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Вітаємо!

Видатні земляки

У Чернігівському літератур-
но-меморіальному музеї М. Ко-
цюбинського відбувся напрочуд 
теплий, душевний, світлий, хви-
люючий і незабутній вечір пам’я-
ті доньки класика Ірини Михайлів-
ни КОЦЮБИНСЬКОЇ – нашої видат-
ної землячки, великої подвижниці, 
яка тривалий час очолювала музей 
свого тата. 

Відкрив та вів прекрасний 
вечір спогадів нинішній ди-
ректор музею – правнук 

класика Ігор Коцюбинський, який 
цікаво розповів про неординарну 
особистість, дуже дієву і небайду-
жу Людину, котра багато хорошо-
го зробила для Чернігова та рідно-
го музею. 

Ірина Михайлівна Коцюбинська 
народилася в Чернігові 12 липня 1899 
року. Її хрещеними батьками стали ві-
домі громадські діячі Феодосія Сте-
панівна Шкуркіна-Левицька та Ілля 
Людвигович Шраг – друзі родини Ко-
цюбинських. 

Ірина зростала допитливою і мрій-
ливою дівчинкою, яку цікавило все 
навколо. Особливо ж її вабили таєм-
ниці батькової творчості.

«Мене цікавило буквально все, 
що стосувалося батька. Як він пише, 
на якому папері, якою ручкою, як си-
дить у кріслі...  Непомітно я пробира-
лась у передпокій біля вітальні, заби-
валася в темний куток між дверима 
і звідси, через скляні двері вітальні, 
спостерігала за всім, що там відбу-
валося.  Іноді, сидячи на сундучку, я 
писала на якомусь неможливому от-
руйно-оранжевому папері вірші».

Коли діти стали дорослими й Ірина 
розповідала братам та сестрі окремі 
подробиці з життя батька, вони диву-
валися, не розуміючи, звідки їй відомі 
ці деталі та факти. «Не інакше, як під-
глядала?» – розпитував Юрій. Так во-
но й було насправді. 

Швидко пролетіло щасливе ди-
тинство, а за ним  і навчання в Черні-
гівській жіночій гімназії, по закінчен-
ні котрої Ірина деякий час працюва-
ла в земській управі. У 1918 році вона 
одружилася з Аврамом Метрик-Дані-
шевським.

Складні то були часи. У 1919-му 
Ірина Михайлівна з маленьким сином 
змушена була евакуюватися з Черні-
гова, кілька років жила в російських 
містах Казані й Сарапулі, а після по-
вернення у 1923 році довелося з ро-

диною помандрувати Україною: рід-
ний Чернігів, Проскурів, Полтавщина, 
Харків, Київ... Доводилося працювати 
на різних роботах, аби якось вижити.

Ще перебуваючи в Казані, Ірина 
Коцюбинська пережила смерть стар-
шого сина Юрія, який помер, захво-
рівши на сухоти, не доживши й до чо-
тирьох років. Згодом були безпідставні 
звинувачення та страта в 1937-му ста-
лінським режимом обох братів. Після 
чого з тавром члена родини «воро-
гів народу» важко було влаштувати-
ся на будь-яку роботу. З фронтів Дру-
гої світової війни не повернувся чоло-
вік. Останні відомості про нього мала 
у жовтні 1941-го...

Але ця мужня жінка витримала всі 
удари долі, ніколи не схиляла голови. 
Через усе життя пронесла вона слав-
не прізвище свого батька. Навіть то-
ді, коли її високе чоло в ореолі шля-
хетної сивини було безхмарним, а яс-
ні очі всміхалися, – навіть у такі хви-
лини на її чолі лежало тихе сяйво до-
брої та світлої пам’яті про батька, той 
тихий і невловимий для поверхового 
погляду відсвіт прожитого й пережи-
того, передуманого й перебаченого 
протягом  життя. 

Після війни вона працювала 5 ро-
ків суддею одного з районів Києва, а 
згодом – директоркою будинку літе-
раторів у столиці України.

Коли наприкінці 1956 року Ірина 
Михайлівна очолила колектив черні-
гівського музею свого батька, одра-
зу з головою поринула в роботу. Юри-

стові за фахом, жінці нелегко було 
опановувати малознайому доти му-
зейну справу, але освоївши її, Іри-
на Коцюбинська дуже багато зроби-
ла для поповнення фондів музею, по-
будови нової літературної експози-
ції, відтворення меморіального бу-
динку. Вона наче вдруге народилася. 
По-перше, вирішила максимально 
наблизити оформлення меморіаль-
них кімнат до «первісного» вигляду 
(коли там мешкав М. Коцюбинський 
із родиною). Для цього вона тривалий 
час розробляла ескізи інтер’єру ме-
моріальних кімнат. Радилася зі своїми 
давніми подругами, щось пригаду-
вала.  Багато часу і сил вклала Ірина 
Михайлівна у підготовку та проведен-
ня багатьох науково-практичних кон-
ференцій, що були присвячені життю 
і творчості Михайла Коцюбинського, 
відновила проведення «літературних 
субот», активно спілкувалася з літе-
ратурно обдарованою молоддю.

