тематики, на 
яких побувало близько 3 млн. чоловік.

М.  Г.  Пекар  ветеран  праці,  ветеран  Великої  Вітчизняної  війни, 
нагороджений орденом Великої Вітчизняної  війни ІІ  ступеня,  медалями «За 
взяття  Будапешту»,  «За  перемогу  над  Німеччиною».  За  багаторічну  творчу 
працю  відзначений  Почесними  грамотами  міністерства  культури,  Великою 
золотою медаллю.  Та  найбільша і  найцінніша нагорода  –  це  любов і  шана 
глядачів. 

БАЛАН Лариса Іллівна
Народилась  Лариса  Іллівна  Балан  5  вересня  1947  року  у  російському 

місті  Таганрозі.  Згодом  батьки  переїхали  до  м.  Гайсина.  Тут  і  розпочався 
учнівський  шлях  Лариси  –  спочатку  в  школі  №5,  потім  у  №3.  У  школі  і 
захопилась журналістикою. Випускницею здобули визнання – стала лауреатом 
обласного конкурсу майстрів пера.

Навчаючись  у  Таганрозькому  педагогічному  інституті,  одночасно 
друкувалась  в  пресі.  Її  сміливе  слово,  активна  життєва  позиція  не  могли 
залишитися непомітними – у 21 рік вона була вже відомою журналісткою і 
право  захисницею.  Потім  був  Харків,  комсомольська  робота,  радіо, 
телебачення.

У 1986 році сім’я Баланів приїхала до Гайсина, і в Лариси Іллівни тут 
продовжилась її журналістська стезя у «Трибуні праці». Через п’ять років її 
запрошують в обласну газету «Подолія» власкором по кількох районах, в тому 
числі  і  по  Гайсинському,  а  в  2001  році  вона  очолила  у  Ладижині 
Тростянецького району об’єднану редакцію засобів масової інформації.

Тепер  Лариса  Іллівна  Балан  –  редактор  міськрайонної  газети 
«Гайсинський вісник», засновником якої є міська рада.

Вона носить високе звання – Заслуженого журналіста України. 



КОВЧ Юрій Петрович
Юрій Петрович Ковч народився 23 травня 1955 року в сім'ї колгоспників 

на  Дніпропетровщині.  Після  закінчення  Одеського  держуніверситету 
вчителював  на  Одещині,  потім  -  кореспондент  гайсинської  районної  газети 
"Трибуна  праці"  у  Вінницькій  області.  З  1980  по  1985  рр.  працював 
інструктором  Вінницького  обкому  комсомолу  та  першим  секретарем 
Гайсинського райкому комсомолу.

З  жовтня  1985  року  по  вересень  1987  р.  був  радником  ЦКДОМА  в 
провінціях  Тахор  і  Баглан,  учасником  бойових  дій  в  Афганістані, 
нагороджений урядовими нагородами СРСР та ДРА. Автор п’яти книг, у тім 
числі  книги  "Афган"  (про воїнів-інтернаціоналістів  Гайсинщини).  З  вересня 
1991  року  по  сьогодні  працює  редактором  гайсинської  районної  газети 
"Трибуна  праці"  Вінницької  області.  Постійно  висвітлює  у  різних 
республіканських  та  обласних  виданнях  афганську  тематику;  нагороджений 
республіканською премією Національної спілки журналістів України "Золоте 
перо",  медаллю  Української  спілки  ветеранів  Афганістану  "За  заслуги"  III 
ступеня.

Йому присвоєно ім’я «Заслуженого журналіста України».
Юрій Петрович Ковч автор п’яти книг, в яких він вкотре повертаючись 

до спогадів про афганську війну, розповідає про її ветеранів, їхнє сьогодення. 
В книзі журналіст з гумором і любов’ю висвітлює також реалії нашого життя.

БОРОВИКОВ Сергій Семенович
Боровиков  Сергій  Семенович  народився  22  липня  1937  року  в  селі 

Гранів на Вінниччині.  Після закінчення Гайсинської середньої школи № 3 і 
Браїлівського профтехучилища, був призваний до лав Радянської Армії, в якій 
прослужив понад тридцять років.

Майже все своє «військове життя» Боровиков С.С. присвятив роботі в 
армійській пресі. Здобувши вищу освіту журналіста, служив на різноманітних 
посадах в військових газетах, був на викладацькій роботі. Після звільнення в 
запас  працював  в  Міністерстві  освіти,  на  кіностудії  ім.  О.  Довженка  і 
республіканському телебаченні.

Член  Спілок  письменників  і  журналістів  (колишніх  союзних).  Автор 
багатьох  книжок на  військово-патріотичну  та  інтернаціональну  тематику.  В 
останні роки в своїй творчості плідно працює над темою «малої батьківщини», 
яскраво оспівуючи красу людей і  природи рідного краю. В документальній 
повісті «Діти війни», в нарисах «Гайсинське «Перехрестя», в збірці оповідань 
«Мар'янівська  церква»,  в літературних замальовках «Освідчення у Коханні» 
відображає  особисте  авторське  бачення  минулого  Гайсинщини,  а  в 
публіцистичних статтях - громадянську небайдужість до актуальних проблем 
сьогодення.

Різножанрова проза книги багато в чому перекликається з віршами, які 
зібрані  в цикл «П'ятнадцять сторінок життя».  Вони приваблюють читача  не 



тільки своєрідною поетичністю, виразною мовою, але і точністю влучення в 
душевний стан людей різних поколінь.

В  2005  році  письменнику  Боровикову  С.С.  було  присвоєно  звання 
«Почесний громадянин Гайсинського району».

БРОМБЕРГ Давид Семенович
Народився Давид Семенович Бромберг  в м. Гайсині 27 листопада 1915 

року. Освіта середня.
Російський поет Давид Бромберг вперше почав друкувати свої твори ще 

в тридцяті роки двадцятого століття.
Він був учасником Великої Вітчизняної війни.
Видав збірки «Седые косы», «Стихи и сказки» (М.; 1973), «Нити годов» 

(М.; 1982).
Його твори відзначаються особливим колоритом, де гумор і смуток тісно 

переплітаються з оптимізмом. 

ДООРОХОЛЬСЬКИЙ Осип Осипович
Осип  Осипович  Доорохольський  народився  в  місті  Гайсині  16  квітня 

1874  року.  Осип  Доорохольський  не  прожив  і  двадцяти  шести  років.  Син 
священика,  він  мусив  іти  зготовленим  долею  шляхом:  початкова  духовна 
школа в Тульчині,  Подільська семінарія,  Київська духовна академія.  Батьки 
плекали надію побачити його на високому священицькому посту. А він  писав 
вірші,  перекладав  і  мрія  про  університет.  Серйозно  студіював  мистецтво, 
філософію й іноземну філософію. Але це була духовна академія і все бралось 
до уваги: інші захоплення, крім церковною догматикою і церковною історією 
присікалися.

Довгими вечорами у його квартирі збирались друзі й приятелі послухати 
переклад  з  Рейне  і  Шіллера.  Слухали,  читали,  дискутували.  Від  проблем 
літератури  переходили до  проблем філософії,  освіти.  Коли  всі  розходились 
сідав писати розвідки з історії і літератури для “Записок наукового товариства 
ім.  Шевченка”,  де  часто  друкувався.  Надсилав  їх  Івану  Франку,  запитував 
порад. За його пропозицією зробив кілька перекладів з Пушкіна, але цензура 
заборонила книгу.

Перекладав  українською  мовою  Лермонтова,  Некрасова,  а  особливо 
залюблений був у  Надсона. 

Написав спогади про навчання у духовних закладах: про одне гумором, 
про  інше  –  гострим  сатиричним  пером.  Мріяв  пізніше  створити  на  цьому 
матеріалі  книгу,  щось  подібне  до  “Нарисів  бурси”  Помяловського.  Його 
любили за щирість і  душевну щедрість.  Він міг годинами розповідати  про 
найновіші  літературно-мистецькі  течії.  Знаючи  досконало  німецьку, 
французьку  і  польську  мову,  знайомився  з  усіма  європейськими  подіями  і 
популяризував їх. 

Осипу  Доорохольському  належить  низка  оригінальних  поезій.  Важко 
судити про їх естетичну і художню вартість  - за плином часу майже всі вони 



загинули; залишилось кілька, надрукованих у часописах Івана Франка. І хоча у 
цих  віршах ще  не  видно  яскраво  вираженої  класової  позиції,  але  вже  чути 
протест, ненависть до існуючого експлуататорського ладу.

Трагічною  нотою  звучить  його  передсмертний  вірш  „Я  вмру,  і  вже, 
здається,  скоро”. Поет вмирає з думою про свою землю і рідний народ, для 
якого він мріяв ще багато зробити:

Та жить все хочеться, мій раю,
Якби ж то я іще здолав
Прожить для тебе, рідний краю,
Я б душу всю свою віддав.
Як я б кохав, як серцем вірним
Став спочувать твоїй біді,
Твоїм стражданням неомірним,
Твоій недолі і нужді...
Через  кілька  днів  його  не  стало.  Падав  січневий  м’який  сніг, 

припорошував барвінок на могилі...А потім пішли рік за роком....
 Ліричні  вірші  поета  з’явилися  друком  після  його  смерті  в  журналі 

“Літературно-науковий вісник” за 1900 рік, а потім у “Літературному збірнику, 
зложеному на  спомин Олександра  Косинського”  (1903),  збірнику  “На вічну 
пам’ять Котляревському” (1904), декламаторі “Розвага” та збірнику “Досвітні 
вогні” (1906). Низка поезій (“Не співай нам тепер, бандуристе”, “Поле, давно 
вже плугами поранене”, “Ніч, ніби день той”, “Рідний, скривджений краю”, “Я 
вмру. І вже здається скоро”, увійшла до антології “Українська муза” (1908).

За свідченням сучасників поезії Доорохольського вражають насамперед 
віртуозністю. Особисті мотиви в поезії органічно єднаються з громадянськими, 
з його патріотичними почуттями й настроями.
Доля передчасно згаслого “Ідеаліста - юнака” глибоко вразила П. 
Грабовського. Талант поета прихильно оцінив І. Франко. Олекса Коваленко, 
перший публікатор творів Осипа Доорохольського, з сумом писав: „Автор – 
небіжчик. Після його смерті лишилась деяка літературна спадщина, яка ще й 
донині не видана”.До творчої спадщини О.О.Доорохольського звертаються і 
зараз , адже вона проникнута життєстверджуючим оптимізмом, вона є взірцем 
служіння своєму народові.

СТУС Василь Семенеович 
Василь Стус належить до тієї славної плеяди імен, без яких важко уявити 

вершинні досягнення української літератури. Поет від Бога, котрий увібрав у 
себе  всі  чари  подільської  природи  і  гіркоти  нашої  історії,  перекладач  і 
літературознавець, що вільно почувався в океані світового письменства.

Василь  Стус  народився  під  Різдво,  6  січня  1938  року  в  селі  Рахнівка 
Гайсинського  району.  Василь  був  четвертою  дитиною  в  Семена  та  Їлини 
Стусів.  Недовго  жили  батьки  в  цьому  мальовничому  селі.  Батько  був 
бригадиром в колгоспі, гарним та вмілим господарем, який завжди мав свою 
думку.  Можливо,  рятуючись  від  нашіптувань  та  доносів,  і  завербувався  на 
Донбас, на хімічний завод 1940р. в Донецьку (тоді ще Сталіна). 



Василь  закінчує  філологічний  факультет  педінституту,  там  вперше  і 
виявляється його поетичний талант. 1959 рік позначився для Стуса дебютною 
публікацією в “Літературній Україні” його ранніх творів. По закінченні вузу 
Стус викладає в Таужнянській школі Гайворонського району Кіровоградської 
області, проходить службу в радянській армії (1959-1961рр.), а потім працює 
учителем  української  мови  і  літератури  в  школі  №  23  містечка  Горлівки. 
Певний  час  (1963  рік)  працює  літературним  редактором  в  газеті 
“Соціалістичний Донбас”.

1 листопада 1963 року Стус стає аспірантом інституту літератури АН 
УРСР ім. Т.Г. Шевченка з курсу теорія літератури. Фундаментська робота про 
Павла Тичину – “Феномен доби” (1967-1979 рр.) стає для Стуса фатальною і 
надовго  осідає  в  архівах  КДБ.  Аналізуючи  творчість  українського  поета-
класика, Стус дуже детально викриває “шкідливість партійності” в українській 
літературі.

Почався  1965  рік.  Василь  Стус  зустрічає  свою  майбутню  дружину 
Валентину Попелюх, яка згадує, що вийшла заміж за безробітного. Без роботи 
Василя залишив заступник директора  Інституту літератури Сергій Зубков. Він 
виключив Стуса із аспірантури після славнозвісного виступу поета в кінотеатрі 
“Україна” на презентації фільму Сергія Параджанова “Тіні забутих предків”. 4 
вересня 1965 року, де Василь Стус підвівся і, не звертаючи уваги на вигуки із 
залу,  що  лунали:  “Це  провокація!  Це  неправда!”,  -  намагався  закінчити 
промову,  почату  Дзюбою  і  Чорноволом.  Під  гомін  сирени,  увімкнутою 
співробітниками КДБ, пролунала фраза: “Хто проти тиранії – встаньте!”.

З  1965  по  1972  Василь  Стус  працює  в  будівельній  бригаді,  потім  – 
кочегаром,  співробітником  Центрального  державного  історичного  архіву 
УРСР, інженером відділу техінформації в одному проектному міністерстві. За 
цей  час  він  підготував  другу  і  третю  поетичні  збірки  “Зимові  дерева”  і 
“Веселий цвинтар”. А практично готову до видання першу збірку віршів Стуса 
“Круговерть” цензори від ЦК поклали, що називається , на полицю.

13 січня 1972 року Василя Стуса заарештували, і він потрапив у слідчий 
ізолятор. За дев’ять місяців, під час слідства і суду, він написав близько 300 і 
переклав  понад  150 поетичних текстів.  Його посадили за  видання  книги за 
кордоном, за недоведені анекдоти про Леніна і  чернетку з неопублікованим 
віршем: “Кубло бандитів -  кадебістів,  злодіїв  та  ґвалтівників – у стольному 
осіли  місті,  як  партія  більшовиків...”  Київським обласним судом його  було 
засуджено на п’ять років таборів і три роки заслання. За статтею 62 КК УРСР – 
за антирадянську агітацію і пропаганду.

У  77-му  Стус  каже  про  суд  над  комуністичною  бандою.  Він,  мабуть 
відчув,  що  стає  символом.  На  нього  постійно  тиснуть,  його  б’ють...  Але 
найстрашніших катувань він зазнав набагато пізніше – в 1980 – 1985 роках. 
Слідчі,  що  працювали  із  Стусом,  вражені  щирістю  і  відкритістю  поета,  а 
напередодні суду його відправляють в Павлівну – на психіатричну експертизу. 
Звідти  він  виходить  з  діагнозом патологічна  чесність.  Як  провину ставлять 
навіть  те,  що  він  “спілкувався  українською  мовою,  коли  в  цьому  не  було 
необхідності”. 



В  Київ  Стус  потрапить  в  1975  році,  і  лише  ненадовго  –  з  відкритою 
виразкою  шлунка.  Його  намагались  заламати,  добитися  від  нього  спокути. 
Потім знову табір.

Стус  повернувся  з  Мордовії,  за  ним  встановили  постійний 
адміністративний нагляд. Його заарештували 14 травня 1980 року.

Суд визнав  Стуса  особливо небезпечним рецидивістом і  засудив  за  10 
років особливого суворого режиму і п’ять років заслання.

В  1982  році  Стус  першим  з  репресованих  радянських  поетів  був 
удостоєний премії “Arnerty international”. І одразу отримав за це рік відсилки в 
“одиночці”. В 1980-1984 роках у Стуса починається період “Чистої творчості”. 
В зоні він перекладає Гете,  Рільке,  Рембо, Кіплінга,  Цветаєву і  Пастернака. 
Народжуються його “Палімпсести” і  збірка “Птах душі”, зусиллям КДБ для 
нас втрачена.

В 1985 році Генріх Бель висуває Василя Стуса на здобуття Нобелівської 
премії .

28 серпня 1985 року тюремники відправляють Стуса в карцер на 15 діб. 
Російський монархіст Леонід Бородін,  який сидів із  Стусом в одній камері, 
пригадує,  що  коли  “винного”  вели  в  карцер,  той  оголосив  голодовку.  На 
запитання  товариша  по  камері:  “Яку?”  -  було  сказано:  “До  кінця”.  Через 
тиждень в ніч з 3 на 4 вересня Василя Стуса не стало.

Сьогодні  ім’я  Стуса  відомо  практично  всьому  світові.  Видано 
дев’ятитомник спадку  поета.  Його вірші  перекладаються  на  заході.  Василю 
Стусу присвоєно Державну Шевченківську премію.  

МОРОЗ Михайло Якимови 
Михайло Якимович Мороз народився 20 травня 1905 року в с. Бубнівка 

Гайсинського району в сім’ї селянина бідняка. Батько його – Мороз Михайло 
Іванович, мати – Олена Фабіянівна. Було в сім’ї, крім Михайла, три сестри: дві 
старших – Раїса, Лідія, молодша – Наталя. 

Навчався Михайло в Бубнівській початковій школі, потім в Гайсинській 
гімназії. Закінчив Гайсинський землемірний технікум і після того працював  на 
заводі  „Серп і молот” в м.Харкові. З 1928 –го по 1931 рік був співробітником 
редакції газети „Колгоспне село”.

Тодішні  молоді  люди  охоче  ставали  трибунами  і  агітаторами, 
відповідали мовою плакатів і лозунгів на животрепетні питання часу.

Поети наполегливо шукали форми, вчилися в Маяковського і Тичини, не 
цуралися експериментаторства, мали поразки, але й здобутки. Вони гострили 
перо, оволодівали технікою віншування.

Тодішні  кращі  молоді  поети  міцно  тримали  руку  на  пульсі  епохи, 
відчували сучасність і оспівували її в міру свого  таланту.

До таких поетів  треба  віднести Михайла Мороза,  якому  передчасна 
смерть не дала змоги розвинути свій  безперечний поетичний хист,  досягти 
більшої майстерності і розвитку.



Михайло  був  покликаний  в  Червону  Армію,  якій  згодом  присвятив 
найбільше своїх віршів ( „На марші”, „Призовний заспів” та інші).

Темно – синім мороком захід заплива,
Під ногами дужими вив’яла трава,
Ясне сяйво місяця по штику тече,
Викладка уміститься в ранці на плече. 

Поет знайшов  теплі ліричні слова, щоб оспівати молодих робітників і 
селян в червоноармійській формі,їхні трудові будні і героїку, законну гордість 
захистів кордонів  Батьківщини, їх бойову готовність.

Відслуживши службу командиром, Михайло Мороз гаряче прийнявся за 
журналістську   працю в газеті „Вісті”.

Він полюбив часті   відрядження від газети,  які  давали змогу йому як 
кореспондентові багато їздити по країні і бачити, рости і творчо збагачуватися. 
На  той  час  вірші  і  нариси  М.Мороза   будучи  актуальними  і  цікавими 
систематично друкувалися в республіканській пресі, і  мали схвальний  відгук 
у масового читача. Молодий і темпераментний Михайло постійно перебував у 
творчих пошуках, його поезії стають все більш романтичними й ліричними. 

Михайло  Мороз  автор   поетичних  книжок  „Куємо  перемогу”  (1932), 
„Світанкова  зустріч”  (1936),  книжок  оповідань  „Вертуни”  (1930), 
„Розвідачі”(1931), нарисів „Вугільний крос” (1932), „Румунський „Рай” (1933), 
повістей „Гнані і голодні” (1932), „Повісті мого життя” (1933), п’єси для дітей 
„Зміна – зміні” (1932), яка широко використовувалась шкільною художньою 
самодіяльністю.

Хоч уже минули роки, а більшість віршів талановитого  молодого поета і 
досі  не  загубили  свого  інтересу.  Це  вірші  про  роки  перших  п’ятирічок  на 
Україні,  про Червону Армію,  про  встановлення колгоспів,  про поневолене 
життя тодішніх молдаван і бесарабців за Дністром. Поема „Світанкова зустріч” 
вражає  романтичним сюжетом і ліричністю.

Молодий  і  темпераментий  Михайло  Мороз  не  міг  стояти  осторонь 
тодішніх літературних  шукань, пробував працювати  і  в „лівому плані”, як 
знов-таки може пересвідчитись читач на віршах, розташованих драбинкою, із 
складною інверсією, з використанням численних знаків пунктуації.

Судячи з того, що остання книжка М.Мороза вийшла друком у 1936 році 
можна вважати , що шал  сталінського терору  поглинув його в 1937 – 1938 
роках.

Судово-слідчої справи М.Мороза в  архівах не виявлено. Отже, про час 
його  арешту,  перебіг  слідства,  місце  відбуття  покарання  і  смерть 
документальних даних немає.

В його особовій справі, яка зберігається в Спілці письменників України, 
членом якої він був,  є копія ухвали Військової колегії  Верховного Суду СРСР 
від 8 жовтня 1957 року про те, що судову справу щодо нього припинено за 
відсутністю злочину. У згаданій справі є позитивні відгуки про творчість цього 
письменника,  які  належать  Павлові  Усенку  та  Юрію  Гундичу.  Останній, 
зокрема, засвідчує,  що перед арештом Мороз закінчив роман „Диплом” про 
життя  на   Західній  Україні  за  пілсудщини.  Рукопис  було  відредаговано  в 



Держлітвидаві  України і  повернуто авторові  для перегляду. Але з арештом 
письменника весь його архів, в тому числі і рукопис роману, безслідно зникли.

Михайло Мороз прожив лише 39 років. Та його вірші, прозові твори не 
забуто.  В  1961  році  Спілка  письменників  України  видала  його  „Вибрані 
поезії”.  На  творчості   поета  можна  навчитися  поетичної  гостроти  і 
актуальності, бойового пафосу, молодечого запалу. 

МАНТАК Василь Федорович
Мантак  Василь  Федорович народився  10 серпня  1930  в  селі  Жерденівка 

Гайсинського району.
В  1938  році  пішов  в  перший  клас  Жерденівської  неповно-середньої 

школи.
З  1941  року  по  1944  рік  в  школі  не  навчався  з  обставин  Великої 

Вітчизняної війни. З 1944 року Василь Федорович подовжив навчання у школі 
і закінчив сім класів.

Восени 1950 року він проходив строкову службу у військово-морському 
флоті.  Після  закінчення  строкової  служби з  1955  року  по  1959 рік  Мантак 
Василь Федорович навчався у Вінницькому агролісомеліоративному технікумі, 
де отримав професію техніка-лісовода.

У своєму житті Василь Федорович отримав дуже багато спеціальностей 
та працював на різних посадах. Починав свій трудовий шлях в колгоспі імені 
Леніна  села  Губник  заступником  голови  колгоспу.  Потім  він  робив 
інспектором  в  управлінні  сільського  господарства  Гайсинського  району.  З 
1966  року  по  1972  рік  працював  в  системі  цивільної  оборони,  потім 
уповноваженим  по  використанню  трудових  ресурсів  Гайсинського  району. 
Далі його трудовий шлях проходив на посаді голови профспілкової організації 
Гайсинського держлісгоспу.

В 1971 році Василь Федорович закінчив Українську Ордена Трудового 
Червоного прапору сільськогосподарську академію в місті Києві.

Життя  Василя  Федоровича  Мантака  тісно  пов’язане  з  поезією.  Вірші 
почав писати в чотирнадцятирічному віці. Перші вірші з’явились на сторінках 
газет та журналів  в 1990 році. Пише на злобу дня, патріотичні, ліричні, в яких 
прагне відобразити все те, чим наповнене життя. Його твори знаходять своїх 
читачів не тільки в Гайсинському районі на Вінниччині. Друкувався в обласній 
та республіканській пресі. На його вірші створив чимало пісень самодіяльний 
композитор Гайсинщини М.І. Дорц.

25 липня 1992 році в газеті “Земля подільська” вийшла перша невеличка 
добірка віршів під назвою “Душі відгомін”.

Зовсім  недавно  видано  збірку  віршів  “За  покликом  серця”,  основні 
мотиви яких – любов до України, про долю рідного краю, краса її природи, 
любов до жінки, щира сповідь про місце поета в житті та в поезії.



ДМИТРЕНКО Микола Костянтинович 
Дмитренко Микола Костянтинович народився 19 грудня 1955 року в 

селі  Зятківці  Гайсинського району Вінницької  області.  Закінчив Зятківецьку 
середню  школу  ім.  Г.Т.Танцюри,  філологічний  факультет  Київського 
університету  імені  Т.Г.  Шевченка  (1979),  аспірантуру  Інституту 
мистецтвознавства,  фольклору  та  етнографії  імені  М.Т.  Рильського   АН 
України (1983, спеціальність – фольклористика).

Працював  завідуючим  відділом  листів  та  масової  роботи, 
відповідальним  секретарем  редакції  районної  газети  “Зірка”  в  Теплику 
Вінницької області (1973-1974; 1979-1980).

Микола Дмитренко - член Національної спілки письменників України, 
кандидат  філологічних  наук,  завідувач  відділу  фольклористики,  старший 
науковий  співробітник,  член  Вченої  ради  Інституту  мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського Національної академії  наук 
України,  керівник   секції   фольклористики   Малої  академії  наук   України 
„Дослідник”,  головний  редактор  часопису  „Народознавство”  (з  1993  р.), 
заступник головного редактора журналу  „Народна творчість та етнографія”, 
директор  видавництва  „Народознавство”  (з  1993р.).  Учасник  міжнародних 
кінофестивалів   у  Марселі  (Франція,  1997),  Роттердамі  (Голландія,  1998). 
Читав лекції в Сорбонському університеті (м. Париж, Франція, 2004).  

Досліджує  проблеми  теорії  фольклору,  історії  фольклористики, 
архаїчні  вірування,  символіку,  міфи,  легенди,  фольклорно-літературні 
взаємини,  записав понад тисячу  народних  пісень,  чимало  казок  ,  легенд, 
переказів,  прислів’їв  та  приказок,  загадок,  прикмет,  повір’їв,  матеріалів  до 
народного сонника на Поділлі, Буковині, Київщині, досліджує  творчість Т.Г. 
Шевченка, М. Стельмаха, Г. Тютюнника, В.Стуса та інших. 

Микола Костьович почав друкуватися з 1971 року в газеті  “Трибуна 
праці”  (м. Гайсин). Основні праці: “Теорія народної словесності  як напрям 
вітчизняної філологічної науки 60-80-х ХІХ століття” (1983), “О.О. Потебня – 
збирач  і  дослідник  фольклору”  (1985),  “На  крилах  народної  пісні”  (у 
співавторстві),  “Михайло  Панасович  Стельмах”  (обидві  –  1986),  “Збирачі 
народних  перлин:  Гнат  Танцюра,  Настя  Присяжнюк,  Іван  Гурін,  Мирослав 
Мисик”   (1989),  “Олексій  Іванович  Дей:  бібліографічний  покажчик  праць” 
(1990),  “Український  сонник”  (1991),  “Словник  українського  фольклору” 
(1993), “Словник символів” (у співавторстві – 1997) та інші. Автор повістей та 
оповідань “Допит” (К., 1989), збірка віршів “Мандрівник” (1994), “Материк і 
море”  (1998),  роману  “Чорна вівця”  (1999),  „Люблю твій  усміх  загадковий: 
Інтимна лірика” (2005), „Квіти добра: Лірика” (2005).

 Упорядник  збірки  “Жартівливі  та  сатиричні  пісні”,  “Українські 
народні пісні в записах Олександра Потебні” (обидва – 1988), “Де живе жар-
птиця?”  (1991),  “Лицарі  волі:  Легенди  та  перекази  України”  –  Книга  1  (у 
співупорядкуванні), “Повір’я”, “Українські міфи, демонологія, легенди” (всі - 
1992),  “Українські  балади”  (1993),  “Народні  повір’я”  (1994),  “Символіка 
сновидінь: народний сонник” (1995), “Весілля в селі Зятківцях. Записав Гнат 
Танцюра” (1997). “Гнат Танцюра. До 100-річчя від дня народження” (2001), 



“Українські народні пісні в записах Гната Танцюри” (2001), “Народні загадки” 
(2003)  ,  „Українська  фольклористика:  Історія,  теорія,  практика”  (2001), 
„Українська  фольклористика  другої  половини  ХІХ  ст.:  школи,  постаті, 
проблеми” (2004).  Співавтор, співупорядник, редактор, навчальних посібників 
„Уроки з народознавства” (1995), „Як писати твори” (1996).

За редакцією М.Дмитренка опубліковано серію навчальних посібників 
Г.Дмитренко та Ю.Росохи „Українська мова” (для 5-11 – х  класів)  (1999 – 
2005), Г. Красікової та О. Павленка „Хрестоматія з музики для 5 – 6 –х класів 
(1999), А.Дмитренка, Л.Захаріяш „Основи почеркознавства” (2004), збірники 
психодіагностичних  тестів  А.Дмитренка  „Хто  ти,  людино?”  (1996  –  1998), 
поетичні книги Ю.Дмитренко, П.Поліщука, П.Ткачука, І.Притики та ін.

Прозові,  поетичні,  літературно–критичні,  публіцистичні  твори 
публікувалися в журналах „Вітчизна”, „Київ”, „Дніпро”, „Україна”, „Радуга”, 
„Народна  творчість  та  етнографія”,  „Слово  і  час”,  „Наука  і  суспільство”, 
„Київська  старовина”,  „Українська  культура”,  „Український  церковно  – 
історичний   журнал”,  газетах  „Літературна  Україна”,  „Культура  і  життя”, 
„Урядовий  кур’єр”,  „Голос  України”,  „Демократична  Україна”,  „Правда 
України”,  „Сільські  вісті”,  „День”,  „Молодь  України”,  „Україна  молода”, 
„Шлях перемоги”, „Українське слово”, „Український форум” та ін.

М.Дмитренко  - член редакційної колегії серії „Український історичний 
роман”  видавництва  „Український  центр  духовної  культури”  (опубліковано 
майже  тридцять  книг  серії),  учасник  багатьох  виставок.  Нагороджений 
„Подякою”  та  годинником  Київського  міського  голови,  дипломом  першого 
ступеня  за  краще  мініатюрне  видання  на  Міжнародній  книжковій  виставці 
„Книжковий сад – 2004”. 

Найвиразнішу  оцінку  його  діяльності  дав  М.  Жулинський:  “Микола 
Дмитренко  –  оригінальна  постать  в  українській  культурі.  Оригінальна  не 
вибуховим  виявом  свого  таланту,  а  своєю  працьовитістю  в  різних  галузях 
культури”.

ГОДОВАНЕЦЬ Микита Павлович
Народився  Микита  Павлович  Годованець  14(26).  IX  1893,  с.  Вікнина 

Тернівської  волості  Кам'янець-Подільської губернії,  нині Гайворонський р-н 
Кіровоградська обл. 

Поет-байкар. Закінчив у с. Степашках, нині Гайсинського р-ну, дворічну 
вчительську  школу  (1909).  Вчителював  у  селах  Орлівці  (Теплицький р-н)  і 
Бубнівці  (Гайсинський  р-н).  Учасник  першої  світової  війни.  Після  1918 
залишив військову службу і  знову вчителював у Кам'янець-Подільську та в 
своєму селі. 

З  кінця 1924 працював у редакції  вінницької  газети "Червоний край", 
очолював філію літературної організації "Плуг". 

31.01.1937 письменника заарештували. Сталося це у Харкові, де він тоді 
жив. Рішенням особливої наради при НКВС його було вислано на Колиму на 
10 років. Звинувачення стандартне:  писав націоналістичні твори, хоча у тих 
творах значно легше було помітити руйнівний вплив офіційних ідеологічних 



догм  того  часу.  Звільнено  письменника  в  1947,  і  через  деякий  час  він 
поселився  в  Кам'янці-Подільську,  де  розпочався  новий,  особливо  плідний, 
період його творчості і громадської діяльності. 

Друкувався (спочатку як автор ліричних віршів) з 1913.  Перша збірка 
байок вийшла у Вінниці під назвою "Незаможник Клим" (1927). Потім видав 
книгу  "До  добробуту  й  культури"  (1928),  "Парася  на  парастасі"  (1929), 
"Будяки", "Довгоносики", "У колективі" (усі - 1930), "Трактор і рало" (1931), 
"Байки" (1932) і після перерви — "Байки" (1957), "Осел на хаті" (1958), "Заяча 
математика"  (1961),  "Вужі  під  яслами"  (1963),  "Конвалія  і  лопухи"  (1966), 
"Талановита тріска" (1967) та ін. Опублікував збірку перекладів та переспівів 
"Ріка  мудрості.  Байки  за  Езопом"  (1964),  "Веселий  педант"  (1965).  "Байки 
зарубіжних байкарів у переспівах та перекладах Микити Годованця" (1973).

ГОЛОВКО Олег Федотович
Народився Олег Федотович Головко 01 листопада 1940 року в с. Рахни 

Гайсинського  району  в  сім’ї  колгоспника.  Закінчив  Томський 
електромеханічний інститут залізничного транспорту. Працював інженером на 
залізниці, заступником начальника Першої дистанції сигналізації і зв’язку у м. 
Кременчуці, та БАМі, знову у Кременчуці.

Пише російською та українською мовами. Автор збірок «Над Томью - 
рекою»  (1961),  «Мои  друзья»,  «Радио  на  сосне»  (1963),  «Стежка  до  рідної 
хати» (1968), «Поїзди надії» (1984), «Музыка стальная» (1987).

Член Національної спілки письменників України з  1974 року.

ЩЕГЕЛЬСЬКИЙ Павло Григорович
Народився  Павло  Григорович  Щегельський  3  липня  1946  року  в  с. 

Ошихліби,  Кіцманського  району,  Чернігівської  області  в  сім’ї  вчителів.  У 
дворічному віці разом з батьками приїхав в с.  Кисляк Гайсинського району. 
Навчався  в  Строжинецькому  лісному  технікумі,  закінчив  факультет 
журналістики  Київського  університету  ім.  Т.Г.  Шевченка.  Працював  на 
будівництві  шляхів,  у  газеті  «Сільські  вісті»,  літконсультантом  Кабінету 
молодого автора СПУ, потім в журналі «Сучасність».

Перші публікації з’явились у Гайсинській районній газеті у 1965 році.
Павло Григорович Щегельський – поет прозаїк, автор численних книг, 

серед  яких  романи:  «Зустрічаємось  на  Хрещатику»  (1982),  «Рані  яблука» 
(1982),  «Двоє»  (1985),  «Притулок  для   подорожнього»  (1989),  «Діловари», 
«Летюча  птаха»,  «Полювання  на  гомо  сапієнс»  (1992),  «Хата  –  читальня» 
(2004) та інші. Ряд творів Щегельського перекладено російською, польською, 
чеською мовами.

Павло Григорович лауреат премій «За  талант і  громадську мужність», 
нагороджений Грамотою і Дипломом Київського міського голови за високий 
професіоналізм. Член Національної спілки письменників України та Асоціації 
українських письменників. 



КЕРАНЧУК Петро Якович
Народився  Керанчук  Петро  Якович  12  червня  1943  року  в  с.Зятківці 

Гайсинського  району  в  багатодітній  родині.  Навчався  в  середній  школі 
с.Зятківець  з  1950  по  1960  рр.  Певний  час  працював  у  рідному  колгоспі 
трактористом. В 1962 році закінчив курси продавців-товарознавців в м.Гайсині 
і  працював  продавцем.  Потім  –  повістка  в  армію.  Закінчив  Харківське 
авіаційно-технічне  училище  з  відзнакою.  Одержавши  звання  лейтенанта, 
прослужив в Збройних Силах 27 років. Кочівне життя військовослужбовця – 
від Далекого Сходу до території Угорщини. Останнє місце служби – м.Чугуїв 
Харківської області, де проживає і нині.

Поетичною творчістю почав займатися після звільнення з лав Збройних 
Сил  в  1989  році.  З  тих  пір  досяг  певних  успіхів.  Лауреат  фестивалю 
«Печенізьке поле» – 2002 р.» в номінації «Проза», «Людина року м.Чугуїв» в 
номінації  «Працівник  культури»,  диплом  в  фестивалі  гумору  і  сатири 
«Шельменко вітає», «Почесний козак Слобожанщини» та інші.

Вийшли дві збірки віршів та прози «Віра» (2001), «Надія» (1998).
Поетичні  твори автора приваблюють цілковитою щирістю і  глибиною 

думки. Поет пише про людські взаємовідносини, про природу рідного краю, 
про нашу дійсність.

Не  чужі  автору  і  філософські  роздуми.  Особливо щирі  і  цікаві  вірші, 
присвячені рідній батьківській домівці, рідній стороні.

ПАЛАМАРЧУК Алла Володимирівна
Алла  Володимирівна  Паламарчук  народилась  в  с.  Горенка  Київської 

області в сім’ї учителів 14 квітня 1937 року. Рано з сестрою осиротіли. Згодом 
переїхали до бабусі в с. Карбівка Гайсинського району, Вінницької області.

Закінчила  Київський  державний  університет  ім. Т.Г.Шевченка  в  1974 
році. 

З  1964  року  працює  учителем  української  мови  і  літератури  в 
Гунчанській загальноосвітній школі.

З  дитинства  закохана  в  літературу,  поетичне  мистецтво.  Її  вірші 
неодноразово  друкувалися  в  районній  пресі.  Творчий  доробок  поетеси 
чималий, але до друку вийшла лише перша збірка «Українське багатоголосся», 
де  зібрано  різножанрові  поетичні  твори,  які  і  розкривають  глибину  душі 
Вчителя, Жінки, Поетеси.

СОБКО Євгенія Василівна
Народилась  Євгенія  Василівна  Собко  11  листопада  1943  року  в 

с. Басаличівці в сім’ї селянина. Після закінчення школи вступила і закінчила 
Одеський  педагогічний  інститут.  Працювала  вчителем  молодших  класів  в 
селищі Завалля на Кіровоградщині. В роботі Євгенія Василівна була окрилена 
любов’ю до дітей, за що відзначена званням «Відмінник народної освіти» та 
«Вчитель методист».



Перші  поетичні  рядки  народилися  після  закінчення  педагогічної 
діяльності  в  школі  і  присвячувались  вони  родині,  дітям,  філософським 
роздумам про світ, його цінності, духовність людини.

Вірші поетеси приваблювали читача не тільки своєрідною поетичністю, 
виразною  мовою,  але  й  точністю  влучень  в  душевний  стан  людей  різних 
поколінь.

Перша збірка  віршів  Є.В.  Собко називається  «Сповідь  душі чи осінні 
струни», була видана в Києві 1998 року. Друга «Про все, що серцем відчуваю», 
збірка була видана у Вінниці 2008 року.

Євгенія Василівна писала також статті на педагогічні теми, друкувалась 
в районній та обласній пресі.  

КОЛІСНИЧЕНКО  Анатолій Іларіонович
Народився Анатолій Іларіонович Колісниченко 15 лютого 1943 року в 

селі Косаново Гайсинського району в селянській сім’ї. У 1960 році закінчив 
Кузьминецьку  середню  школу.  Після  навчання  в  Немирівському 
педагогічному  училищі  (1960  –  1962)  вчителював  у  Кам’янській  школі-
інтернаті на Запоріжжі, був інструктором Гайсинського райкому комсомолу. 
Здобув  вищу  освіту  на  філологічному  факультеті  Одеського  університету 
(1968).  Викладав  у  Одеському  медичному  інституті,  завідував  відділом 
обласного  телебачення,  був  директором  обласного  відділення  Укрлітфонду, 
головою правління Одеської організації СПУ (1983-1987).

Друкуватись  почав  з  1964  року.  Видав  збірки  новел  та  повістей  «Дві 
притчі  одного дерева» (1967),  «Хроніка  Івана  Скоромоха» (1972),  «Далекий 
голос зозулі» (1975), «Світло вершин» (1976), «Таємниця безсмертя» (1983), 
«Честь»  (1986),  «Новели»  (1988),  «Флейта  для  адвоката»  (1989),  романи 
«Птахи у відкритому морі» (1979), «Полум’я тополі» (1986), «Катарсис».  За 
мотивами новел А.Колісниченка знято фільми «Далекий голос зозулі» (1986), 
«Женихи»  (1987).  Деякі  твори  перекладено  російською,  молдовською  та 
іншими мовами.

Анатолій  Іларіонович  лауреат  премії  «За  кращу  книгу  молодого 
письменника СРСР» (1975) та премії ім. Ю.Яновського (1990).

Член Національної спілки письменників України з 1968 року.

МИРОНЮК Лавро 
Народився Лавро Миронюк 18 серпня 1887 року в багатодітній  родині 

сільського  вчителя  Зіновія  Якимовича  Миронюка  та  його  дружини  Лукії 
Гаврилівни.  Окрім  Лавра,  у  подружжя  були  ще  сини  Денис,  Овсій,  Ілля, 
Опанас  та  дочка  Параска.  Троє  синів  обрали  нелегку  працю  народного 
вчителя.  Лавро  Миронюк  після  закінчення  церковно-парафіяльної  школи 
впродовж 1903-1906 років навчається у Степашківській 2-класній церковно-
учительській школі, закінчивши її із загальною оцінкою „4”.

Згодом  Лавро  Миронюк  вчителює  у  Вороновицькому  2-класному 
народному училищі,  звідси  його  мобілізовують на  фронти  Першої  Світової 



війни.  Після  демобілізації  повертається  до  учительської  праці,  зокрема, 
вчителює  у  початковій  школі  села  Могильне,  нинішнього  Гайворонського 
району Кіровоградської області. 

Під час визвольних змагань вступає до українського війська (до полку, 
яким  командував  його  земляк-карбівчанин  Ананій  Волинець),  а  після  їх 
поразки відступає до Польщі, де зазнає інтегрування у таборі біля Варшави.

У 1921 році  Миронюк переїздить  до Праги і  вступає  на  філософський 
факультет Празького університету. Одночасно відвідує курси в українському 
вільному університеті.

У 1922 році Лавро Миронюк, втомлений життєвими негараздами, зазнає 
розладів душевного здоров’я і через це змушений лікуватися у психіатричній 
клініці „Катержілка”. Через кілька місяців йому покращало, він повернувся до 
нормального життя і поселився в чеському селі Солописках. Восени 1923 року 
поет дістав австрійську візу й переїхав до Відня.

Важко сказати, чому він рішився на такий трагічний для нього крок. Адже 
в Празі він мав друзів, які підтримували його і які змогли б зберегти хоча б 
його творчість. Але він поїхав до Відня. Можливо тому, що в уяві тогочасних 
людей  Відень  був  містом  музики,  світла,  краси,  тобто  містом  духовного 
оздоровлення. Але потрапив він тут на тяжку ніч. Стан його здоров’я знову 
погіршився і його віддали до австрійської психіатричної лікарні. Там він і зник 
– ніякої звістки про нього не залишилося. Можна припустити, що його вбили 
нацисти з  іншими психічно хворими пацієнтами,  виконуючи свою політику 
„оздоровлення раси”.

Як виявилось,  знав  про Лавра Миронюка і  його земляк –  талановитий 
поет – борець Василь Стус. У листі до письменниці Віри Вовк від 14 квітня 
1971 року він писав: ”Ще одна в мене новина: недавно довідався, що з мого 
рідного села вийшов цікавий поет трагічної долі Лавро Миронюк. Від тієї хати, 
де жили мої батьки і де я народився, зовсім недалеко. Оце я одержав листа від 
його молодшого брата.  Він дотепер не вірить,  що брата нема. Навіть подав 
мені адресу 1927-1929 рр.,  коли ще мав від хворого листи із психіатричної 
лікарні...  Вірші  його  мені  запали  в  душу,  навіть  здалося,  що  являє  якусь 
субстанцію нашого села”. На жаль, доля була не вельми прихильною до поета, 
як у життєвих, так і творчих планах.

Лише кілька віршів опублікував Лавро Миронюк у журналах „Веселка” та 
„Студентський вісник”. Решта його поезії була в рукописах.

Однак через тогочасні бурхливі події із неї до наших днів дійшла лише 
дещиця, і то, завдяки знайомому Миронюка, поету Олексію Стефановичу, який 
переписав до свого щоденника 61 вірш.

А написав поет майже 800 віршів і  довгих поем.  300 з  них подарував 
Олексі  Стефановичу,  а 500 кращих творів забрав з собою до Відня.  Творча 
спадщина Лавра Миронюка розділила його долю, розтанувши у мороці ночі 
української бездержаності.
В  поезіях  Миронюка  проглядаються  три  основні  мотиви:  природа,  бачена 
через дуже своєрідну особисту призму, відповідно перевтілена й піднесена до 
містично-релігійних сфер, релігійні мотиви, які виявляються особливо сильно 



– часом вони дуже земні, часом містично одуховлені,   смерть,  присутність 
якої завжди сильно відчутна, хоч поет часто змальовує її лірично, ніжно, а то й 
лише  натяками.  Якщо  говорити  про  форму  поезії,  то  найбільше  помітний 
вплив  народного  віршування.  Творам  Миронюка  характерна  музичність  і 
майже пісенна легкість.

Попри фаталізм та трагізм світовідчуття поета, попри те, що „гине все, 
гине! Душі й зірки гаснуть і ринуть у мороки”, ніщо не зникає безслідно, як і 
пам’ять про талановитого, самобутнього творця, поета сумної долі.

НЕБОРЯЧОК Федір Матвійович
Народився  Федір  Матвійович  Неборячок  17  серпня  1919  року  в  с. 

Михайлівка Гайсинського району. Навчався в Михайлівській школі, де почав і 
свою трудову діяльність в якості піонервожатого. Школу закінчив на відмінно 
і в І934 році поступив в робітфак при Київському лісотехнічному інституті. З 
1937 по 1943 рік - студент філогогічного факультету Одеського університету.

І943-І946 - курсант військового училища, офіцер діючої армії. Разом з 
військами  2-го  українського  фронту  дійшов  до  перемоги.  Був  поранений.. 
Одержав інвалідність II групи ВВв.

З  І946 року-аспірант Львівського університету,  захистив кандидатську 
дисертацію і одержав звання кандидата філологічних наук.

З 1953 - доцент кафедри української літератури названого  університету.
З І966 по 1972 р. - відповідальний редактор збірника "Українське літера-

турознавство", що видавався при Львівському університеті.  З 1972 року був 
проректором по науковій роботі Полтавського педінституту.

В  1982  році  пішов  на  пенсію,  але  ніколи  не  кидав  наукової  роботи, 
підтримував  тісні  зв’язки  з  видатними  українськими  письменниками, 
науковцями і вченими з Львівського університету.

Багато  видав  наукових  робіт  та  перекладів  з  слов’янських  та  захід-
ноєвропейських творів. Особливо з болгарської, польської.

Основні  праці:  Максим  Рильський:  літературно-критичний  нарис 
/Львів,1955/;  "0.С.Пушкін  українською  мовою"  /Львів,І958/;  "Заповіти 
братерства і дружби народів "/Львів,І961/; «І мене в сім’ї великій...» /до 100-
річчя з дня смерті Т.Г.Шевченка /1861-І961/ /Львів,1961/ та ін.

В останні роки проживав у с. Михайлівці де і помер 19.02.2003р.
Присвоєно йому звання "Почесний житель села".

КОСЕНКО Ірина Василівна
Ірина  Василівна  Косенко  народилась  в  красивому  і  квітучому  селі 

Краснопілка Гайсинського району  на Вінниччині 15 квітня 1965 року.
Мама,  Скрипка Тамара Петрівна,  працювала головним бухгалтером в 

сільському споживчому товаристві села Краснопілки; батько,  Косенко Василь 
Григорович,  -  хірургом   -  гінекологом  в  Ужгороді  -  чарівному  куточку 
Закарпаття. Батько писав вірші, малював чудові картини.



Взірцем  у  житті  стали  батькові  батьки  -  набожні  християни,  дідусь 
Григорій та бабуся Ярина Косенки - в молодості члени церковного хору. На 
все  життя запам’яталися Ірині  пахощі бабусиних мальв,  марун,  любистків і 
м’яти, а ще запашне подвір’я в споришах і голуба диво-хатинка з пахучими 
кущами бузків.

До цих пір в душі відлунюють церковні дзвони, коли дідусь з бабусею 
приходили до святого  храму.  Мала  чорноока дівчинка,  стоячи  на  колінцях, 
молилась - молитва линула у небо...

Реліквією сім’ї   стала книга „Євангеліє від Матвія” 1913, яку дідусь 
Гриць отримав в нагороду із дарчим підписом в десятирічному віці від свого 
учителя Андрія Андрійовича.

Мамина  мама  -  Мельник  Ксенія  Дорофіївна  -  вчителька  молодших 
класів, отож до шкільного Ірина призвичаїлась ще з дитинства. Бабуся садила 
малу за останню парту, давала художню книжку, і в п’ятирічному віці Ірина 
вільно прочитувала книгу за книгою.

Вірші почала писати з дитячих літ, друкуватися - в сьомому класі. 
Мріяла стати вчителькою, як бабуся Марія.
Закінчивши  десятирічку  села  Краснопілки,  потім  -  у  1986  році 

Вінницький  державний   педагогічний  інститут  ім.  М.Островського  -  стала 
викладачем української мови і літератури.

Перші  кроки   Ірини  Василівни  в  літературу   пов’язані  з  районною 
газетою  „Трибуна  праці”,  з  літстудією  „Голубі  вітрила”.  Перші  учителі 
наставники:  Н.Т.Громовий  -  почесний  громадянин  села,  Л.Г.Фарафон, 
Ю.П.Ковч, О.П.Рябокінь, О.Д.Ткачук. Під їхнім керівництвом шліфувала свої 
перші дитячі кроки в літературі.

Навчаючись  в  10  класі,  отримала  призове  місце  в  конкурсі  поетів  - 
початківців, що проводилась в стінах педагогічного інституту.

З того часу почався стрімкий злет від сторінок  „Трибуна праці” до 
публікацій  в  обласних  та  республіканських  газетах  „Вінниччина”, 
„Комсомольське плем’я”, „Освіта”, ”Гайсинський вісник”.

Студентські  виступи  на  літературних  вечорах,  на  підприємствах,  в 
школах Вінниччини, записи на радіо...Керувала роботою відома всі поетеса, 
член  СПУ  -  Н.Ю.Гнатюк  та  А.М.Подолинний,  нині  професор.  Зустрічі  з 
В.Забаштанським,  Д.Павличком,  А.Бортняком,  В.Рабенчук,  Т.Яковенко  та 
іншими знаменитостями - все  залишило гарні спогади про студентські роки.

20  років  педагогічної  діяльності  в  школі...За  цей  час  друкувалась  в 
альманасі  „Подільська  пектораль.”   Завдяки  обласній  та  районним 
профспілкам  вийшла  збірка  творчої  інтелігенції  Вінниччини  „З  любов’ю  в 
серці”, куди ввійшли і творчі доробки Ірини Василівни. Ірина Василівна має 
спільні творчі доробки про людей села Краснопілки на  сторінках „Трибуни 
праці” і з редактором Ю.П.Ковчом. ЇЇ вірш про Афганістан увійшов до книги 
„Афган”.

Косенко  співпрацює  з  композиторами  Гайсина  М.І  Дорцом,  з 
учителями  музичної  школи  Л.Г.Зозулею  та  Т.В.Буряковою.  Є  спільні 
напрацювання з композитором Вінниччини Миколою Янченком.



Ірина Василівна Косенко член обласного об’єднання ім. Василя Стуса 
під керівництвом Члена СПУ Василя Кобця.

Вийшла збірка „Життя для Христа”. В ній внутрішній світ із радощами 
і  переживаннями,  з  дощами  й  райдугами,  мальвами,  барвінками  і  м’ятою, 
погляд у Небесний Дім, сповідь перед матір’ю, любов до найдорожчих серцю 
людей, роздуми над сутністю буття...

У рідно краї Ірина Василівна  знана  і як педагог від бога, і як Жінка - 
Мати складної долі, і як Людина відкритого серця, щедрої душі. Переконатися 
в цьому є чергова нагода - це нова поетична збірка нашої славної землячки 
Ірини Косенко, небайдужої до всього, з любов’ю до життя й усіх нас.

РОЗУМІЄНКО Омелян Дмитрович 
Народився  Розумієнко  Омелян  Дмитрович 6  (19  січня)  1905 р.  в  селі 

Лави,  Сосницького  повіту  Чернігівської  губернії.  Батько  займався 
хліборобством. У 1916 р. закінчив чотирирічну сільську початкову школу. Далі 
навчатися  не  було  коштів.  У  1922  р.  був  у  числі  організаторів  у  селі 
Комсомолу і першим його секретарем.

У 1926 р. переїхав до Новоросійська, звідки згодом був відряджений на 
навчання  до  Кубанського  робітфаку,  який  закінчив  у  1929р.,  вступивши до 
Північно-Кавказького  Крайового  українського  педінституту  на  мовно-
літературний факультет. Восени 1932 р. закінчив цей інститут і був залишений 
екстерном на кафедрі літератури. Навчаючись в інституті – з 1930 р., працював 
літробітником Краснодарської газети „Красное знамя – Червоний стяг”. З 1931 
р. – відповідальним секретарем газети „Червоний стяг”, а з кінця січня 1932 р. 
– редактором цієї газети.

Друкувати вірші почав у крайовій українській „Червоній газеті” в 1927 р. 
З  того  часу  низку  віршів  надрукував  у  крайовій  і  краснодарській  газетах. 
З  1930р.  почав  писати  прозою.  Нариси  й  оповідання  надруковані  в  різних 
збірниках  і  журналах.  У 1931р.  українська   секція   Кубанської   А  П П  в 
Краснодарі видала перший збірник віршів „Поезії”.

У 1933 р. Розумієнко переїхав до Харкова для продовження навчання в 
аспірантурі з української літератури, але був спрямований на посаду редактора 
до  Держвидаву  „ЛіМ”.  У  1937р.  був  вибраний  на  голову  Правління 
Харківського обллітфонду. 9-го лютого 1942р. був мобілізований до армії – м. 
Аткарськ   Саратівської  області.  У  званні  старшого  політрука  служив  в 
армійській  газеті  „Отвага”.  Армією  командував  генерал  Власов.  25  червня 
1942р. дістав важке поранення і потрапив у полон. Перебував у Гатчинському 
таборі для військовополонених, а потім у штрафному таборі в Австрії. Після 
звільнення потрапив до радянського табору у Вишньому Волочку Калінінської 
області. 16.06.1948р. засуджений „За измену Родине” на 10 років таборів.

Перебування 11 років в неволі, з яких 8 – в радянських таборах підірвали 
здоров’я  поета.  Багато  прийшлось  пережити  цьому  страждальцю,  однак, 
мабуть за всі пекельні поневіряння доля вирішила таки всміхнутися до нього 
хоч  на  схилі  віку.  В  Казахстані  познайомився   і   одружився  з  українкою 
Анастасією Терентіївною, родом з  с. Крутогорба Гайсинського району.



Майже  чверть  віку  відігрівала  вона  щастям  його  зболену  душу,  не 
покинула, коли якось упав він спаралізований – відняло мову і праву сторону 
тіла,  а  відтак  привезла  під  тепле  сонце  свого  Поділля,  у  мальовниче  село 
Крутогорб.

Бо ж так він мріяв:
І знову близиться весна,
Теплінь надходить,
Сонце гріє,
Згадаєм дім – душа німіє,
Така – бо дійсність навісна.

 Не  стало  О.Д.  Розумієнка  17  вересня  1980  р.  Залишив  Омелян 
Дмитрович творчий спадок. Було опубліковано збірники „Поезії” (Краснодар, 
1931),  дві  книги  нарисів  „За  наше  добро”  (Ростов-на-Дону,  1932)  ,  „Сади” 
(Харків,  1932),  книги  оповідань  „Діло  в  людях”  (1934),  „Палець”  (1937), 
повісті „Чонгарці” (1938), „Матя” (1934), „Місто героїв” (1941), роман „Злам” 
у двох книгах (1932-1935).

Шанують пам’ять Розумієнко О.Д. в с. Крутогорбі. За розпорядженням 
голови облдержадміністрації його могилу взято під державну охорону.

ПАНЧУК Володимир Григорович
Панчук Володимир  Григорович народився 24 серпня 1944 року в селі 

Мар’янівка Гайсинського району Вінницької області.
Навчався  в  Мар’янівській  початковій  школі,  в  Кунянській  неповній 

середній  школі,  в  Гайсинській  середній  школі  №  4.  Закінчив  Вінницький 
будівельний технікум, Харківський інженерно-будівельний інститут.

З 1968 року на різних посадах в місті Харкові. З 1993 року генеральний 
менеджер  компанії  “INDIMO VERTO” Об’єднаного  Королівства  Велико-
британії та Північної Ірландії.

Є  співавтором  монографії  «Україна:  інтелект  нації»,  «Доктрина 
Кравчука»,  фотоальбому  «Я  твій  син,  Україно!»  про  льотчика-космонавта 
Каденюка Л.К. Академік Академії економічних наук України, віце-президент 
Українського товариства «Інтелект нації».

ДЯЧЕНКО Юрій Олександрович
Дяченко Юрій Олександрович народився 26 квітня 1959 року в м. Гайсині. 

Здобувши  медичну  освіту  у  Вінницькому  медичному  університеті,  працює 
лікарем-невропатологом у районній лікарні.

Біля 30 років Юрій Олександрович займається різьбленням по дереву, і з 
кожним роком майстерність  розквітає,  розкриваються нові  грані  його  таланту. 
Опанував майстер мистецтво різьби самотужки. Навчався у природи. Закінчив в 
1985 році заочно народний університет мистецтв імені Н. Крупської в Москві. 
Дуже багато працював з літературою.



Перші роботи вийшли з-під його різця ще в 1978 році. З тої пори в руках 
митця народилось більше 300 робіт.

Свій  перший  вагомий  доробок,  і  за  високим  мистецьким  рівнем,  і  за 
кількістю  творів,  Юрій  Олександрович  показав  в  1996  році  у  Вінницькому 
художньому музеї.

У жовтні 1997 року з великим успіхом пройшла його персональна виставка 
у Київському залі художніх фондів. Знову виставка у Вінницькому художньому 
музеї  у  2002  році,  тепер  уже  члена  Національної  спілки  художників  України, 
якого прийнято до спілки у 1999 році.

Більшість робіт присвячена християнській тематиці,  це насамперед чудо-
ікони,  та  Кобзарю.  Не  менше  захоплення  викликає  своєю  індивідуальною 
художньою  манерою  серія  неповторних  портретів  українських  гетьманів  та 
цікавих сюжетів з  народного життя.  Ю. Дяченко вміло використовує природні 
якості  матеріалу,  з  якого  творить  самобутні,  з  високою  технікою  художнього 
виконання та композиційною новизною та завершеністю твори.

Ім.’я  Юрія Дяченка занесено до «Енциклопедії сучасної України».

ПАВЛЮК Микола Артемович
Народився  Микола  Артемович  Павлюк  в  м.  Гайсині.  Потім  сім’я 

проживала в селі Петрашівці, Соболівці Теплицького району. Батько, Артем 
Платонович,  був  залізничником.  Микола  теж  працював  на  станціях 
Крижополя, Балти, Котовська. А в 1923 році, після демобілізації з лав Червоної 
Армії, вступив до Одеського художнього інституту.

У 1927 році почав виставляти свої роботи на Республіканській ювілейній 
виставці. По закінченню інституту працює в Макіївці, потім – у Київському та 
Одеському художньому інститутах.

Під час Великої Вітчизняної війни брав участь у воєнних діях, в обороні 
Одеси. А по війні відбудовує і очолює Одеське художнє училище. Багато сил 
віддає  педагогічній  роботі,  читає  в  педінституті  імені  Ушинського  і 
художньому училищі курс історії  мистецтв, композиції, графіки. Довгий час 
був відповідальним секретарем Одеської обласної спілки художників. Микола 
Артемович  працює  в  галузі  станкового  живопису.  Основні  його  твори  – 
«Царська воля»,  «Котовський на чолі партизанського загону», «Над Одесою 
сходило сонце», «Колгоспний агроном» та інші.

М.А.  Павлюк  нагороджений  Почесною  Грамотою  Президії  Верховної 
Ради УРСР.

ЧЕБИКІН Андрій Володимирович
Гайсинська земля пам’ятає багато імен, що принесли її славу. Одне з 

них  –  Андрій  Чебикін,  ректор  Української  Академії  мистецтв,  академік, 
професор, член Спілки  художників з 1973 року. Народний художник України і 
просто талановита людина.

Народився Андрій Володимирович Чебикін 14 квітня 1946 року в м. 
Гайсині, в сім’ї  вчителів. Навчався до четвертого класу в школі №1. Скільки 
себе пам’ятає завжди малював. Саме це й привело одинадцятирічного хлопця 



до Київської середньої школи ім.  Т.Г.  Шевченка.  1964 року став студентом 
художнього інституту.

Мріяв  бути  живописцем,  але  після   практики  на  першому  курсі 
вирішив перевестися на факультет графіки. Після другого курсу  пощастило: 
потрапив до майстерні  професора  М.І. Селіванова. Тоді ж уперше взяв участь 
у  республіканській  художній  виставці.  1970  року  закінчив  інститут 
дипломною серією  ліногравюр   „Сто  днів,  що  потрясли  світ”  за  мотивами 
твору  Д.Ріда.  Ця   серія  експонувалась  на  республіканській  та  всесоюзних 
виставках і на виставці молодих художників  України в Москві (1971), була 
удостоєна Бронзової медалі ВДНГ СРСР.

Перша  персональна  виставка  була  в  Дніпропетровську,  де  було 
представлено 120 робіт, три – у Києві. В кінці  80-х  виставлявся у Москві. 
Починаючи  з  1993  року  серйозні  представлення  були  в  Києві,  Харкові, 
Полтаві,  Львові,  Вінниці.  За  кордоном  виставлявся  в  Йорданії,  Західній 
Німеччині, Флоренції, Фінляндії, Польші, США, Франції, Словаччині.

З 1972-го Чебикін – викладач офорту і водночас помічник професора 
Селіванова.  Визнаний авторитет та знавець прийомів роботи в усіх манерах 
офорту, він з 1985 року цілком логічно очолив майстерню станкової графіки 
тогочасного  інституту.  А з  1989  року  Андрій  Чебикін   -  ректор  інституту. 
Понад 10 років очолює майстерню вільної графіки, де створив відому школу 
естампу. У 1992 –му ректору Чебикіну присвоєно почесне звання народного 
художника.  1997 – го Указом Президента  України про заснування Академії 
мистецтв Андрія Чебикіна призначено  президентом новоствореного закладу й 
надано звання академіка.

Академія, очолювана нашим земляком налагодила  широкі міжнародні 
зв’язки з вищими мистецькими школами різних країн світу.

А.Чебикін – художник національний. Це зумовлено вже тим, що він є 
сином свого народу. Пояснюючи національну самобутність творчості Андрія 
Володимировича зв’язком з традиціями вітчизняного мистецтва, слід особливо 
наголосити на такій ознаці, як яскрава поетичність, вишукана артистичність. 
Яким  побутово  простим  не  був  обраний  мотив,  художник  уміє  розкрити  в 
ньому передусім якусь ліричну зворушливу ноту. Такими є роботи „Канікули” 
(1985), „Спляча” (1986), „У майстерні” (1987), „Пляж” (1991). 

Різні  види  мистецтва  однієї  епохи  не  розвиваються  звідокремлено. 
Тому в поетичності кращих творів А.Чебикіна багато спільного з вишуканістю 
української  народної  пісні  або  сучасної  поезії.  До  того  ж  він  дружний  з 
багатьма  українськими  поетами,  які  при  нагоді  звертаються  до  нього  з 
проханням оформити їхні збірки.

Поряд з поетичними творами , в яких життєві мотиви завдяки високій 
майстерності  піднесенні  на  рівень  змістовних  художніх  образів,  митець 
постійно  звертається  до  вселенських  тем,  заглиблюється  у  філософське 
узагальнення.  Постійними  й  його  творчості  є  біблійні  мотиви,  античні 
уявлення про побудову  світу,  Всесвіт,  людина і  космос,  людина і  природа. 
Вони втілюються в окремих аркушах, розростаються в цикли і серії, вбираючи 



в себе роздуми і світогляд автора. Тут ідеться вже не про окрему  людину, а 
постає доля всього людства у вселенському бутті.   

Все це знайшло  щедре  втілення в таких робота, як  серія „Космічні 
офорти”  (1976),  цикли  „Планети”(1976),  „Всесвіт”(1979),  серії  „Космос  – 
Земля”(1986),  „Перехожі”  (1982),  у  блискучих  за  виконанням  аркушах 
„Геліос”(1980), „Золотий Ікар” (1991), „Падіння Ікара” (1995).

Вселенський  масштаб  мислення  художника  виявляється,  зокрема,  у 
тому, що стосунки людини і природи він однаково легко прочитує на різних 
континентах  планети,  вбачаючи  в  них   спільність  людського  буття  в 
неповторному екзотичному середовищі. Це знайшло вияв у седнівській серії. 
Американська серія  вражає не тільки відтворенням первозданності природи, а 
й  поглибленим  образним  прочитанням.  Все  це  виникає  з-під  його  олівця, 
набуває  вагомості.  Це  справедливо  і  щодо   розгорнутих  монументальних 
циклів, і щодо вишуканих мініатюр, якими є екслібриси, поздоровчі листівки 
та інше.

Художник  перебуває  у  постійному  пошуку.  Вільно  почуваючись  у 
різних жанрах і техніках графіки, він несподівано виступив у не властивій для 
себе  іпостасі,  звернувшись до гобелена (1994).  Чотири композиції,  зроблені 
для інтер’єрів Донецького театру опери та балету – „Дерево життя”, „Вічне”, 
„Танець”,  „Пісня”  -   стали  без  перебільшення   новим  словом  у  цьому 
традиційному  виді творчості.

Зустріч  з  творами  А.Чебикіна  дає  високу  насолоду,  бо  це  завжди 
зустріч  із  прекрасним.  Художник  віртуозно  володіє  лінією,  одночасно 
вдаючись до стриманого використання плями і кольору, з тремтливим піїтом 
ставиться до незайманої чистоти білого аркуша паперу. Він вправно видобуває 
неочікувані ефекти з технік і матеріалів. Викликає  захоплення гострота його 
бачення,  вміння  спостерігати  і  відтворювати.  Штрихи  на  площині  аркуша 
перетворюються  на  єдине  світлоносне  середовище,  де  стилістична  єдність 
являє і знак, і річ, і енергію руху. Тому рисунки Андрія Чебикіна – це ще й 
школа,  бо  в  них  демонструється  те  саме  „знаю як”,  заради  здобуття   чого 
десятиріччями розтирали фарби учні середньовічних майстрів, з надією їдуть і 
йдуть до провідних осередків  художньої освіти сучасні прозеліти.

Графіка майстра придатна  для самовдосконалення не тільки митців. 
Потужна енергія рисунку дарує глядачеві відчуття співтворчості, прилучає до 
нестандартного бачення світу, надає життєвого імпульсу, фантазій, наснаги.

ЗАГОРОДНЮК Федір Іванович
Народився Загороднюк Федір Іванович в с. Гунча. З шестирічного віку 

почав креслити олівцем на папері та вугіллям на землі. А вже в третьому класі 
Гунчанської школи пробував малювати своїх однокласників з натури.

Рано залишився сиротою. З Гунчанської школи потрапив у Кіблицький 
дитячий  будинок.  У  1937  році  вступив  у  Херсонське  училище  мистецтва. 
Роботи  аквареллю  та  олівцем  виставлялись  на  виставці  в  Ленінграді.  Брав 
участь  у  воєнних  діях  Великої  Вітчизняної  війни,  в  боях  під  Харковом, 
Сталінградом.



В 1950 році закінчив Київський Державний інститут художників. Тоді ж 
одержав звання художника живопису.

Часто бував у творчих відрядженнях в Криму, Одесі, Москві, Ленінграді, 
колгоспах  Херсонщини.  Писав  портрети  вчених,  передовиків  виробництва. 
Роботи Ф.І. Загороднюка експонувались на республіканських виставках.

ГЕРАСИМЕНКИ – Яків і Яким
Поділля  споконвіку  славилось  своєю  керамікою.  До  найвідоміших 

осередків гончарного мистецтва, безсумнівно, належить село Новоселівка. У 
ХVІ ст. за розпорядженням графа Потоцького, якому належали ці землі, сюди 
були завезені з Умані родини гончарів. Вони й започаткували нове населення 
на  лівому  березі  мальовничої  річки   Сіб.  Гончарі  виробляли  найпростіші 
утилітарні  речі  –  макітри,  горщики,  глечики,  баньки,  друшляки.  Одним  із 
найвідоміших  майстрів  був  Андрій  Гончар,  багатир  майже  двохметрового 
зросту. Він – один із основоположників застосування поливи й розпису. Його 
учнем був Агафон Герасименко, який любов до глини передав і своїм синам 
Якиму  (28.  08.  1988  -21.  01.  1970)  та  Якову  (14.  10.  1891  -  24.  04.  1969). 
Змалечку батько привчав хлопчиків до гончарства.  Яким гарно формував,  а 
Яків – розписував. У 30-х роках минулого століття у Новоселів ці було біля 30 
сімей гончарів. Багатші, у яких були коні, возили свої вироби у Бар, Гайсин і 
Ладижин  на  продаж.  Спритні  гендляри  привозили  для  майстрів  із  Києва 
свинець і поливу, а їхні вироби скупляли за безцінь і везли до Києва та інших 
міст. У Києві звернули увагу на роботу майстрів і зацікавились ними. У 1935 
році  Якова  та  Якима  разом  із  іншими  відомими  майстрами  з  України 
запросили  до  Києва,  де  була  створена  Центральна  експериментальна 
майстерня, що діяла при Лаврській школі.

Роботи  усіх  майстрів,  що  працювали  в  центральній  експериментальній 
майстерні,  експонувались на Першій республіканській виставці українського 
народного  мистецтва.  За  участь  у  ній  Яким  та  Яків  Герасименки  були 
нагороджені  дипломами  І  ступеня й удостоєні звання заслужених майстрів 
народної творчості. За два роки роботи у Києві брати Герасименки створили 
більше  сотні  творів.  Серед  них  увагу  фахівців  привертали  перші  в  історії 
українського  гончарства  столові  сервізи,  які  вирізнялися  нестандартністю 
форм, оригінальністю оздоблення і були розраховані не лише на сільського, а й 
на міського споживача. Їхні вироби експонувалися на міжнародних виставках 
в  Англії,  Франції,  США,  Німеччині,  Чехословаччині,  за  що  автори 
неодноразово удостоювались золотих медалей.

У 1938 році в Новоселівці брати Герасименки заснували артіль, в якій 
працювало багато досвідчених майстрів. У повоєнні роки брати Герасименки 
працювали  у  Бубнівському  гончарному  цеху  Гайсинського  промкомбінату, 
виготовляючи,  в  основному,  ужитковий  посуд.  Під  їх  опікою  виростали  й 
утверджувались в гончарному мистецтві майстри – М. Збрицька, А. Гончарук, 
серед  них  зростала  і  формувалась  молода  Фросина  Міщенко  –  племінниця 
братів  та  інші  майстри.  Але   в  силу  об’єктивних  і  суб’єктивних  факторів 



Бубнівський промисел почав занепадати. Великою втратою для Бубнівки, та й 
всього народного мистецтва України, стала смерть братів Герасименків.

Роботи Герасименків прикрашають нині колекції музеїв Києва, Львова, 
Москви, Санкт-Петербурга.

 На  батьківщині  уславлених  майстрів  братів  Герасименків  відкрито 
музей-садибу  в  1988  році.  Він  розташувався  в  хаті,  де  жили  брати 
Герасименки.

МІЩЕНКО Фросина Іванівна
Продовжувачкою традицій Якова та  Якима Герасименків  називають їхню 

племінницю  Фросину  Іванівну   Міщенко  -   заслуженого  майстра  народної 
творчості, члена Національної Спілки майстрів України з квитком №1.

Народилась Фросина Іванівна Міщенко 7 липня 1926 року в  казковому селі 
Новоселівці,  що  тулиться  на  пагорбах  лівого  берега  Собу,  недалеко  від  того 
місця, де він впадає в Південний Буг.

Їй виповнилось сім років, коли у дівчинки прокинувся хист до малювання. 
На той час було сутужно з папером, та й кольорових олівців не вистачало. Але 
завжди на допомогу приходила мама Тетяна Агафонівна, яка вміла виготовляти 
різні фарби. Коли був потрібний зелений колір, ненька брала з городу пастернак і 
перетирала його у макітрі,  червоний - у хід йшла цегла змелена на порошок і 
розбавлена водою, чорний - завжди під рукою була сажа, фіолетовий - шукали 
бузину.  Щіточки  майстрували  з  трави.  А  потім  Фросина  забиралась  на  піч  і 
малювала  вазони.  Іноді  полотном  для   малювання  служила  хатня  стіна.  У 
голодному 33-му її мати ішла на роботу в колгосп, а доньку посилала до своїх 
братів - Якова та Якима. Маленька Франя дивилась на їхню роботу і в неї виникло 
непереборне  бажання  -  ліпити  щось  самій.  Тоді  вона  взяла  в  дядька  трошки 
замішаної глини і сама виліпила іграшку.

Так  у  дитячій  душі  зародилась  любов  до  найдревнішого  з  мистецтва  - 
гончарства.  Однак  дитинство  було  важким,  дівчина  не  мала  змоги  зайнятися 
улюбленою справою. З 12 років  працювала на колгоспному полі, на цукровому 
заводі. Лише в 1947 році дядьки Герасименки взяли Фросину Іванівну ученицею, 
стали навчати секретів роботи з глиною. Часто доручали племінниці розписувати 
свої роботи. А в 1948 році вона вже самостійно виготовляла посуд, іграшки. 
Скільки  гончарних   виробів  -  тарілок,  баранців,  свищиків  -  виліпили  руки 
майстрині. ЇЇ роботи завжди тішать душу й зір буйним рослинним орнаментом, 
чудернацькими  птахами  й  звірами,  оригінальними  сюжетним  вирішеннями  і 
свідчать про самобутність їхньої авторки.

Непомітно  спливали  роки.  У  1956-му   році  Герасименківські  майстерні 
перепрофільовуються,  і  відразу  на  противагу  майстерності,  тут  розпочинають 
„гнати вал”. Не змирившись з цим Фросина Іванівна залишає артіль і  переходить 
на роботу у польову бригаду. Коли випадала вільна година, вона брала до рук 
глину,  і  з  її  рук  виходить  дивної  краси  посуд,  різноманітні  скульптурні 
композиції.



Працюючи на колгоспних ланах, Фросина Міщенко мріяла про повернення 
до  улюбленої  справи.  Наприкінці  1969  року  знову  відчинив  двері  цех 
декоративно-прикладного мистецтва, і вона з радістю повертається до гончарства.

З часом її роботи експонуються в  містах Вінниці, Києві, Полтаві. Їм високу 
оцінку дали жителі Німеччини, Канади, Чехословаччини.

А  у  1988  році  Спілка  художників  України  запросила  Фросину   Іванівну 
Міщенко  у  м.  Сєднево  Черкаської  області  на  семінар  з  питань  народного 
мистецтва.  Багато нового почула  там,  та  й  сама розповіла  слухачам про свою 
роботу.
Фросина Іванівна Міщенко виростила цілу когорту талановитих майстрів. Серед 
її учениць - Тетяна Шпак, Валентина Живко, Тетяна Дмитренко. Тетяна Іванівна 
Шпак - директор Новоселівського музею-садиби Герасименків, який відкрито в 
хаті, де народилися майстри. Тетяна Дмитренко та Валентина Живко працюють в 
виробничо -  художньому об’єднанні  „Бубнівська кераміка”,  яке  було створено 
1995  року  за  підтримки  Національної  спілки  майстрів  народного  мистецтва 
України.

Вироби майстрині були представлені на творчому звіті - „Мистецтво одного 
села” в „Українському домі”.  Тарелі,  кухлі,  куманці,  миски,  кумедні фігурки з 
глини, виготовлені майстринею зачаровують барвами, дарують гарний настрій.

У наш побут  все  більше і  більше входять  гончарні  вироби.  Їх  творцем і 
пропагандистом є Фросина Іванівна Міщенко, жінка творчої вдачі,  неспокійної 
душі та серця.

ШПАК Тетяна Іванівна
Тетяна  Іванівна  Шпак народилась  21 січня 1947 року  в селі  Бубнівка 

Гайсинського району.
Після закінчення медичного училища Тетяна Шпак розпочала трудовий 

шлях фельдшером на Кіровоградщині. 
Згодом повернулась у рідне село, працювала в медичному пункті. У 23 роки 
дівчина  захопилась  керамікою  і  у  вільний  час  стала  опановувати  ази 
гончарного ремесла у знаменитої новоселівської майстрині Фросини Іванівни 
Міщенко.  Гончарний  круг,  пластичність  глини  та  бубнівський  розпис 
зачарували, взяли в полон на все життя.

Нині  Тетяна  Іванівна  Шпак  –  знаменитий  гончар,  член  Національної 
Спілки майстрів народного мистецтва України, заслужений майстер народної 
творчості  України.  З  1988-го  року  вона  очолює  музей-садибу  братів 
Герасименків у Новоселівці, в експозиції якого зібрані роботи новоселівських 
гончарів кінця ХІХ століття, вироби сучасних бубнівських гончарів, а також 
учасників  Всеукраїнських  і  обласних  семінарів-практикумів  з  народного 
гончарства «Бубнівська кераміка», які проводяться в Новоселівці.

Миски, тарелі, глечики і куманці Тетяни Іванівни Шпак вражають своєю 
неповторністю та оригінальністю. Майстриня дотримується славних традицій 
бубнівської школи, але водночас виробила свій стиль, що відрізняє її роботи 
від  виробів інших гончарів.



Роботи Тетяни Іванівни знаходяться у музеї-садибі братів Герасименків, 
у Вінницькому краєзнавчому музеї, у Художньому музеї в м. Києві, у музеї 
Івана Гончара в м. Опішні, а також у Національній Спілці майстрів народного 
мистецтва, у Санкт-Петербурзі, приватних колекціях в Німеччині, Туреччині, 
Чехії.

Неодноразово  вироби  майстрині  експонувалися  в  обласному  центрі 
народної  творчості,  брали  участь  у  виставках  в  м.  Тульчині,  Тростянці, 
Немирові, Косові Івано-франківської області, Чигирині Черкаської області.

Тетяна Іванівна – постійний учасник районних та обласних свят народної 
творчості.

ЗУЇХА Явдоха Микитівна
Явдоха  Микитівна  Сивак  (Зуїхи)  належить  до  числа  видатних 

народних  співачок  з  найбагатшим  репертуаром.  Вона  народилась  в  селі 
Кущинцях Гайсинського повіту 1 березня 1855 року в кріпацькій родині. Мати 
Явдохи  рано  вмерла  і  залишилась  мала  бідувати  з  батьком.  Про  те,  щоб 
вчитись грамоти, й мови не було. Їй, босоногій, довелось старчити на вулиці, 
але не довго. Юнкою віддали Явдоху до багачів за няньку, потім вона ходила 
на заробітки поденно, а ще згодом пішла в строк до пана Равського. Незабаром 
же нестатки ще далі вигнали її з рідної хати: мусила разом із земляками йти на 
заробітку в Херсонську губернію.

Тяжкі то були заробітки. Не мала Явдоха ні в що вдягнутися, як інші 
дівчата,  ні грошей дати на складчину, як збиралися на вечірку, а зате знала 
багато пісень, вміла веселитися. Жартівниця була – де Явдоха, там весело.

На  двадцять  третьому році  засватав  її  Василь Олійник з  сусіднього 
села  Гнатівки.  Свекруха  виявилась  сварливою  і  чоловік  теж  ставився  до 
Явдохи  погано.  Люди  ж  любили  жінку  за  порядність,  добру  вдачу,  часто 
запрошували на весілля, за куму на хрестини.

Згодом підросли й свої діти – Петро, Марійка, Євдоким. Видали дочку 
заміж. Старший син привів у хату невістку,  але швидко зненавидів її,  дуже 
бив. Явдоха боронила, та син і на матір накидався. Коли Явдосі виповнився 51 
рік, вона овдовіла. Незабаром вийшла заміж за вдівця Демида Жуки у сусіднє 
село Зятківці. В 1919 році вмер і Демид Жук. Залишилась Явдоха в 65 років 
одна.

За  спогадами  старожилів  Зятківець  бабуся  Явдоха  мала  винятково 
артистичну  вдачу.  Зокрема,  вона  блискуче  імітувала  різні  природні  звуки, 
голоси багатьох тварин і пташок, вміла передавати вимогу, інтонацію, вираз 
обличчя  й  ходу  людей.  Говорила  повільно,  голосно,  мала  чудову  дикцію, 
грудний приємний голос. Вона володіла винятковою красномовністю. Мова її 
була  барвиста,  соковита,  насичена  влучними  метафорами.  Порівняння  її 
дотепні,  густо  переплітались  з  прислів’ями,  приказками,  різноманітними 
цитатками,  з  фольклорних  творів,  яких  вона  знала  силу-силенну.  І  все  це 
використовувала завжди влучно, доречно, зі смаком, тактовно.



Саме з цією людиною і зустрівся в 1918 році тоді ще зовсім молодий 
фольклорист,  а  пізніше  прославлений  збирач  усної  народної  поетичної 
творчості Гнат Трохимович Танцюра.

Від Явдохи Сивак Танцюра записав 1008 пісень, 400 прислів’їв, 156 
казок, чимало загадок і чимало етнографічно-побутового матеріалу. Найбільше 
дивували  молодого  збирача  її  феноменальна  пам’ять,  велике  фольклорне 
багатство, красномовність і природній гумор.

Окрилений невичерпним джерелом усної народної творчості, до якого 
“тільки доторкнись, зачепи” і воно било фонтаном, Г.Танцюра поставив собі за 
мету позаписувати від бабусі все до словечка. Дізнавшись про паспортизацію 
пісень, Явдоха вибрала собі псевдонім: Явдоха Зуїха. Усе своє знання, талант 
збирача, вміння, молодечу енергію і запал віддав Гнат Танцюра, щоб повністю 
записати те, що знала народна співачка. Робота ця тривала двадцять років.

Явдоха Зуїха, знаючи декілька варіантів тексту і мелодії тієї чи іншої 
пісні, що побутувала в її місцевості чи була почута нею десь на заробітках у 
Бессарабії чи в Херсонській губернії, віддавала перевагу найкращому варіанту, 
розкриваючи  перед  записувачем  його  поетичну  красу  і  мелодійність. 
Характерно,  що і  в репертуарі  Явдохи  Зуїхи майже не було малохудожніх 
творів.  Пісні  записані  від  неї  Г.  Танцюрою,  як  правило,  мають  досконалу 
викінчену словесно-мелодійну форму.

Народ не  може жити без  пісні.  Так  і  Явдоха  Микитівна  Сивак  –  у 
дитинстві, Жук – в заміжжі, Зуїхи – в історії нашого фольклору, нашої пісні... 
Як же так можна жити, не співаючи – говорила вона.

Згодом, уже по смерті Явдохи Микитівни, й самого Гната Танцюри, 
турботами поета-академіка М.Рильського вийшла книга “Пісні Явдохи Зуїхи”, 
до  якої  увійшло 925 пісень,  записаних з  уст подільської  берегині  народних 
скарбів.

ГОРОВЕЦЬ Еміль Якович
Народився Еміль Якович Горовець 10 липня 1923 року в місті Гайсині в 

сім’ї  коваля  і  домогосподарки.  Батьки  прості  люди,  але  з  глибокою 
внутрішньою культурою. Мати гарно співала. В сім’ї хотіли, щоб Еміль став 
лікарем: єдине в  місті училище було медичним, і це визначило долю старших 
братів.  Але  в  перші  дні  війни  брати  загинули,  і  Емілю  довелось  взяти 
відповідальність за сім’ю ще хлопчиком. Вони евакуювались в Ташкент. То ж 
Еміль  працював,  тяжко  захворів  тифом.  Потім  випадково  побачив  на  столі 
об’яву  про  прийом у  театральну  студію Московського  Єврейського  театру, 
яким  керував  видатний  актор  і  режисер  Соломон  Михоелс.  Його  тут  же 
прийняли. Театр і студія давали концерти в госпіталях для хворих і поранених, 
в  військових  частинах  для  червоноармійців,  пересильних  пунктах  для 
евакуйованого  населення.  Після  війни  театр  повернувся  в  Москву  і  Еміль 
Горовець  був  одним  з  ведучих  молодих  акторів.  В  1946  році  закінчив 
театральне училище при ГОСЕТе і працював в театрі до його закриття 1949 р.

В 1950 Еміль поступив і в 1954 р. закінчив вокальне відділення музично-
педагогічного  інституту  ім.  Гнесіних.  Розпочинав  виступати  на  ідиш.  Його 



першим коханням, усмоктаним із молоком матері, була єврейська пісня. Ціле 
десятиліття  з  1950  –  по  1960  рік  він  виконував  виключно  єврейський 
репертуар. В 1955 році вперше співав в концертах джаз – оркестру Мосестради 
під керівництвом Едді Рознера. Разом з групою інших артистів – євреїв Еміль 
виїхав в 1959 році  на гастролі  в  Париж на святкування 100-річчя Шолом - 
Алейхема.

Поряд  з  піснями   Костянтина  Лістова,  Вано  Мураделі,  Володимира 
Шаїнського,  Олександра  Зацепіна,  Аркадія  Островського,  Андрія  Петрова 
співак  виконував кращі зарубіжні  шлягери на  російській мові,  давав  сольні 
концерти єврейських пісень. Еміль Горовець став визнаним виконавцем пісень 
народів світу в сучасних танцювальних ритмах. Прекрасні вокальні дані і гарні 
сценічні  дані,  уміння  вибрати  свій  репертуар  зробили  співака  улюбленцем 
публіки.

В  1960  році  Еміль  став  лауреатом  Всесоюзного  конкурсу  артистів 
естради,  а  в  1963  році,  після  сольного  45-хвилинного  концерту  по 
Всесоюзному  радіо  до  нього  прийшла  справжня  слава.  Радіокомітет  був 
завалений  захоплюючими  листами   зі  всіх  кінців  Союзу.  Їх  приносили 
мішками.  На  російський  репертуар  співак,  для  якого  російська  мова  була 
третьою – після ідиш і української – перейшов так же вільно і природно як 
дихав.  Так зійшла і  засяяла зірка Еміля Горовця,  що мав пречудовий голос, 
якого  спеціалісти  порівнювали  з  голосами  Карузо  і  Лемешева.  Співак, 
народжений для оперної сцени, випадком долі опинився на естраді і  вписав 
блискучу сторінку в її історію. Виконавець став відомий за кордоном, побував 
на гастролях в Франції, Польщі, Болгарії,     Німеччині, Чехословаччині. Еміль 
Горовець записав більше чотирьохсот пісень, випустив біля тридцяти дисків 
загальним тиражем 20 млн. екземплярів.

Пізніше  розпочались  неприємності  і  співак  не  міг  співати  свій 
єврейський репертуар.  В  1972  році  він  з  дружиною,  актрисою Маргаритою 
Полонською, його вірною партнеркою і помічницею подав документи на виїзд 
в Ізраїль.  В 1973 році вони прибули на свою історичну батьківщину. Після 
від’їзду співака із СРСР його записи стирались, платівки знищувались.

По запрошенню «Арбайтер-Ринг»  Еміль в  1974 році виїхав в США. Мер 
Нью-Йорка Едвард Коч влаштував йому робочу візу. Договір з  «Арбайтер-
Ринг» був на сім років. Горовець  багато давав концертів, відкрив в Манхетені 
«Балалайку», перший російський ресторан в  Нью-Йорку з власним шоу, де 
був солістом. Через сім років, коли закінчився контракт, він вернувся в Ізраїль. 
Тріумфально проїхав по всій країні, дав 22 концерти за місяць. Але ізраїльська 
бюрократія відштовхнула співака.

Горовець повернувся в США. Працював викладачем співів в конторській 
школі. Він любив естраду, народну пісню, конторський спів йому був чужий.

Потім Еміль працював на єврейському  радіо (ідиш). Він виходив в ефір 
три рази в тиждень. Створював по кілька пісень за тиждень для своїх передач – 
слова і музику. У нього зібралась величезна фонотека. Він переводив багато 
пісень з єврейського на російську. Пізніше артист веде передачу «Мамелотн» 
(рідна мова) на радіостанції  WMHB, а потім на радіостанції «Надія».



В  1989  році  співак  по  запрошенню  фірми  «Мелодія»  відновлює  свої 
виступи в Москві.  Тут же вийшли два його диски-гіганти «Что прошло,  то 
прошло» і ретрограма «Концерти в саду імені Баумана 1966 року» записані з 
оркестром під  керуванням Б.  Фрумкіна,  В.  Рубашевського,  В.  Термецького. 
Багато працював артист і в Америці. В 1990 році в одному із Бродвейських 
театрів був поставлений мюзикл «Отцовское наследство» по п’єсі Я. Гордіна, 
де  Еміль  зіграв  головну  роль.  Музику  і  вірші  до  мюзиклу  також  написав 
співак.

Еміль Горовец був першим виконавцем шлягерів,  таких як  «Королева 
красоты»,  «Голубые  города»,  «Я  шагаю  по  Москве»,  першим  виконавцем 
знаменитого «Бухенвальдського набата» і  знаменитих «Дроздів» Володимира 
Шаїнського.  Для  Горовця  писали  Ян  Френкель,  Вано  Мураделі,  Арно 
Бабаджанян, Модест Табачников, Едді Рознер та інші.

Популярність співка була величезною. Не було будинку, де б не звучав 
його чаруючий голос.  Концерти співака збирали стадіони, на них не можна 
було попасти. Його віншували на державному рівні в Буенос-Айресі. 

Глядачі влаштовували йому стоячу овацію в  Сіднеї і Мельбурні. Йому 
захоплено аплодували росіяни і ізраїльтяни. 

Співак залишив нас. Але нам в спадок залишились його пісні.
І нам, його землякам, потрібно зробити все, що в наших силах, щоб його 

ім’я, його слово не були забуті, щоб його голос лунав вічно. 

ГОРОШКО Лідія Федорівна
Народилась  Лідія  Федорівна  Горошко  19.01.1950.  с.  Нуйно  Камінь-

Каширського району Волинської обл. Закінчила музичне відділення Луцького 
педучилища (1969). З того часу живе і працює у Гайсині. Методист районного 
будинку  культури.  Організатор  і  керівник  фольклорно-етнографічного 
колективу «Рідня». 

Природа  обдарувала  її  кришталево  чистим  голосом,  тому  своє  життя 
присвятила  народній  пісні.  Посестрою вважає  самобутню народну  співачку 
Явдоху Зуїху, виконує пісні з її репертуару. Грала роль Явдохи Зуїхи у п'єсі М. 
Джиги  «Недоспівана  пісня»,  яку  М.  Пекар  поставив  у  Гайсинському 
народному аматорському театрі. Лауреат престижних конкурсів і фестивалів - 
Всеукраїнського  конкурсу  автентичної  пісні  на  приз  Г.  Танцюри  (Вінниця, 
2001),  III  Міжнародного  свята  літератури  і  мистецтва  «Лесині  джерела» 
(Новоград-Волинський,  2001),  І  Міжнародного  фольклорного  фестивалю 
етнографічних  регіонів  України  «Родослав»  (Івано-Франківськ,  2001),  27 
Міжнародного фольклорного фестивалю у Польщі (Бузко-Здрай, 2002). 

У  2006  році,  коли  в  нашому  місті  проходив  другий  Всеукраїнський 
фестиваль фольклору на приз Г.Т. Танцюри народно-аматорський фольклорно-
етнографічний  колектив  «Рідня»  під  керівництвом  Лідії  Горошко  став 
лауреатом ІІ премії.

Пісня  стала  для  Лідії  Федорівни  сенсом її  життя… Вона  чудово  знає 
пісенну  магію  і  зачаровує  слух   неповторним  виконанням,  оксамитовим 
тембром, часто без музичного супроводу.



Репертуар талановитої співачки різнобарвний, але найбільше кохається 
вона у піснях, які народились на Поділлі. Записала вона понад 200 самобутніх 
народних пісень.

СКАЛЕЦЬКИЙ Родіон Андрійович
Родіон  Андрійович  Скалецький  народився  в  багатодітній  сім’ї  села 

Михайлівки  Бершадського  району  23  листопада  1899  року.  Був  у  сім’ї 
найстаршим.  Після  місцевої  початкової  школи  навчався  в  Ольгополі  та 
Степашках.

Велике  бажання  вчитись  привело  Родіона  Андрійовича  в  Одеський 
інститут  народної  освіти  на  історичний  факультет.  Приватно  навчався  у 
професора  музично-драматичного  вузу  М.М.  Вілінського.  Диригентською 
практикою  було  керівництво  хором  інституту,  в  якому  вчився.  Там  же 
наважився написати та випробувати перші власні твори і  обробки народних 
пісень. 

Природний дар, особлива душевна витонченість,  загострене сприйняття 
навколишнього світу - усе це визначало життєвий шлях Родіона Андрійовича, 
незважаючи на те, що він не мав професійної підготовки.

Молодий учитель у південних районах колишньої Подільської губернії 
на  своїй  батьківщині  створював  музичні  і  хорові  гуртки,  навчав  грамоті, 
допомагав  опановувати  письменність.  Цим  займався  в  1921-1922  роках, 
перебуваючи  у  війську  Червоного  Козацтва.  Ця  робота  серед  дорослого 
населення, просвітницька, потім культурно-освітня, проводилась до останніх 
днів його життя.

По-справжньому  захопився  Родіон  Андрійович  музикою  в  Тульчині, 
куди  був  призначений  на  роботу  в  трудову  школу  №2.  Він  пішов  слідами 
Леонтовича  в  буквальному і  переносному розумінні,  вивчив  усе,  зв’язане  з 
діяльністю  Миколи  Дмитровича.  Забажалося  відтворити  традиції  колеги 
Леонтовича,  і от 1927 року міський хор Тульчина під керівництвом Родіона 
Скалецького  дав  свій  перший  концерт,  Концертмейстером  була  дочка 
Леонтовича Надія Миколаївна, а диригентом – Р.А. Скалецький.

Шість років праці з цим колективом мали великий вплив на формування 
творчих принципів Скалецького і як молодого композитора. Ще  пліднішими 
були задуми на майбутнє. Та їхнє здійснення надовго відклав арешт.

Цей «подарунок» від радянської влади і її репресивних органів отримав 
Родіон Скалецький якраз у день свого народження 23 листопада 1932 р. Його 
звинуватили  у  контрреволюційній  діяльності,  але,  не  знайшовши  доказів, 
звільнили з-під арешту 2 квітня наступного року. Та залишили над ним тінь 
підозри в українському націоналізмі і вислали в Курську область, у глухе мі-
стечко Валуйки. На три роки, а вийшло аж на чотирнадцять. 
Лише 1946 року приїздить до Вінниці, де він, незважаючи на таємний нагляд, 
розпочинає  свою  діяльність  на  користь  рідної  культури.  Продовжуючи 
педагогічну працю у школах та педучилищі, в інституті удосконалення вчите-
лів веде велику роботу із збирання фольклору, пише пісні (особливо відтоді, 



коли  став  працювати  в  обласному  будинку  народної  творчості)  та  очолив 
Вінницьке хорове товариство.

Досвід  педагога-композитора  набув  популярного  розголосу  у  його 
друкованих посібниках. Видавництво «Музична Україна» видало близько 10-
ти його підручників: «Пісні для учнів 5-6 класів», «Методика навчання співів у 
5-8 класах» тощо.

Збираючи фольклор, старовинні обрядові веснянки, щедрівки на Поділлі, 
насамперед у рідній Михайлівці, Скалецький не лише популяризував народні 
шедеври,  а  й  мистецьки  їх  обробляв,  пристосовував  до  сучасних  подій  і 
понять.  У  співдружності  з  поетом  Василем  Юхимовичем,  котрий  жив  у 
Вінниці, створив цикл обрядових пісень «Щедрий вечір, добрий вечір». Потім 
ще один: «На Поділлі - весілля», які вийшли окремою книгою у видавництві 
«Мистецтво» (Київ, 1963 р.). Чимало ліричних пісень написав композитор у 
співпраці з іншими вінницькими поетами.

Родіон  Андрійович  постійно  вчив  і  виховував  працівників  культури, 
музикантів по всій Вінницькій області, створював колективи хорів, хор-ланки, 
а в 1970 році організував хор ветеранів Великої Вітчизняної війни і праці в 
Будинку вчителя м.Вінниці, і був його керівником і диригентом. У 1988 році 
хору присвоєно звання «народного» та. ім'я Родіона Скалецького.

На  82-му  році  життя  Родіон  Андрійович  з  дружиною  переїхав  до  м. 
Києва,  де  продовжував  займатись  обробкою  народних  пісень,  а  також 
виданням своїх збірників і творів.

Родіон Андрійович Скалецький помер 23 березня 1984 року на 85 році 
життя і похований в м. Києві на Лісовому кладовищі.

БАЛАЦЬКИЙ Дмитро Євменович
Дмитро Євменович Балацький народився 8 листопада 1902 року в місті 

Гайсині,  у  сім’ї  хлібороба  і  теслі   Євмена  Івановича  Балацького.  Зростав 
Дмитро у родині, яка любила працю і пісню. Співали дома під час відпочинку, 
співали в полі, на вулиці, а особливо у свята, коли „Збирається рід до роду”. 
Батько,  мати,  брати  –  всі  були  добрими  співаками.  У  20-х  роках  молодий 
музикант  навчався  у  Київському  музично  –  драматичному  інституті  ім. 
М.В.Лисенка,  керував  студентським  хором  Київських  вузів.  Його 
диригентська  діяльність  почалась  в  м.Гайсині.  Він  один  з  засновників  і 
керівників  гайсинської  хорової  капели  „Зірки”.  Це  був  чудовий  хоровий 
колектив,  який мав спроможність виконувати складний репертуар,  і  в  тому 
числі  всі  кантати  М.Лисенка  та  слова  Т.Г.Шевченка.  В  1936-38  роках 
Балацький був керівником і головним диригентом Державної зразкової Капели 
бандуристів УРСР.  

У жовтні 1949 року Дмитро Євменович перебрався до Полтави на посаду 
керівника хорового колективу обласної філармонії.
У 1951-62 роках Балацький керував хором Полтавського паровозоремонтного 
заводу, одночасно викладав у вечірній музичній школі.  16 учнів цієї школи 
утворили  чоловічий  вокальний  ансамбль,  з  котрим  Дмитро  Євменович 
працював  при  обласному  Будинку  художньої  творчості  більше  20  років.  В 



репертуарі всіх хорових колективів, очолюваних Д.Балацьким, незмінно були 
твори на  вірші  Т.Г.Шевченка.  ”З  малих років  люблю творчість  М.Лисенка, 
особливо на слова Шевченка,  так рясно просякнуті  інтонаціями української 
народної творчості, писав Дмитро Євменович.
На Україні, звичайно, не знайдеться такої людини, яка б не чула, не знала пісні 
„Розпрягайте, хлопці, коні”. А народилась вона у Гайсині, з гайсинських садів 
жар-птицею вилетіла в широкий світ і здобула собі всенародну славу. Дужі 
крила  цій  славній  пісні  дав  у  1918  році  Дмитро  Балацький  і  лунає  над 
Україною ця чудова пісня. 

Вийшовши  на  пенсію  Д.Є.Балацький  продовжував  жити  піснею. 
Безмежно відданий народній пісні Дмитро Євменович до останнього подиху 
дбав, аби ширше просторилась її слава.

Талановитий український диригент помер 15 березня 1981 року у Полтаві. 

ДОРЦ Михайло Ізраїлович
Народився  11 травня  1936р.  в  м.  Гайсині  Вінницької  обл.  в  сім’ї 

службовця. Батько до війни керував єврейським народним театром "Зубікаса".
Після закінчення семи класів працював на заводі оцинкованого посуду 

робітником.  З  1954  р.  -  учень  школи  робітничої  молоді.  По  закінченні 
навчання,  у  1956  р.,  став  помічником  кіномеханіка,  керував  хором  на 
цукровому заводі та в інших колективах.

У  1961-1965  рр.  студент  Вінницького  педагогічного  інституту 
факультету  підготовки  вчителів  молодших  класів,  що  дало  можливість 
викладати музику в школах міста, бути керівником хорових колективів.

В 1969 р. знову Михайло вступає до педінституту, але вже на музично-
педагогічний  факультет.  Закінчивши  його,  працює  викладачем,  керівником 
хору Гайсинського медучилища (близько 20 років).

Наприкінці  дев’яностих минулого століття  самодіяльний композитор і 
музикант Михайло Ізраїлович Дорц став ініціатором створення у нашому місті 
хору  ветеранів.  І  ось  у  1999  році  такий  колектив  розпочав  репетиції  в 
районному Будинку культури. Колектив став відомим не лише в районі, але й 
області.  За  визнанням  прийшли  нагороди  –  Грамоти  управління  культури 
облдержадміністрації. Колективу  присвоєно звання «народний аматорський». 
Нещодавно М.І. Дорц видав добірку своїх пісень «Краса Поділля».

Портрет  М.І.  Дорца  занесено  на  районну  Дошку  пошани.  Пісні 
самодіяльного композитора звучать  з  сцени районного Будинку культури,  в 
ефірі районного радіо. 

ГОРОШКО Михайло Дмитрович
Народився 17 вересня 1948 року в селі Передмірці Лановецького району 

на Тернопільщині.
Після закінчення середньої школи в 1966 році вчився в Луцькому педучи-

лищі  па  музичному відділі,  потім служба в  армії.  Свою трудову  діяльність 
розпочав в 1971 році в Гайсинській СШ №3 вчителем музики і співів.



З  1976  року  після  закінчення  музично-педагогічного  факультету 
Вінницького педінституту працює в Гайсинській СШ №4 вчителем музики. В 
1983  році  Михайло  Дмитрович  організовує  хоровий  колектив  районного 
Будинку культури, який за невеликий період виріс в творчій колектив, і який 
заслужено носить звання «народного аматорського».

Багато  років  М.Д.  Горошко  працює  над  подальшим  і  глибшим 
вивченням,  збором,  обробкою та  виконанням  пісенних творів  композиторів 
класиків, а також пісень сучасних композиторів. Найважливіше і найпочесніше 
місце в районні художнього керівника займають українські народні пісні.

За  велику  кропітку  працю  Михайло  Дмитрович  неодноразово 
нагороджувався  грамотами  обласного  управління  культури  та  районного 
відділу культури і туризму райдержадміністрації. Ні один масовий захід, який 
проводиться в районі не обходиться без участі  колективів під керівництвом 
М.  Горошка  .  Хоровий  колектив  РБК  –  постійний  учасник  конкурсів 
Леонтовича, обласного свята фольклору та ін.

З жовтня 2001 року Михайло Дмитрович очолив духовий оркестр РБК, 
який став одним з кращих в області, неодноразово приймав участь в обласних 
та районних конкурсах та фестивалях.

Знають і цінують в районі професійного митця, талановитого керівника, 
самодіяльного композитора, музиканта – Михайла Дмитрович а Горошка.  

ЛЕГКУН  Ганна Макарівна 
Народилась  Ганна  Макарівна  Легкова  1922  року  на  Бершадщині. 

Першою професією яку опанувала дівчина була педагогіка. Але війна внесла 
свої корективи у життя.

Разом з мамою і сестрою евакуювались в Челябінське. Тут вона здобула 
медичну освіту. В 1948 року Ганна Легкун закінчила навчання, і пішли трудові 
будні,  практика  лікаря-ендокринолога.  Прийшла  молодий  медик  в  Івано-
Франківську  ЦРЛ  терапевтом-ендокринологом,  а  пішла  вже  з  посади 
головного  лікаря.  Далі  Ганна  Легкун  –  обласний  ендокринолог  у 
Ворошиловграді. А з 1957 року вона працює на кафедрі факультетської терапії 
Рязанського медінституту. За роки роботи в інституті захистила кандидатську 
дисертацію. В 1979-му, по виході на пенсію досвідченого ендокринолога взяли 
консультантом в обласну лікарню. За своє трудове життя Анна Легкун вивчила 
і  виховала 44 лікаря-ендокринолога,  які  гідно замінили її  на посту охорони 
здоров’я людей. За старанну і плідну працю на ниві медицини отримала звання 
«Відмінник охорони здоров’я».

На Гайсинщині трудилась Ганна Макарівна з 1985 року, коли переїхала 
разом з чоловіком  на його Батьківщину. Стала працювати в нашій районній 
лікарні   дільничним  терапевтом,  а  своїм  колегам  допомагала  добрими 
порадами. Скільки врятувала життів Ганна Макарівна! Не перерахувати!

І сьогодні вона дивиться на життя з оптимізмом.



Калайда Олексій Феофілович
Калайда Олексій Феофілович народився 11 травня 1932 року в селі Гранові 
Гайсинського району Вінницької області в сім'ї  селян-колгоспників Калайди 
Феофіла Савовича та Калайди Лідії Денисівни.
До 1948 року дитинство пройшло в селі Гранові. У 1940 році почав навчання у 
школі. У 1948 році відмінно закінчив семирічку (два класи закінчив під час 
окупації). Того ж року поступив у Київський гірничо-будівельний технікум на 
відділення розробки вугільних родовищ відкритим способом (РВРВС). Після 
закінчення першого курсу за станом здоров'я (здоров'я значно похитнулось від 
застуди  під  час  робіт  по  осушуванню ірпінських боліт  восени  1948 року  в 
холодну дощову погоду без відповідного одягу та взуття) навчання в технікумі 
довелось  залишити.  У  1949  році  повернувся  в  рідне  село  і  навчався  у 
Гранівській середній школі. Був головою учнівського   комітету,   секретарем 
комсомольського  комітету,  редактором  шкільної  стінгазети  та  її  щоденного 
сатиричного  додатка  «Колючка».  У  1951  році  здобув  середню  освіту.  Рік 
працював  учителем  Кузьминецької  неповно-середньої  школи  Гайсинського 
району.
У  1952  році  поступив  на  відділення  математики  механіко-математичного 
факультету     Київського державного    університету    імені    Т.Г. Шевченка. 
Спеціалізувався з математичної фізики. У 1957 році закінчив курс навчання в 
університеті  і  за  направленням  Державної  комісії  по  розподілу  молодих 
фахівців  працював  в  Обчислювальному  центрі  університету  (інженером-
програмістом,    а   згодом   молодшим   науковим співробітником). У 1958 
році у складі студентського загону працював на освоєнні цілинних земель. У 
1958-1959  рр.  закінчив  піврічні  курси  перепідготовки  з  обчислювальної 
математики  для  викладачів  при  Московському  Державному університеті.  У 
1959  році  поступив  в  аспірантуру із  спеціальності  «Обчислювальна 
математика»  при  механіко-математичному  факультеті  Київського 
університету.  У  1962  році  після  закінчення  аспірантури  працював  в 
Обчислювальному  центрі  університету,  а  восени  перейшов  на  викладацьку 
роботу в університеті на кафедрі математики та математичної фізики. Тут до 
1975 року працював асистентом, старшим викладачем, доцентом, а в 1975-1986 
роки завідував цією кафедрою. У 1986 році кафедру реорганізовано в кафедру 
математики та теоретичної радіофізики. На цій кафедрі працював доцентом до 
2000 року. З липня 2000 року на пенсії.
У 1965 році захистив кандидатську дисертацію. У 1969 році присвоєно звання 
доцента. У 1989 році за підручник з математичного аналізу удостоєний звання 
Лауреата  Державної  премії  УРСР  в  області  науки та  техніки.  За  успішну 
наукову та науково-педагогічну роботу удостоєний гранта та диплома Сорос-
доцента. Має понад 280 наукових та науково-методичних праць, у тому числі 
монографію,  2  підручники,  6  навчальних  посібників  та  понад  10  науково-
методичних  розробок.  Коло  його  наукових  інтересів  та  пошуків  - 
математичний аналіз, диференціальні рівняння, інтегральні рівняння, інтегро-
диференціальні     рівняння,     варіаційне     числення,  обчислювальна 
математика.



ДЕЛІМАРСЬКИЙ Юрій Костянтинович 
Юрій  Костянтинович  Делімарський  народився  1904  року  в  селі 

Краснопілка Гайсинського району в родині завідуючого школою.
Навчався  у  Барському  реальному  училищі,  потім  механічна  профшкола, 
робота  столярем  у  механічних  майстернях.  Далі,  починаючи  з  1922  року, 
вчителює  у  середній  школі,  завідує  однією із  шкіл,  навчається  в  інституті 
народної  освіти,  одержує  спеціальність  викладача  хімії  та  фізики. 
Дипломований викладач хімії, він п’ять років працював у навчальних закладах 
Києва,  у  наукових  установах.  На  початку  30-х  років  Ю.К.Делімарський  – 
доцент  кафедри  неорганічної  хімії  політехнічного  інституту.  З  1934  року 
молодого  хіміка  зараховують  старшим  науковим  співробітником  інституту 
загальної і неорганічної хімії АН УРОР. Він серйозно зайнявся дослідженнями 
теорії  пружності  і  стійкості,  опором  матеріалів,  прикладною  математикою. 
Згодом  очолюючи лабораторію,  провів  важливі  дослідження  з  теорії  тиску 
гірничих плаксинів та шахтних підйомних сталевих канатів.

У  роки  суворих  воєнних  випробовувань  працював  завідуючим 
лабораторією  у  хімічному  інституті  Узбецького  філіалу  АН  СРСР.  Після 
визволення  Києва  від  фашистських  загарбників  повернувся  до  рідного 
інституту, захистив докторську дисертацію і зосередив свої наукові зусилля на 
вивченні розплавлення солей, хімічної переробки мінеральної сировини різних 
природних родовищ та хімії рідкісних металів.

У п’ятдесятих роках Ю.К.Делімарський працював заступником директора 
інституту  по  науковій  роботі,  а  у  1960  році  його  призначили  керівником 
академічного наукового закладу.  Був членом АН УРСР та головою Відділу 
хімічних і  геологічних наук АН УРСР. Наш земляк створив школу в галузі 
теорії пружності, наукові розробки якої охоплюють питання теорії стійкості 
стержнів і стержневих систем, пластин і оболонок, теорії коливань, гірничого 
тиску.  У  сімдесятих  роках  академік  Ю.К.Делімарський  очолював  один  із 
відділів  інституту,  одночасно  кафедру  неорганічної  хімії  в  Київському 
університеті,  продовжував  наукові  дослідження.  Він  вніс  суттєвий  вклад  у 
термодинаміку і електрохімічну кінетику іонних розплавів.

Під  керівництвом  і  консультацією  професора  Ю.К.Делімарського 
підготовлено десятки кандидатів і докторів наук. Юрій Костянтинович автор 
понад 570 публікацій, 50 винаходів і 14 монографічних досліджень.

Більше  20  років  був  головним  редактором  наукового  журналу 
„Украинский химический журнал”.

За великі наукові досягнення і підготовку кадрів нагороджений орденом 
Трудового  Червоного  Прапора,  „Знак  Пошани”,  Золотою  медаллю 
ім. Д.І.Менделєєва. 

ТКАЧЕНКО Іван Петрович
Народився Іван Петрович Ткаченко 28 березня 1949 року в селі Губнику 

Гайсинського  району.  Навчався  в  Губницькій  середній  школі.  Закінчив 
Львівський  технікум  радіоелектроніки,  історичний  факультет  Київського 



державного  університету  ім.  Т.Г.  Шевченка.  Служив  в  Збройних  Силах 
колишнього Радянського Союзу. Учасник бойових дій (Чехословаччина, 1968 
р.). Працював учителем історії ЗОШ с. Губника.

Понад  двадцять  років  по  крупинці  збирав  історичні  факти,  легенди, 
перекази з минувшини рідного краю. Гори документів перегорнув І. Ткаченко 
в  районному,  обласному,  Київському  архівах,  опитав  сотні  людей  і  зібрав 
досить цікавий і повчальний матеріал з історії нашого краю, який був зібраний 
в книгу «Сокілець… Губник. Історичні нариси краю і села». Вона вийшла  у 
ВАТ «Поліграфкнига» у 2006 році.

ГОНЧАРУК Микола Іванович
Заслужений  працівник  промисловості  України.  Кандидат  технічних 

наук.
Нагороджений  грамотою  Президента  України  та  Почесною  грамотою 

Кабінету Міністрів України.
Народився   10  грудня  1948  року в с. Рахнівка Гайсинського району 

Вінницької області.
Мати  -  Гончарук  Ірина  Григорівна  (1925  р.  н.)  -  учасник  Великої 

Вітчизняної війни, ветеран війни та праці. Нині пенсіонерка.
Батько  -  Омелянчук  Іван  Михайлович  (1926  р.  н.)  -  учасник  Великої 

Вітчизняної війни. Нині пенсіонер.
Одружений. Разом з дружиною Вірою Володимирівною виховали двох 

доньок: Оксану та Наталію. Мають двох онуків.
Закінчив  Львівський  технікум  житлово-комунального  господарства  та 

Київський державний технічний університет  будівництва  та  архітектури,  де 
здобув спеціальність "Теплогазопостачання та вентиляція".

Майже  ЗО  років  трудової  діяльності  Микола  Іванович  віддав 
нафтогазовій  галузі,  більшість  з  яких  присвятив  розвитку  систем 
газопостачання населених пунктів України. Пройшов шлях від інженера рес-
публіканського  об'єднання  "Укргаз"  до  начальника  Департаменту  ресурсів 
нафти та газу - члена правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз 
України".

Основною  діяльністю  департаменту  є  політика  формування  балансів 
нафти  та  газу  для  забезпечення  потреб  галузей  національної  економіки  й 
населення  України  та  розробка  нормативно-технічної  бази  галузі,  яка 
відповідала б вимогам Європейської Хартії.

М.І.  Гончарук  -  автор  багатьох  видань,  пов'язаних  з  обліком, 
транспортуванням, реалізацією та зберіганням природного скрапленого газу й 
нафтопродуктів.

Має 2 деклараційних патенти: "Про охорону праці на винаходи й корисні 
моделі" та "Спосіб обліку витрат газу".

Микола Іванович Гончарук – лауреат Державної премії в галузі науки і 
техніки 2006 року.



ПРИСЯЖНЮК Олександр Анатолійович 
Народився Олександр Анатолійович Присяжнюк в с. Куна у квітні 1981 

року  в  сім’ї  Анатолія  Йосиповича  –  працював  в  органах  МВС  та  Тетяни 
Борисівни – фармацевта. Дворічного Сашка батьки забрали в Сімферополь.

Танцями Олександр почав займатись в дванадцять років. Однак, талант, 
бажання та наполеглива праця не забарились принести удачу. Хлопцеві ще не 
виповнилось й 16 літ, коли він став Чемпіоном Світу серед юніорів. А невдовзі 
вдруге  сходить  на  чемпіонський  п’єдестал.  Наприкінці  1999  року  в  Києві 
проходив  черговий  Чемпіонат  Світу  зі  спортивних  танців.  Серед  майже 
сімдесяти пар із більш, ніж 30 країн Олександр Присяжнюк та Марія Антонова 
продемонстрували  найбільшу  майстерність,  найбільшу  артистичність  і 
заслужено  стали  чемпіонами.  На  найвищу  сходинку  п’єдесталу  зійшла 
українська пара під номером 45, піднявся синьо-жовтий прапор та залунав наш 
Гімн, кожен з нас відчув гордість, а особливо кунівчани. 

КОВАЛЬЧУК Іван Кирилович
Народився  Іван  Кирилович  Ковальчук  в  1954  році  в  селі  Ярмолинці. 

Після закінчення школи навчався в Вінницькому педагогічному інституті на 
факультеті  фізичного  виховання.  Ще навчаючись  в  школі  любив  займатись 
бігом на середні дистанції, а потім через кілька років став марафонцем. Іван 
Ковальчук  майстер  спорту  СРСР  міжнародного  класу,  володар  кубка 
Радянського  Союзу  та  чемпіон  VІІ  літньої  спартакіади  України  з 
марафонського бігу, бронзовий призер чемпіонату СРСР з кросу, член збірної 
команди  країни.  У  Бухаресті  на  змаганнях  легкоатлетів  Іван  Ковальчук 
завоював Золоту медаль у марафонському бігу з рекордом Універсіади.

Йому випала честь першим нести факел Олімпіади – 80 від кордону з 
Хмельницькою областю.

КУЧЕРЕНКО Іван Павлович
Народився Іван Павлович Кучеренко в с. Носівцях. В 1963 році закінчив 

11 класів і  став працювати лаборантом в Ситківецькій школі-інтернаті.  Там 
почалась  і  перша практика художника-початківця.  Більш за  все  Іван любив 
малювати і міг цілодобово простояти за мольбертом чи просидіти за плакатом 
з олівцем і пензликом.

У 1964 році призивають юнака в армію до Севастополя. Але в 1966 році 
через  хворобу  він  демобілізується  і  повертається  додому.  Іван  Павлович 
вступає  і  успішно  закінчує  Московський  художній  університет  ім.  Н. 
Крупської,  а  потім  працює  учителем  Носовецької  школи  19  років  –  стає 
прикладом  для  сотень  своїх  учнів,  взірцем  стійкості,  мужності,  таланту, 
гуманітарного  світогляду  і  вихователем  молодих  обдарувань  –  викладає 
малювання, креслення, разом з учнями оформляє кабінети, прикрашаючи рідну 
школу. Тут розкішні пейзажі, гірські потоки, морські краєвиди з кораблями, 



зимові  в  інеї  ліси.  Згодом  працював  завклубом  і  заодно  художником  - 
оформлювачем. Допомагав в оформлені шкіл, дитячого садка, клубів не тільки 
в своєму рідному селі, а й в Трубочці, Косановому. 

КРУТЕНЮК Анатолій Олексійович
Анатолій Олексійович Крутенюк – учитель-методист Гайсинської ЗОШ 

№1. Він має більше 35 років педагогічного стажу. За цей час здобув великий 
досвід,  яким  щедро  ділиться  з  колегами,  має  свої  творчі  розробки,  що 
друкувались у спеціалізованих виданнях. Своєрідні методи викладання фізики 
дають позитивні результати – чимало випускників школи показують відмінні 
результати  саме  з  фізики.  І  ось  за  великі  творчі  досягнення  Анатолія 
Олексійовича  запрошують  на  конференцію  Соросівських  Учителів  та 
Соросівських Професорів.

І  наш  земляк  став  лауреатом  Міжнародної  Соросівської  премії,  яка 
заснована  Українським  відділенням  Міжнародного  фонду  «Відродження»  з 
метою підтримки розвитку точних наук. 

ПІП Віктор Олександрович
Віктор  Олександрович  Піп  народився  в  с.  Мітлинці.  Закінчив 

філологічний  факультет  Одеського  університету,  а  потім  поступив  в  театр-
студію при Одеському театрі  драми і  комедії.  Зіграв  чотири головні  ролі  в 
театрі, мав власні програми на обласному радіо і телебаченні, але потім виїхав 
в Москву. Заразу ж був прийнятий в шоу «Стар Гелакси», став працювати в 
ранковому  «Шидгара-шоу».  Паралельно  пробувався  в  кіно  і  пробивався  в 
театрі.  Знявся в головній ролі в фільмі «Очки», в серіалі  «Русские в городе 
Ангелов».  Брав  участь  в  антерепризному  театрі  «Фабрика  Театральних 
Событий» - спільно з Дмитром Харатяном, Олександром Болуєвим, Михайлом 
Єфремовим та іншими відомими артистами.

Знімався також в фільмах «Шутка Ангела», «Пуля-дура», «Амиго», «На 
вістрі меча», «Коси и забивай» та інші.

Віктор  Олександрович  –  актор  Московського  театру  при  театрі  ім. 
Вахтангова. 

БОНДАР Пилип Мусійович
Народився Пилип Мусійович Бондар в с.Чечелівці в бідній селянській 

сім’ї.  Закінчив  чотири класи  початкової  школи,  потім навчався  у  семирічці 
с.Зятковець.

У  1929  році  Пилип  разом  з  хлопцями-односельцями  їде  на  шахти 
Донбасу.  Працював  прибиральником  породи,  коногоном,  електрослюсарем. 
Без відриву від виробництва закінчив художній робфак. Потім навчається в 
Київському художньому інституті, стає скульптором.

Трудовій  людині  присвячує  Мусійович  свої  твори.  Експоновані  на 
Республіканській  виставці,  вони  стверджували,  що  в  галузь  станкової  та 



монументальної  скульптури  прийшов  зрілий  майстер.  Десятки  замовлень 
виконав наш земляк в галузі декоративної скульптури. Його руками створено 
чимало пам’ятників на братських могилах воїнів, які загинули в роки Великої 
Вітчизняної війни.

За  бойові  і  трудові  заслуги  П.М.Бондаря  нагороджено  багатьма 
медалями. Він – член Спілки художників України.

ПОЗДОРОВКІНА Алла Миколаївна
Алла  Миколаївна  Поздоровкіна  народилась  у  м.Гайсині,  проте  дитячі  та 

юнацькі  роки  пройшли  далеко  від  Гайсина.  Згодом  вона  повернулась  на 
Гайсинщину.  Молода,  енергійна,  талановита  дівчина  почала  працювати 
хореографом.  Сьогодні  Алла  Миколаївна  –  керівник  народного  дитячого 
колективу спортивно-естрадного танцю “Посмішка”, який є гордістю і славою 
нашого краю.

За 15 років свого існування колектив під керівництвом Поздоровкіної 4 
рази займав перші місця на міжнародних конкурсах, тричі ставав переможцем 
Всеукраїнського  фестивалю  “Чорноморські  ігри”,  що  проводиться  під 
патронатом Президента України. Вони неодноразово здобували призові місця 
у  щорічних  конкурсах  “Подільський  первоцвіт”,  “Музична  парасолька”,  як 
кращий танцювальний колектив представляли Вінниччину на Всеукраїнському 
конкурсі народної хореографії ім. Вірського.

Алла Миколаївна займається з дітками віком від 4 років. Можна лише 
уявити,  скільки сил,  витримки та  наполегливості  варто докласти  керівнику, 
аби навчити їх не просто гарно рухатися під музику, а досконало танцювати.

Немало  випускників  Алли  Миколаївни  продовжують  далі  професійно 
займатися танцями. І це її заслуга.

ТКАЧУК Володимир Григорович
Володимир  Григорович  Ткачук   працює  завідуючим  фельдшерсько-

акушерським пунктом с. Нараївки. Після закінчення у 1961 році Гайсинського 
медичного училища вже 46 років Володимир Григорович допомагає у боротьбі 
з хворобами жителям села. За ці роки він побував майже у кожній оселі, надав 
медичну  допомогу  усім,  хто  звертався  до  нього,  а  це  сотні  людей.  Вдячні 
нараївчани  неодноразово  обирали  свого  фельдшера  депутатом  районної  та 
сільської рад, присвоїти йому високе звання Почесного громадянина села. Та й 
невеличкий колектив ФАП під його керівництвом працює злагоджено, готовий 
допомагати  в  будь-яку  скрутну  годину.  За  вболівання  про  долю  людей, 
високий  професіоналізм  В.Г.  Ткачук  у  1983  році  присвоїли  звання 
Заслуженого працівника охорони здоров’я. 



ГРОМОВИЙ Никифір Терентійович
Народився  Никифір  Терентійович  Громовий  в  селі  Краснопілка  1915 

року в багатодітній  селянській родині.  Ще з  малечку довелось  працювати. 
Пережив страшний голод 1932-1933 років, під час якого втратив рідних.

Далі  фінський  фронт,  Вітчизняна  війна,  ампутація  руки.  Педагогічну 
освіту здобув на початку 40-х. Повернувшись в село після війни, вчителював у 
рідній школі.

У  1945  році  під  керівництвом  Громового  було  поставлено  першу 
драматичну виставу створеним драматичним гуртком. Після того були сотні 
вистав української і зарубіжної  драматургії, сучасних драматургів.

Никифір Терентійович зі своїми  аматорами давали вистави і в сусідніх 
селах, за що мали щедрі подяки від населення та часті публікації про них у 
пресі,  а  від райвідділу культури – почесні  грамоти,  а  також дипломи –  від 
обласного управління культури.

Никифір Громовий, як педагог вийшов на заслужений відпочинок, руки 
не опустились, а взявся за створення музею с. Краснопілки. Почав із розмови, 
із  старожилами,  та  зробивши  виписки  про  давнину  Краснопілки  у  музеях 
Умані,  Вінниці,  Кам’янця-Подільського,  написав  історію  села.  Тепер  цей 
музей  приваблює  відвідувачів.  Музей  збагатився  тисячами  різноманітних 
експонатів. А відвідувачі звідусіль: були делегації з Німеччини, представники 
Російської Федерації, мешканці сусідніх сіл, учні з шкіл. Протягом двадцяти 
років очолював Никифір Терентійович музей на громадських засадах.

Односельчани гідно оцінили вклад Громового в розвиток культури села. 
За п’ятдесятирічне керування драматичним гуртком, постановку сотні вистав, 
включаючи виготовлення  декорацій  та  створення   історичного  музею йому 
присвоєно звання Почесного громадянина села.   

ЄЛОВЕЦЬКИЙ Алєксандр
ЄЛОВІЦЬКИЙ  Алєксандер  (1804-1877)  -  політичний  і  релігійний  діяч, 
письменник,  публіцист,  мемуарист,  видавець.  Син  -  Вацлава  й  Гонорати  з 
Ярошинських, брат - Едварда, народився 18.XII в Губнику Гайсинського пов. 
Початкову освіту отримав удома під керівництвом кс. Скіби, базиліанина. 2.IX. 
1815  записався  одразу  до  3-го  класу  Подільської  гімназії  (Вінниця),  яку 
закінчив  1820  р.  Восени  наступного  року  вступив  на  філософський  фак. 
Краківської академії. Уже тоді писав філософськи статті. У 1824 р. перейшов 
до  Варшавського  ун-ту,  де  1825  р.  отримав  ступінь  магістра  філософських 
наук.  Паралельно  ходив  на  лекції  з  звих.  літератури.  У  кінці  того  ж  року 
повернувся до Губника, де господарював. Під впливом хворби батька переклав 
пол. мовою одну з праць відомого франц. хірурга Ж. Леруа д'Етіоля, яку видав 
власним коштом («Medycyna yleczająca», В., 1829). призначаючи прибуток від 
розпродажу їда користь убогих. У 1830 р. допомагав хворим на холеру. Разом з 
батьком  брав  участь  у  Листопадовому  повстані  на  Правобережній  Україні, 
зокрема  в  битвах  під  Дашевом,  Тивровом,  Обідним  і  Майданом.  Був 
ад'ютантом-секретарем  - ген. Б. Колишка, писав для нього відозви, виступав 



від його імені, а також приймав присягу на вірність вітчизні, текст якої склав 
сам.  Після  розгрому  повстання  в  Україні  разом з  братами  переховувався  в 
Галичині, але був ув'язнений австрійцями. У кінці червня 1831 р. дістався до 
Варшави. 9.УІІ увійшов до сейму як гайсинський посол, на одному із засідань 
подав власний опис подільського повстання. Був членом Патріотичного т-ва й 
Комітету руських земель. Узяв участь в обороні Варшави як каноньєр гвардій-
ської артилерії.
Після падіння Варшави виїхав із сеймом до Закрочима. Потім через Пруссію 
добрався до Галичини. Пробувши півроку у Львові, на звістку про скликання 
сейму в еміграції приїхав 21.VII. 1832 до Парижа. Там узяв активну участь у 
посольській комісії, скликаній для редагування меморіалу про переслідування 
в  Польщі.  Крім  того,  був  співзасновником  (XII.  1832)  і  секретарем  Т-ва 
наукової  допомоги,  про  яке  написав  спільно  з  М.  Мохнацьким  працю  «O 
Towarzystwie Wzajemnej Pomocy» («Про Товариство взаємної допомоги». Пар., 
1833). Т-во провадило військову школу в Парижі, школи для пол. дітей у Нан-
сі й Орлеані, а також від 1838 р. Пол. бібліотеку в Парижі. Є. був членом Т-ва 
лит.  і  руських  земель,  деякий  час  діяв  у  Національному  пол.  комітеті  та 
Національному комітеті пол. еміграції (Х.1832-ІІІ.1834). Також був активним 
членом Історично-літературного т-ва від моменту, його заснування (з 3.V.1835 
- секретарем). У 1833р. став меценатом А. Міцкевича, викупивши 2 тис. екз. 
його зб. «Роеzjе» (т. IV, Пар., 1832) і видаючи власним коштом деякі його тво-
ри,  м.  ін.  «Dziady»  (ч.  III,  1833),  «Księgi  narodu  polskiego  I  piellgrzymstwa 
polskiego» (1834). Разом з Е. Янушкевичем заснував у Парижі комісійний дім, 
пол. книгарню та друкарню (1.VII.1835), в якій видавав твори А. Міцкевича, 
Ю.  Словацького,  З.  Красінського,  Ю.  Нємцевича,  К.  Бродзінського,  -  С. 
Вітвіцького,  В.  Поля,  А.  Горецького,  М.  Мохнацького,  Й.  Лєлєвеля,  -   Г. 
Жевуського, Ф. Вротновського, М. Чайковського, К. Гоффман, І. Красіцького 
та ін. У своїй, а також інших друкарнях видав кілька власних праць, м. ін. «О 
роwstaniu» («Про повстання», 1835), і полемічних листівок. До публіцистики 
Є. також належать анонімні політичні статті під назвою «Listy do rodaków przez  
demokratę»  {«Листи  демократа  до  земляків»,  Пар.,  1848),  які  пояснювали 
поняття свободи й демократії з католицьких позицій.
Крім того, редагував і видавав журн. «Rocznik Emigracji Polskiej» (Пар., 1836), 
а після його закриття «Wiadomości Krajowe I Emigracyjne» (1837). У 1838-40 
рр. відредагував і видав 3 щорічники «Kalendarzyk Pielgrzymstwa Polskiego». 
Співпрацював  також  з  багатьма  іншими  часописами  як  у  Франції,  так  і  в 
Польщі.  У  Парижі  постійно  перебував  серед  поетів,  музикантів,  акторів, 
художників і багатьох відомих людей. Визначав програму й добирав акторів 
для Італ. опери (дружив тоді з Д. Б. Рубіні). Залишався в дружніх стосунках з 
П.  Міхаловським,  який  малював  Є.  його  улюблених  коней.  Після  смерті 
художника виголосив похоронну проповідь (була видана).
Улітку 1835 р.  здійснив подорож до Англії,  наступного року - у Піренеї.  У 
1837 р. зустрівся з матір'ю, сестрою та братом поза Парижем, після чого провів 
матір і сестру аж до кордону Чехії. У 1838 р. перебував протягом шести тижнів 
у  Александербаді  (Баварія),  де  писав  частково  свої  спогади  («moje  



wspomnienia», t.  1-2,  Пар.,  1839).  Їх  доповнюють  листи  Є.  до  К.  Ходкевич 
(«Листи до Ксаверини»),  В.,  1964).  У кінці  1838 р.  вступив до католицької 
духовної семінарії св. Станіслава Костки в Парижі. Продовжив духовні студії в 
семінарії  у  Верса-лі.  1.Х.1839  продав  пол.  книгарню  та  друкарню  Ю. 
Марильському. 18.ХП.1841 був висвячений на священика. Потім став вікарієм 
у  передмістях  Парижа  Отейль  і  Сен-Клу.  Восени  1842  р.  за  дорученням 
познанського архієпископа виїхав до Рима, щоб скласти Папі Римському звіт 
про стан релігії  в  Польщі.  У 1843 р. вступив до Згромадження воскресіння 
Господа нашого Ісуса Христа (т. зв. змартвихвстанці) - католицького чернечо-
го  ордену,  основною  метою  якого  в  той  час  було  моральне  й  релігійне 
відродження пол.  еміграції.  У  1844  р.  виїхав  до  Парижа,  де  тривалий  час 
керував Пол. місією при костьолі св. Роха, а від 1849 р. - при костьолі Успіння 
Пресвятої  Богородиці  (Аssomption)  і  мав  великий  вплив  на  емігрантське 
середовище.
У 1850-61 рр. перебував в основному в Парижі в пастирській праці, а також 
збираючи фундуші на будівництво пол. костьолу в Парижі (зібрані кошти були 
передані  після  1863  р.  на  Пол.  колегіум  у  Римі).  Ультраконсервативних 
поглядів, Є. також рішуче засуджував релігійно-містичний рух А. Товянського 
(т. зв. товянізм), натомість підтримав морально Січневе повстання: виголошу-
вав патріотичні проповіді, писав повстанські вірші. Після розгрому повстання 
діяв переважно на релігійній ниві, зокрема переклав низку релігійних праць 
пол.  мовою,  а  також  опублікував  кілька  власних,  м.  ін.  «Духовний  вінок»,  
«Книга  для  богослужіння»,  «Місяць  Марії»,  «Духовні  листи». Крім  того,  у 
національні річниці виголошував і публікував проповіді, видав кілька власних 
віршів.  Кілька  праць Є.  на  історичну  тематику зосталися  в  рукописі,  м.  ін. 
«Акт детронізації царя», «Барська конфедерація», «Історичні нотатки». Був 
членом адміністративної ради Закладу св. Казимира в Парижі, а також зробив 
великий вклад у будівництво Пол. колегіуму в Римі.
30.1.1877  прибув  до  Рима  для  лікування  очей.  По  дорозі  відвідав  Т. 
Лєнартовича  у Флоренції.  Помер у  Римі  15.IV.  1877,  похований у гробовці 
свого ордену. У будинку Пол. колегіуму в Римі вміщено мармурове погруддя 
Є. різця В. Олєщинського, а в пол. костьолі в Парижі 1930 р. відкрито пам'ятну 
табличку.  Є.  присвячували  вірші  Ц.  Норвід  і  Ю.  Б.  Залєський,  а  С. 
Виспянський увічнив його в драмі «Legion».

КЄШКОВСЬКИЙ Вітольд
КЄШКОВСЬКИЙ (Kieszkowski)  Вітольд  (1903-1950)  -  історик 

мистецтва, консерватор пам'яток, музейник. Народився 20 або 25.ІІ в Дубині 
Гайсинського пов. Був сином Аполінари та Францішки з Бернатовичів.  Мав 
сестру Ванду. Дитинство провів у Нараївці Гайсинського пов. і в якомусь селі 
коло Вінниці. Навчався спочатку вдома, а від бл. 1912 р. - у школі в Гайсині. 
Продовжив  навчання  у  Вінниці.  Брав  участь  у  діяльності  Пол.  військової 
організації.



У січні  1920 р.  приїхав  з  батьками до Варшави.  Вступив  добровольцем до 
війська  і  відбув кампанію 1920 р.  У кінці  того  ж року відновив перерване 
навчання  і  1921  р.  отримав  атестат  зрілості  в  гімназії  ім.  Замойського  у 
Варшаві.  Одразу  ж  поступив  у  Варшавський  ун-т,  де  студіював  спочатку 
археологію,  а  через  рік  перейшов  на  історію  мистецтва  та  став  учнем  3. 
Батовського.  Магістерський  диплом  отримав  аж  1929  р.  у  зв'язку  з 
необхідністю  паралельно  зі  студіями  заробляти  собі  на  життя,  зокрема  в 
1925/26 навчальному році викладав пол. мову й історію в жіночій гімназії ім. 
М.  Конопніцької  в  Радомі,  у  1928-29  рр.  працював  у  кабінеті  гравюр 
Рапперсвільської бібліотеки при Національній бібліотеці у Варшаві.

У 1929-30 рр. брав участь в інвентаризації пам'яток Браславського пов. У 
1930-36  рр.  був  асистентом  Закладу  пол.  архітектури  й  історії  мистецтва 
Варшавської  політехніки,  1932  р.  очолив  редакцію  його  видання  «Biuletyn 
Historii  Sztuki i Kultury».  Паралельно в 1930-31 і 1934-35 рр. інвентаризував 
пам'ятки  на  території  Равсько-Мазовєцького  пов.  Результати  опублікував  у 
праці  «Powiat rawsko-mazowiecki.  Inwentarz topograficzny»  («Равсько-
Мазовєцький повіт. Топографічний інвентар». В., 1939). У 1935 р. отримав 6-
місячну стипендію для навчання в Італії. Невдовзі після повернення обійняв 
посаду  консерватора  пам'яток  Варшавського  та  Бялистоцького  воєводств. 
Оточив  особливою  увагою  розкопки  на  території  Старого  замку  в  Гродні, 
запроваджуючи складні,  новаторські методи збереження їхніх результатів. У 
1935  р.  за  дорученням  Закладу  пол.  архітектури  й  історії  мистецтва 
Варшавської  політехніки розпочав  працю над ґрунтовною монографією про 
Уяздувський замок у Варшаві (дослідження не закінчив,  а зібрані матеріали 
згоріли  під  час  II  світової  війни).  У  1936-37  рр.  був  також  художнім 
керівником  видавництва  «Агкаау».  Призначений  консерватором  пам'яток 
Віденського та Новогродського воєводств (1937), залишався на тій посаді аж 
до поч. II світової війни. Багато зробив для консервації руїн середньовічних 
замків, особливо в Троках і на Замковій торі у Вільні.

Від  осені  1939  до  1940  рр.  перебував  у  таборі  коло  Риги.  У  1941  р. 
повернувся до Вільна, де став співвласником антикварної крамниці, яка була 
центром таємного навчання та руху Опору, а також намагався не допустити 
відпливу  цінних  предметів  до  чужинців.  У  1943  р.  був  заарештований  і 
ув'язнений протягом кількох тижнів. У травні 1945 р. повернувся до Варшави. 
Був призначений заступником генерального консерватора пам'яток у Головній 
дирекції  музеїв  і  охорони пам'яток  Міністерства  культури  і  мистецтва.  Не-
забаром  виїхав  до  Нижнього  Шльонська,  керував  там  охороною  та 
ревіндикацією пам'яток, вивезених з Польщі гітлерівцями. Загальний баланс 8-
місячних  ревіндикаційної  діяльності  під  керівництвом  К.  виражався  ВІЗІ 
вантажному  автомобілі  та  22  товарних  вагонах  повернених  пам'яток.  За 
ревіндикаційну  працю  був  відзначений  офіцерським  хрестом  ордена 
Відродження Польщі (1947).

У  1946  р.  став  заступником  головного  директора  музеїв  і  охорони 
пам'яток.  На  тому  посту  м.  ін.,  організував  Керівництво  досліджень  над 
витоками пол. держави, улітку 1948 р. особисто керував розкопками в Оструві 



Лєдніцькому Гнезненського пов.  Діяв  також у Союзі  істориків  мистецтва  й 
культури,  зокрема  від  1946  р.  як  член  товариського  суду  при  Головному 
правлінні  та  віце-голова  Варшавського  відділу  Союзу.  У  Нижньому 
Шльонську організував у палаці Паулінум в Єлєній Ґурі Будинок творчої праці 
для членів Союзу. Крім того, очолював раду суспільної опіки над пам'ятками 
Пол. краєзнавчого т-ва. У 1946 р. став членом комісій історії мистецтві ПАН та 
історії  культури  й  мистецтва  Варшавського  наукового  т-ва,  1949  р.  - 
секретарем  останьої.  Того  ж  року  отримав  у  Варшавському  ун-ті  ступінь 
доктора історії мистецтва на підставі праці «Lapidarium renesansowe w Arkadii.  
Ze studiów nad sztuką  Jana Michałowicza z Urzędowa»  («Ренесансові  кам’яні  
пам’ятки в Аркадії. Зі студії над творчістю Яна Міхаловича з Ужендува»). У 
1949 р. у зв'язку з погіршенням стану здоров'я відмовився від праці в Головній 
дирекції  музей»  і  охорони  пам'яток  та  очолив  Галерею  пол.  малярства 
Національного музею у Варшаві. За рік реорганізував її і влаштував пересувну 
виставу «Варшава в малярстві», для якої опрацював путівник.

Зацікавлення К. як історика мистецтва концентрувалися, головним чином, 
на  питаннях.  пов'язаних  з  пол.  архітектурою та  скульптурою XVI  і  першої 
половини XVII ст. Найвідоміші праці К. в тій царині: «Надгробки в Хробжі та 
їхні  імовірний  автор  Ян  Міхалович  з  Ужендува»,  «Королівський  замок  у 
Лобзуві»  там  же,  1935/36),  «Історія  будівництва  замку  в  Нєполоміцах  за 
панування  Зшмунта  Авіу-ста  (1550-1570)», «Єзуїтський  колегіум  у 
Сандомирі», «Примас Ян Ласький і початок ренесансу в Польщі», «Arkady». 
1936),  «Нижній  віденський  замок», там  же,  1936),  «Уяздувський  замок», 
«Stolica», 1949. Дещо пізніший період розглядається в праці «Карло Спампоні,  
італійський  архітектор,  який  творив  у  Польщі  в  ХVІІІ  ст.».  У  зв'язку  з 
розкопками  в  Гродні  опублікував  статтю  «Гродно -  середньовічна  Троя», 
«Arkady»,  1937),  у зв'язку з ревіндикаційними працями -  «Музейне зібрання 
Паулінум  іревіндикація  пам  'яток  на  Нижньому  Шльонську»,  В., 1948,  у 
зв'язку з проектованою відбудовою Королівського замку у Варшаві -  «Мате-
ріали  до  реконструкції  Варшавського  замку»,  1949.  Для  збірника  про 
Королівський  замок  у  Варшаві  (в  рукописі)  приготував  розділ  про  період 
ренесансу.

У своїх працях використав тільки невелику частину матеріалів до історії 
пол. мистецтва, зібраних ним під час багатолітніх пошуків у пол. архівах. Ті 
знахідки, цінні з огляду на великі втрати архівних джерел під час II світової 
війни,  передав  1946  р.  Державному  інституту  історії  мистецтва  й 
інвентаризації пам'яток.

Помер 10.IX. 1950 у Варшаві,  похований на Повонзківському цвинтарі. 
Був одружений з Марією Лаською, у першому шлюбі Єльською, з якою мав 
сина Марка.

ЛІПКОВСЬКИЙ Вацлав Антоні
ЛІПКОВСЬКИЙ (Lipkowski)  Вацлав Антоні  (1904-1961)  -  моряк.  Народився 
13.  VI  в  Краснопілці  Гайсинського  пов.  Був  правнуком  Генрика,  онуком 
Генрика Бенедикта (1838-27. VI. 1900, Краснопілка) і  Юзефи з Кошарських, 



сином  Вацлава  (1870-15.X.  1907,  Росоша  Гайсинського  пов.),  власника 
Краснопілки, М'якохода, Чорної Греблі, Хмарівки, Раківки Гайсинського пов., 
і  Марії з Ліпковських, доньки Пьотра Бенедикта (батьки Л. були кузенами). 
Мав брата Генрика Антоні (10.XII.1905, Краснопілка-1957).

Навчався в Києві та Кракові. Після отримання атестату зрілості вступив до 
Морської школи в Тчеві, звідки перейшов до Офіцерської школи Військового 
флоту в Торуні. 15.VІІІ.1929 отримав звання підпоручика флоту. Протягом 10 
місяців стажувався як вахтовий офіцер на франц. навчальному крейсері «Edgar 
Quinet». Потім служив у кадровому складі флоту у Свєці, Школі спеціалістів 
флоту на кораблі «Bałtyk», командуванні флоту в Гдині (як флаг-офіцер), на 
транспортному судні  «Wilia»  і  торпедоносці  «Podhalanin».  1.1.1933 отримав 
підвищення  на  поручика  флоту,  5.V. 1933  був  призначений  командиром 
моторки для водолазів «Nurek:». З метою вдосконалення кваліфікації водолаза 
пройшов у кінці 1935 р. спеціальний курс на брит. винищувачі «Execellent» в 
Портсмуті.  Коли  в  кінці  наступного  року,  відслуживши  своє,  «Nurek»  був 
викреслений зі  списку допоміжних суден флоту, Л. очолив новозбудоване в 
Модліні судно для водолазів (теж «Nurek»). 

Як командир обох суден провадив багато підводних робіт на будівництві 
гдинського порту й бази для підводних кораблів у військовому порту Гель. 
12.1.1938 вступив у командування новим тральщиком «Jaskółka», а 13.ІІІ. 1938 
отримав  підвищення  на  капітана  флоту.  1.V.  1939  був  на  короткий  час 
призначений до штабу командування флоту в Ґдині, а потім як флаг-офіцер - 
до  керівництва  військового  флоту  у  Варшаві.  28.VІІІ  став  командиром 
тральщика «Mewa» і на тому посту взяв участь 1 .IX. 1939 у великій повітряно-
морській  битві  в  Гданській  затоці.  Самовіддано  захищаючи  мінний 
загороджувач «Gryf», проти якого був скерований головний удар нім. авіації, 
«Mewa» отримала серйозні пошкодження та зазнала важких втрат у вбитих і 
поранених.  Л.  також  був  поранений.  Після  того,  як  під  час  морської  та 
повітряної атаки на порт Гель З.ІХ «Mewa» була затоплена, Л. узяв участь в 
обороні півострова й попав у полон до німців. Під час нальоту союзників на 
табір для військовополонених офіцерів в Ітцехо знову був поранений. 

Після  визволення  виїхав  до  Англії,  де  продовжував  службу  в  Пол. 
військовому  флоті:  спершу  в  морському  таборі  в  Оукхемптауні,  потім як 
штабний офіцер команди «Połnoc» у Гріноку (у той час двічі пройшов курс 
спеціаліста-водолаза: у Портсмуті й Толвоті під Лондоном) і як командир Пол. 
морського  відділу  там же 5.IV.  1947 зареєструвався  в  морській  секції  Пол. 
корпусу  підготовки  й  розподілу.  Мешкав  у  Англії  до  кінця  життя.  Був 
нагороджений хрестом Доблесних, бронзовою медаллю за довголітню службу, 
брит.  медаллю  War Medal,  голланд. хрестом  Orde van Ornje Nassau Knight’s 
Cross.

Був одружений із шотландкою Енн Р. А. Джерріт, дітей не мав.
Брат Л. Генрик Антоні також був капітаном великого судна. У 1937-39 рр. 

викладав навігацію в державній морській школі в Гдині. Під час II  світової 
війни був командиром фрахтовця “Oksywie”,  служив у брит.,  а  потім амер. 
флоті. Після закінчення війни працював в амер. торговому флоті.



НЄДЗЕЛЬСЬКИЙ Евгеніуш
НЄДЗЄЛЬСЬКИЙ, Недзельський  (Niedzielski)  Евґеніуш  (Євген)  (1850-

1913) - драматичний актор; псевд.: Недєлін. Народився 19.ХІ на хуторі поблизу 
Гайсина.  Походив  зі  шляхетського  роду.  Був  сином  Якуба.  Навчався  в 
Немирівській гімназії та Одеському комерційному училищі. З 1873 р. розпочав 
акторську діяльність у провінційних трупах, які гастролювали в Україні. Був 
одним з організаторів Театру Соловцова в Києві (1891), в якому (з незначними 
перервами)  працював  до кінця  життя.  Його  кращі  ролі:  Фамусов  («Горе  от 
ума»  Грибоєдова),  Гаєв.  Астров  («Вишневий  сад»,  «Дядя  Ваня»  Чехова  і 
Кречинський («Свадьба Кречинского» Сухово-Кобиліна).

Помер 5.ХІ.1913.

ЦИБУЛЬСЬКИЙ Стефан Сильверіуш
ЦИБУЛЬСЬКИЙ (Cybulski) Стефан Сильверіуш (1858-1937) -  філолог, 

освітній  діяч.  Народився  20.VІ. в  Кущинцях  Гайсинського  пов.  Походив  зі 
шляхетського роду. Був сином Юзефа й Емілії з Білінських. Мав брата Яна, з 
яким легітимувався 1867 р. в Подільській губ.

Дитинство провів у Семидубах Балтського пов. Вдома отримав початкову 
освіту, потім поступив до 3-го класу Немирівської гімназії, яку закінчив 1879 
р.  зі  срібною медаллю.  Далі  навчався  на  історично-філологічному  фак.  Ва-
ршавського ун-ту.  За працю рос.  мовою  «Фонетические й морфологические 
особенности  греческого  языка»  («Фонетичні  й  морфологічні  особливості 
грецької  мови») отримав  1883  р.  ступінь  кандидата  історично-філологічних 
наук і  срібну медаль.  Того ж року розпочав викладати класичні  мови в  IV 
Варшавській чоловічій гімназії (1883-90).

У 1887 р.  відвідав Грецію. Науковим плодом цієї подорожі були праці: 
«Военное дело у древних греков» («Військова справа в давніх греків»,  ч. 1, В., 
1889;  вид.  2,  випр.  і  доп.:  СПб.,  1901)  і  «Французский  археологический 
институт  в  Афинах  (Écoле  d’Athenes)»  («Французький  археологічний 
інститут  в  Афінах  (Écoле  d’Athenes)»,  В.,  1889).  З  1889  р.  видавав  (за 
співучасті інших вчених) таблиці з кольоровими ілюстраціями «Таблиці, що 
ілюструють  грецькі  й  римські  старожитності»  з  пояснювальними  текстами: 
повними - рос. і нім. мовами, скороченими - рос., пол., франц. та італ. мовами. 
Рос.  видання  таблиць  (бл.  20)  отримало  назву  «Таблиці  для  наглядного 
преподавания  й  изучения  греческих  й  римских  древностей»  («Таблиці  для 
наочного  викладання  й  вивчення  грецьких  і  римських  старожитностей»)  і 
виходило  з  1890  р.  переважно  в  Петербурзі  (кілька  у  Варшаві).  Таблиці 
охоплювали  всі  сторони  життя  давніх  греків  та  римлян  -  найбільші  міста 
(Афіни  й  Рим),  побут,  військову  справу,  театр  тощо.  Завдяки  цій  праці, 
відзначеній на багатьох світових виставках, Ц. здобув ім'я в Європі й Америці. 
Крім  того,  вийшло  4  зошити  його  таблиць  (пол.  мовою)  «Боги  і  люди  в 
грецькому і римському мистецтві».

У  1890  р.  був  переведений  до  Миколаївської  імператорської  гімназії  в 
Царському Селі, 1904 р. - до III Петербурзької гімназії. Паралельно викладав 



загальну історію в Петербурзькій католицькій духовній семінарії. Крім того, у 
Петербурзі від 1. VIII. 1907 до 15.VIII. 1919 був директором чоловічої гімназії 
при костьолі св. Катерини в Петербурзі,  від 1910 р. викладав грец. мову на 
Вищих  історико-літературних  і  юридичних  жіночих  курсах  М.  Раєва. 
Працював  на  педагогічній  ниві  з  великим  запалом,  зокрема  організовував 
вистави класичних трагедій Софокла,  влаштовував концерти й видовища на 
теми з класичного світу.  Від 1.ІХ.1907 був редактором і  видавцем науково-
популярного філологічного щомісячника «Гермес».

Крім вищеназваних, видав ще низку праць з античних історії та культури 
та  методики  їхнього  викладання,  зокрема  «Музика  й  пение  в  гимназиях» 
(«Музика та співи в гімназіях», «Жур. Минва нар. просв.», 1891; окремо: СПб., 
1891),  «Антигона  Софокла.  Лирические  партии  трагедии  с  метрическими 
делениями,  музьїкой  й  иллюстрациями,  с  приложением  указаний  для 
постановки трагедии на сцене» («"Антігона" Софокла. Ліричні партії трагедії з 
метричними  поділами,  музикою  та  ілюстраціями,  з  додатком  вказівок  для 
постановки трагедії  на сцені»,  Царське Село;  В.,  1892),  «Греческие монети. 
Нумизматический  атлас  для  школьї  й  любителей  греческих  древностей» 
(«Грецькі  монети.  Нумізматичний  атлас  для  школи  і  любителів  грецьких 
старожитностей»,  СПб.,  1894),  «Художественное  введение  к  IV  книге 
обвинительной  речи  М.  Т.  Цицерона  прошив  Верреса  (о  памятниках 
искусства).  Греческая  скульптура»  («Художній  вступ  до  IV  книги 
обвинувальної промови М. Т. Ціцерона проти Верреса», «Отчет Николаевской 
царскосельськой  гимназии  за  1899  год»;  відбиток:  СПб.,  1900),  «Школьное 
изучение истории искусств» («Шкільне вивчення історії мистецтва», М., 1900), 
«Моим бывшим ученикам» («Моїм колишнім учням», СПб., 1901; промова під 
час  вручення  атестатів  випускникам  Миколаївської  гімназії  2.  VI.  1900^), 
«История  искусств  в  гимназиях»  («Історія  мистецтва  в  гімназіях»,  «Жур. 
Минва  нар.  просв.»,  1907;  окремо:  СПб.,  1907),  «Три  школьных  вопроса» 
(«Три шкільних питання», Петр., 1917).

На  засіданні  Рос.  археологічного  т-ва  18.11.1906  прочитав  реферат 
«Школа й наука» («Школа й наука», «Санкт-Петербургские ведомости», 1906, 
№ 118),  виданий під назвою «К вопросу о преподавании древних языков в 
гимназии» («До питання про викладання давніх мов у гімназіях», СПб., 1906). 
Крім  того,  видав:  «Основи  латинского  языка  в  популярном  изложении. 
Введение в чтение древних авторов» («Основи латинської мови в популярному 
викладенні.  Вступ  до  читання  давніх  авторів»,  Петр.;  М.,  1915),  «Первая 
маленькая  латинская  хрес-томатия»  («Перша  маленька  латинська  хрес-
томатія», у додатку до жур. «Гермес»; окремо: Петр., 1918).
Кілька праць присвятив розвитку середньої освіти в Європі,  м. ін. «Поездки 
учащихся  за  границу»  («Поїздки  учнів  за  кордон»,  «Русская  школа»,  1901; 
окремо: СПб., 1901), «Организация средней школи в Западной Европе» («Ор-
ганізація середньої школи в Західній Європі», «Жур. Минва нар. просв.», 1906; 
окремо:  СПб.,  1906),  «Заграничные  впечатления.  Некоторые  учебные 
заведення  в  Германии»  («Закордонні  враження.  Деякі  навчальні  заклади  в 
Німеччині», «Жур. Минва нар. просв.», 1911; окремиг СПб, 1911).



Після  повернення  до  Польщі  від  січі  1920  р.  працював  у  Міністерстві 
освіти, зокреж від 1924р. - міністерським інспектором середніх шкіл у галузі 
класичних мов. Під його керівництвом була опрацьована програма навчання 
класичних мов у гімназіях. Сам підготував  зо  державної освітньої програми 
методичні  вказівки  для  вищих  гімназій  «Класична  філологія», 1927.  Йому 
завдячує виникненням державна класична гімназія ил Т. Рейтана у Варшаві. У 
Варшавському ун-ті  Ц.  вів заняття з грец.  мови (1921-23),  читав лекції  про 
грец. та римські старожитності (від 1922;) і з дидактики й методики класичної 
філологи (від  1927).  Паралельно вів  заняття  з  лат.  мови в  гімназіях.  Видав 
«Підручник  для   вивчення  латинської  мови  та  класичної  філології», Л.;  В., 
1922. Ентузіаст і пропаганди античного мистецтва, він сам влаштовував кла-
сичні вечори й вистави п'єс класичних авторів, а також заохочував до цього 
інших.  Усе  життя цікавився  музикою,  пропагував  її  як  засіб  активізації 
навчання та розуміння античної поезії в гімназіях.

У 1930 р.  вийшов на  пенсію і  став  директором приватної  гуманітарної 
гімназії  у  Варшаві  «Przyszłość» («Майбутнє»).  Був співзасновником (1921) і 
першим головою Варшавського  кола Філологічного т-ва, в якому активно та 
плідної  протягом  багатьох  років  читав  лекції,  готував  звіти,  брав  участь  у 
з'їздах.  У  1934  р.  під  час  святкування  50-річного  ювілею  наукової  та  пе-
дагогічної діяльності отримав звання почесного члена Філологічного т-ва. Був 
автором багатьох наукових праць пол., рос., нім. і франц. мовами.

Помер 21.11.1937 у Варшаві.

ЯРОШИНСЬКИЙ  Едвард Ігнаци
ЯРОШИНСЬКИЙ (Jaroszynsks) Едвард Ігнаци (1865-1907) - католицький 

діяч і письменник. Народився 17.VІІІ в Кібличі Гайсинського пов. Був онуком 
— Едварда, сином Чеслава (15.Х.1840, Печера Брацлавського пов. -12.ІІ.1900, 
Кіблич) й Ельжбєти Марії зі Стемпковських (1840 або 1845-30.ХІ.1905. Куна). 
Батько Я. був одним з найбагатших свого часу поміщиків у Подільській губ. 
Дідич  Куни,  Мар'янівки,  Крутогорба,  Жерденівки,  Глибочка,  Михайлівки, 
Грузького й Миткова Гайсинського пов., він набув  ще в тому ж повіті в О. 
Ярошинського тишківку і Рахнівку (купча від 16.VІІІ.1860), Огіївку й Кіблич 
(купча від 22.XII. 1860), а в Липовецькому пов. В. Потоцького частину Сороки 
(1861). Йому належали пивоварний завод у Куні та 12 водяних млини у різних 
маєтках.  Капітали,  розміщені  в  різних  банках,  становили  91  тис.  836  руб. 
80  коп.,  а  загалом  чиста  (тобто  після  відрахування  боргів)  вартість  усіх 
залишених ним маєтностей становила на 1901 у 720 тис. 928 руб. 55 коп.

Я. мав брата Казімєжа Маріана Юзефа (27.IX. 1872-17.VII. 1927), дідича 
Кіблича,  Миткова,  Рахнівки,  Грузького,  Тишківки,  Огіївки  та  частини 
Жерденівки,  одруженого  (шлюб  4.  VI.  1901  у  Варшаві)  зі  своєю  кузиною 
Йоанною Бонецькою (сестрою Е.  Бонецького),  і  сестер Марію,  заміжню від 
1890  р.  за  гр.  Стефаном  Понінським,  та  Яніну,  яка  вступила  до  кляштору 
феліціянок під іменем сестри Тереси.



Я.  студіював  філологію  та  історію  мистецтва  в  Ягєллонському  ун-ті 
(Краків),  потім історію мистецтва  в Римі.  У римський період вивчав також 
суспільно-католицьку думку, особисто познайомився з папою римським Левом 
XIII і став папським шамбеляном. Пізніше кілька разів виїжджав до Рима для 
виконання шамбелянських функцій.
Писав  праці  про  християнство,  в  яких  популяризував  ідею  суспільного 
відновлення  на  ґрунті  вчення  папи  Лева  XIII.  Перший  з  католицьких 
письменників пропагував викладену в енцикліці Лева XIII «Rerum novarum» 
ідею розв'язання суспільних питань, які стосувалися, м. ін., втручання держави 
в  суспільно-господарське  життя,  діяльності  профспілок,  значення й  гідності 
людської праці, тривалості робочого дня і прав працюючих. Звертався також 
до історії розвитку суспільно-католицької думки та діяльності в різних країнах 
світу. Друкувався в часописах «Słowo» та «Czas» й окремо. Найвідоміша праця 
Я. - «Katolicyzm socjalny» («Соціальний католицизм», ч. І-ІІІ, Кр., 1900—01). Її 
друга  частина  вийшла  під  назвою  «Суспільна  місія  церкви»,  з  текстом 
енцикліки  «Яегит  поуашт»,  третя  —  «Права  тих,  хто  працює». Вихід  цієї 
праці  вважається  поч.  історії  сучасної  суспільно-християнської  думки  в 
Польщі.  Крім  того,  Я.  видав  студії  «Лев  ХШ  і  християнська  демократія.  
Суспільні студії», Кр., 1899. Лекції Я., прочитані ним 1907р. на центральних 
суспільних курсах, організованих Т-вом християнських робітників у Варшаві, - 
«Історія  суспільної  католицької  діяльності  до  Льва  ХIII»  та  «Лев  XIII  і 
християнські принципи суспільного устрою» - увійшли до зб. «Kursa społeczne 
odbyte w Warszawie dnia 27, 28, 29 і 30 sierpnia 1907 roku» (В., 1907).

У результаті родинного поділу батьківського спадку (від 27.VII.1901) Я. 
отримав  Куну,  Глибочок,  Михайлівку,  Крутогорб,  Мар'янівку  й  частину 
Жерденівки (чиста вартість його частки становила 275 тис. 842 руб. 18¾ коп.). 
За основну садибу обрав собі Куну. У тамтешньому класичному палаці перед 
революцією  були  цінні  мистецькі  колекції,  велика  бібліотека,  дуже  цінний 
родовий  архів,  який  містив,  головним  чином,  документи  з  часів  З. 
Ярошинського  й  упорядкований  та  каталогізований  1913  р.,  за  ініціативою 
дружини Я., Р. Мєніцьким, пізнішим директором Державного архіву у Вільні 
(усі кунянські зібрання були знищені 1919 р.).

Я. трагічно загинув 16.XI. 1907 переїжджаючи на бричці залізничну колію 
на станції Зятківці Гайсинського пов., попав під швидкий потяг. Похований 20. 
ХІ у склепі в підземеллі Кунянського костьолу.

Був одружений (шлюб 2. VIII. 1897 в Кракові) з гр. Вандою Сєраковською 
(20.11.1879-1920), донькою гр. Адама й Марії з Потоцьких, засновницею пол. 
школи та  бібліотеки  в  Гайсині.  Вдові  з  дітьми 1918  р.  вдалося  виїхати  до 
Польщі,  але  1920  р.  вона  вирушила  на  Поділля,  щоб  забрати  родові 
коштовності, закопані у відомому їй місці в Куні. Затримана на кордоні вартою 
і  впізнана  одним  з  офіцерів,  колишнім  учителем  народної  школи  в  Куні 
Волинцем, була замордована на залізничній станції коло Волочиська.
Ярошинські  мали  дітей:  Марію  Тересу  (1898-1905),  Антоні  Марію  Чеслава 
(27.ІХ.1899,  Куна -23.  VI.  1942,  Освєнцім),  випускника аграрного  закладу в 
Дублянах,  учасника  шльонського  повстання  та  вересневої  кампанії  1939  р., 



заарештованого  1941  р.  гестапо,  одруженого  (шлюб  29.1.1929)  з  Ядвігою 
Скарбек-Боровською (28. VI. 1904), Ельжбєту Марію (6.VI. 1901, Куна -11.III. 
1978,  Краків),  заміжню  (шлюб  26.IV.  1924)  за  Влодзімєжем  Скарбек-
Боровським (23. VІІ.  1898-19.11.1972),  доктором природничих  наук,  рідним 
братом її братової, Катажину Марію (24.III. 1903, Куна -27.X. 1935, Краків), 
незаміжню,  Едварда  Марію  Герарда(бл.  25.1.1905-13.  VIII.  1905,  Куна), 
Цецилію Марію (12.УІ.1906, Куна-3.Х.1962), заміжню (шлюб 25. VIII.1932) за 
Едвардом  Рачинським  (19.ХІІ.1891,  Закопане  -  30.  VII.  1993,  Лондон), 
амбасадором, міністром закордонних справ Польщі, пізніше президентом Речі 
Посполитої Польської в еміграції, та Едварда Марію Станіслава (26. V 1908, 
Куна -27.ХІ.1988, Лондон), неодруженого. 

СЕМЕНЮК Петро Михайлович
Семенюк Петро  Михайлович –  народився  7  листопада  1934 року  в  с. 

Червоний Промінь, Дзержинського району, Житомирської області.  Батько  - 
Семенюк Михайло Миколайович 1913 року вчитель.  Мати – Ольга Іванівна 
1910 року колгоспниця.

В 1944 році пішов в 1-й клас. В 1951 році закінчив школу з похвальною 
Грамотою. В 1951 році зарахований в Житомирську фельдшерсько-акушерську 
школу,  яку  закінчив  в  1955  року  з  відзнакою.  Під  час  навчання  проводив 
суспільну роботу, був членом комсомольського бюро і головою профкому. В 
1955 році  вступив  до Вінницького медичного  інституту ім.  Пирогова,  який 
закінчив  з  відзнакою в 1961 році.  В інституті  вів  суспільну роботу,  був  на 
протязі  5-ти років секретарем первинної партійної організації.  З 3-го по 6-й 
курс  був  Ленінським  стипендіантом.  Після  закінчення  інституту  був 
направлений на роботу в Гайсинське медучилище.

З 12.06.1961 року, призначено на посаду завідуючим навчальної частини. 
З 26.05.1971 року переведено на роботу в ЦРЛ на посаду замісника головного 
лікаря  по  медичні  частині.  В  1974  році  призначено  на  посаду  директора 
Гайсинського медичного училища.

21.09.1998  року  нагороджений  Почесною  Грамотою  Міністерства 
охорони здоров’я України за багаторічну сумлінну працю, значний особистий 
внесок  в  удосконалення  організації  педагогічного  процесу  та  роботи  з 
підготовки та виховання спеціалістів.

Нагороджений: Знак «Відмінник охорони здоров’я», «За відмінні успіхи 
з середньої спецосвіти», Орден «Знак пошани», Почесне звання «Заслужений 
лікар УРСР», медаль «За віддану працю». 

ЧАЙКА Василь Самойлович
Народився  Василь  Самойлович  Чайка  –  14  січня  1939  року  в  с.  Кунка 

Гайсинського району. В 1954 року вступив в Гайсинське медучилище. В 1957 
році  закінчив  Гайсинське  медучилище.  В  1957  р.  вступив  в  Чернівецький 
медичний  інститут  і  в  1963  році  закінчив  повний  курс  інституту  по 
спеціальності лікар-лікувальник (з відзнакою). Після закінчення мед. інституту 



направлений на роботу в Казахстан. В останні 10 років працював зав. філіалом 
Казахського  інституту  туберкульозу  та  зав.  кафедрою  медпідготовки 
педінституту 4 роки.

В зв’язку з ускладненням міжнаціональних відносин після розпаду СРСР, а 
також по причинні хвороби матері, смерті батька і двох братів повернувся на 
Батьківщину с. Куна Гайсинського району. 31 вересня 1992 року прийнятий на 
роботу в Гайсинське медучилище на посаду викладача терапії.

12.04.1974  р.  –  присуджено  науковий  ступінь  кандидата  наук  по 
спеціальності  «Фтизіатрія,  рентгенологія».  Тема  кандидатської  дисертації 
«Організаційні  і  епідеміологічні основи переходу  до вибіркових оглядів на 
туберкульоз». 07.07.1988 р. – присвоєння вченого звання доцента.

Загальний стаж наукової та науково-педагогічної роботи 25 років.
Як викладач, за час роботи, проявив себе на належному професійному рівні. 

Підтвердив  кваліфікацію  рентгенолога  вищої  категорії.  Бере  участь  в 
громадському житті району – в газеті «Трибуна праці» опубліковано дві його 
статті  «Як  зменшити  ризик  захворювання  променевою  хворобою», 
«Українська діаспора радянської епохи …».

Чайка В.С. досвідчений, знаючий викладач, заняття проводить на власному 
науковому і методичному рівні. Підготував навчально-методичний комплекс з 
предмету,  який  постійно  вдосконалюється  відповідно  до  сучасних  вимог. 
Користується авторитетом серед колег, співробітників і студентів.  

ШПАК Михайло Якович
Народився Михайло Якович 15 листопада 1945 р. в с. Крутогорб Гайсинського 
району Вінницької області. Досягнув шкільного віку Михайло Якович пішов 
навчатися до першого класу у школу №4 м. Гайсин. Закінчивши 8 класів він 
пішов навчатись у 9 і 10 клас до школи  №3 м. Гайсин.

У  1960  році  вступає  до  Одеського  медичного  училища.  Далі  служба  у 
Збройних Силах Радянського Союзу з 1963 по 1966 рр., де був начальником 
аптеки.

Після  повернення  з  армії  Шпак  Михайло  Якович  працює  за  фахом, 
завідуючим аптеки  с.  Носівці  Гайсинського  району.  Працюючи у  Носівцях 
вступає у Пермський фармацевтичний державний інститут на заочну форму 
навчання. Закінчує інститут у 1970 році.

З 1970 року розпочинає свою діяльність у м. Гайсин, працює у одній з аптек 
міста. У 1980 році прийняв під своє керівництво центрально-районну аптеку, 
якій були підпорядковані усі аптеки. На базі центрально-районної аптеки була 
створена школа передової  практики (інформаційна служба),  яку теж очолив 
Михайло Якович.

У  1996  р.  була  проведена  приватизація  в  ході  якої  центрально-районна 
аптека була перекваліфікована на ЗАТ Гайсин ФАРМ – де на загальних зборах 
акціонерів головою даного товариства обраний Михайло Якович Шпак.

За  своє  життя  Михайло  Якович  неодноразово  нагороджувався 
різноманітними  грамотами  та  відзнаками  як  у  Вінницькій  області  так  і 



Кабінетом Міністрів  України.  У 2000 році  Шпак  Михайло Якович отримав 
почесну  грамоту  «Відмінника  охорони  здоров’я»  підписку  Кабінетом 
Міністрів.

Указом  Президента  України  про  відзначення  державними  нагородами 
України «Найкращих працівників охорони здоров’я» Михайло Якович отримав 
цю відзнаку у 2003 році.

Сьогодні  Шпак  Михайло  Якович  не  покидає  працювати  на  поприщі 
охорони здоров’я, він є завідуючим престижної аптеки у м. Гайсин, а також 
депутат районної Ради 5 скликання.

КРАПИВА Микола Іванович
Народився Микола Іванович Крапива 25 вересня 1931 року на Сумщині.
Після закінчення з відзнакою Прилуцького педучилища працював у школах 

Західної України. Потім служба в армії від рядового до старшини, а під кінець 
був представлений для присвоєння звання лейтенант, яке одержав через два 
місяці після демобілізації. 

Переїхавши в м.  Гайсин,  33  роки працював у  школі-інтернат,  одночасно 
навчаючись заочно в Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка 
на історико-філософському факультеті.

Про  досвід  роботи  друкував  «Український  історичний  журнал»,  газета 
«Радянська освіта», «Вінницька правда», але найчастіше друкувався в нашій 
районці  «Трибуна  праці».  Ділився  досвідом   роботи  на  республіканських, 
обласних та районних семінарах,  під час обговорення у Міністерстві  освіти 
проектів нових підручників з історії.

Микола  Іванович  відзначений  Почесною  Грамотою  Міністерства  освіти 
СРСР,  України.  Почесні  звання  «Учитель-методист»,  «Відмінник  народної 
освіти»,  «Заслужений  вчитель  України»,  «Почесний  учитель  району», 
медалями. В  80-90  роках  був  обраний  депутатом  районної  Ради  народних 
депутатів.

БОЛТЯНСЬКА Лілія Іллівна
Народилась  Лілія  Іллівна  Болтянська  28 березня  1934 року в  Киргизії,  в 

сім’ї  робітників.  З  1934-1944  рр.  батьки  її  проживали  в  Абхазії,  тут  вона 
закінчила три класи національної  школи.  У вересні  1944 року переїхала  на 
Вінниччину, навчалась в Гайсинській ЗОШ №1. Закінчила медучилище в 1950 
році, працювавши медичною сестрою в Крижопольському районі. 

В  1954  році  успішно  закінчила  Тульчинський  культосвітній  технікум. 
Працювала в Гайсинській дитячій бібліотеці зав. масовим відділом. 

Лілія Болтянська прийшла працювати в Гайсинський Будинок школяра в 
далекому 1955-му. Це були роки, коли молодь величезного СРСР масово їхала 
«підіймати  Цілину».  Лілія  Болтянська  отримала  комсомольську  путівку  на 
«підняття»  іншої  «Цілини»  -  виховання  юних громадян.  І  ця  «Цілина»  - 
педагогічна  –  виявилася  не  менш  важкою  і  (в  60-их  роках!)  такою  ж 
неосвоєною, як землі Середньої Азії.



Молода енергійна дівчина, за плечима якої вже було два училища (медичне 
та культосвітнє,  бо педагогічний інститут був попереду),  приїхала на ніким 
неорані, «дикі» землі. Будинок піонерів (так тоді називався Будинок школяра) 
складався  з  директора  й  технічки  баби  Василини.  Ліля  відразу  ж  кинулася 
організовувати  гуртки:  танцювальний,  драматичний,  художнього  читання, 
літературну студію... Поле для діяльності - оком не осягнеш! А через два роки 
в  1957-му  –  Болтянська  створила   клуб   старшокласників.   Це   сьогодні 
словосполучення   «клуб  старшокласників»  не  викликає  жодних  емоцій  - 
справа давно відома й випробувана. 

В 1962 році скромний методист Гайсинського Будинку школяра Болтянська 
організувала операцію «Салют Гайдару». А через 20 років - у 1982 році захід 
став всесоюзним!

Досвід  роботи Лілії  Іллівни практикувався  в  різних Будинках  піонерів  в 
області  та  на  Україні,  неодноразово  нагороджена  орденом,  медалями, 
грамотами, подарунками райдержадміністрації та облдержадміністрації.

Лілія  Іллівна  Болтянська  30.06.1969  року  здобула  звання  «Заслужений 
вчитель УРСР»,  26.03.1970 року нагороджена медаллю «Трудова доблесть», 
золота медаль Фонду миру 1978 року, медаль «Ветеран праці» 21.05.1987 року, 
а також орден «Трудового Червоного Прапора» 20.08.1986 року, а 29.06.1999 
року одержала звання «Почесний громадянин міста». 

РУДИК Віра Кузьмівна
Рудик Віра Кузьмівна, народилась 25 березня 1927 року в селі Бакаївка 

Первомайського району Харківської області  в родині селянина.  Навчалась в 
Закутнівській семирічній школі,  яку закінчила в 1941 році.  Під час Великої 
Вітчизняної  війни  з  1941  по  1943  роки  не  навчалась,  так  як  проживала  на 
окупованій території.  В 1943 поступила в Харківське педагогічне училище і 
закінчила  його  в  1946  році.  В  цьому  ж  році  поступила  в  Харківський 
педагогічний інститут імені Г.С.Сковороди на факультет української мови і 
літератури,  який  закінчила  в  1952  році.  В  1946  році  Міністерством  освіти 
УРСР  була  направлена  на  педагогічну  роботу  в  Тернопільську  область, 
Лановецький  район,  село  Борсуки,  де  працювала  з  вересня  1952  року  і  по 
сімейних обставинах була направлена на роботу в Львівську область,  місто 
Новий Яричів на посаду заступника директора середньої школи. В 1952 році 
направлена на роботу в місто Гайсин, мене призначено учителем української 
мови і літератури в Гайсинську середню школу №4. Тут і працювала до 1961 
року.  В  1961  році  було  відкрито  Гайсинську  середню  школу-інтернат,  її 
призначено заступником директора по навчально-виховній роботі. В цій школі 
працювала до 1991 року. 

У  1968  році  Указом  Президії  Верховної  Ради  УРСР  її  було  присвоєно 
звання Заслуженої учительки України. А в 1978 році – нагороджена Орденом 
Леніна. В 1968 і в 1978 роках була делегатом Всесоюзних з’їздів учителів, а в 
1978  –  делегатом  з’їзду  учителів  УРСР.  Неодноразово  на  з’їздах,  в 
педагогічній пресі висвітлювала успіхи як в роботі педагогічного колективу, 
так і своєї роботи. Була співавтором підручника з української літератури для 9 



класу,  за  яким  навчались  учні  шкіл  України.  Три  роки  (1977-1979  рр.) 
Міністерством  освіти  УРСР  під  час  літніх  канікул  направлялась  в 
Чехословацьку Республіку з метою поширення досвіду в навчально-виховній 
роботі серед учителів Словаччини. 

ШВЕЦЬ Лідія Кононівна 
Народилась Лідія Кононівна Швець 16 вересня 1937 року в с. Комарівка 

Теплицького  району,  Вінницької  області,  де  навчалась  і  закінчила  середню 
школу  в  1954  році.  В  цьому  ж  році  поступила  в  Уманський  державний 
педінститут ім. Тичини на природничий факультет, який закінчила в 1959 році 
і отримала диплом з присвоєнням кваліфікації вчителя хімії, біології та основ 
сільськогосподарського виробництва.

Трудову  діяльність  розпочала в  1959 році  в  школі  Робітничої  Молоді 
смт. Верхняка Христинівського району, Черкаської області на посаді вчителя 
хімії, а з 1961 року – в Верхнячській середній школі на посаді вчителя хімії. Із-
за  певних  обставин  з  вересня  1969  року  працюю  вчителем  біології  в 
Гайсинській школі інтернат-гімназії. В 1983 році була переведена на посаду 
інструктора районного відділу освіти Гайсинської райдержадміністрації, проте 
через рік (1984)  знову повернулась на попереднє місце роботи, де й працюю 
понині.

Нагороджувалася  Грамотами  районного,  обласного  відділів  освіти, 
Грамотами Гайсинського районного комітету народного контролю, Грамотами 
та  Подяками  школи.  Занесена  на  Дошку  Пошани  при  Вінницькому 
педінституті,  занесена  в  Книгу  Пошани  на  честь  25-річного  ювілею 
Гайсинській  школі  інтернат-гімназії.  В  1979  році  нагороджена  значком 
«Відмінник народної освіти», в 1983 році присвоєно звання Учитель-методист, 
а в квітні 1989 року присвоєно почесне звання Заслуженого вчителя України.

Підготувала матеріал                           краєзнавець ГЛОМОВЗА В.М.

Комп’ютерний набір                ГРОШОВИК М.Д.