Музей стає центром українства 
у зрусифікованому Чернігові: сюди 
приїжджають письменники, науковці, 
студенти з багатьох республік для ви-
вчення творчості М. Коцюбинського, 
а екскурсійні групи – оглянути музей.

Усі урядово-партійно-диплома-
тичні делегації теж приводили сюди, 
аби продемонструвати, що україн-
ська мова, культура і література існу-
ють, бо ось який музей українського 
письменника є в Чернігові, він процві-
тає, будується, розширюється. 

Стараннями Ірини Коцюбинської 
споруджено нове триповерхове при-
міщення для літературної експозиції 
музею, введене в експлуатацію вже 
після її смерті. А це було дуже непро-
сто, бо ті 270 000 карбованців на се-
редину 70-х рр. минулого століття 
(вартість будівництва на момент, коли 
почалося зведення приміщення),  бу-
ли дуже великими коштами. 

За сприяння та ініціативи Ірини 
Михайлівни видано не один науко-
вий збірник. Вона опублікувала понад 
60 статей різної тематики.  Особли-
ве ж місце у творчому доробку донь-
ки Великого Сонцепоклонника займа-
ють дві книги: «Спогади і розповіді про 
М. Коцюбинського» (1965) та «Михаил 
Коцюбинский» із серії «ЖЗЛ» (1969).

А 1968 року Ірина Михайлівна стає 
членкинею Спілки письменників Укра-
їни за рекомендацією Олеся Гонча-
ра та Петра Панча. Самовіддану пра-
цю на музейній ниві було відзначе-
но орденом «Знак Пошани». 1969-го, 

до 70-річчя від дня народження, Ірині 
Коцюбинській було присвоєно звання 
«Заслужений працівник культури». 
Звичайно, Ірина Михайлівна ма-
ла непростий характер, іноді могла 
не погодитися з думкою інших, як-
що вона не збігалася з її усталени-
ми поглядами. Мала непорозуміння 
з племінником Юлієм Романовичем, 
через що він покинув роботу в му-
зеї. Але Ірина Коцюбинська була фа-
натично віддана своїй справі, до ос-
таннього подиху заклопотана про-
блемами музею та перспективами 
його розвитку.

А 8 листопада  1977 року її не 
стало. Похована Ірина Михайлів-
на на чернігівському цвинтарі Яце-
во. Тут же поруч покоїться прах її си-
на Флоріана Аврамовича Коцюбин-
ського, відомого скульптора, заслу-
женого діяча мистецтв України. Са-
ме він створив бронзове погруддя 
матері на її могилі.

Велика подвижницька праця Ірини 
Коцюбинської – людини, фанатично 
відданої музейній справі, назавжди 
доброю пам’яттю залишиться в сер-
цях вдячних нащадків.

Гарно розповіли про Ірину Коцю-
бинську й Ольга Єрмоленко і Тетяна 
Проніна, котрі десятки років пропра-
цювали в музеї. Також участь у цьому 
зворушливому, проникливому вечорі 
пам’яті взяли Наталія Коцюбинська, 
письменник Михась Ткач, мисте-
цтвознавець Віктор Величко, правнук 
Ірини Михайлівни – Роман Коцюбин-
ський, директорка благодійного фон-
ду Ірина Ліпкіна, педагог Наталія Гри-
цюк, двоюрідний онук відомого пись-
менника Аркадія Казки – Михайло 
Байдаков та інші гості музею.

Письменник, президент Міжна-
родної літературно-мистецької Ака-
демії України, заступник головного 
редактора обласної газети «Деснян-
ська правда» Сергій Дзюба урочисто 
вручив на зустрічі престижну міжна-
родну нагороду – Літературно-мис-
тецьку премію імені Пантелеймона 
Куліша – директорові Чернігівсько-
го літературно-меморіального музею 
М. Коцюбинського Ігореві Коцюбин-
ському та заступникові директора му-
зею Наталії Коцюбинській. Цією по-
чесною нагородою посмертно відзна-
чено і прекрасного Педагога Антоніну 
Іллівну Коцюбинську.

Сергій КВІТНИЦЬКИЙ

Донька Великого Сонцепоклонника

Меценату Миколі Кочерзі – 80Меценату Миколі Кочерзі – 80

Колектив Чернігівської облас-
ної універсальної наукової бібліотеки 
ім. В. Г. Короленка щиро вітає завідувача 
відділу краєзнавства 

Ірину КАГАНОВУ

з присвоєнням почесного звання «За-
служений працівник культури України». 

Зичимо міцного здоров’я, невпинно-
го зростання, невичерпної енергії для вті-
лення у життя креативних ідей, творчого 
натхнення, нових звершень на ниві про-
світницького служіння людям. Успіхів Вам 
у професійному житті, запалу – у творчому, 
добробуту й затишку – в сімейному!

Нехай високий професіоналізм і працездатність створять упевнену пер-
спективу процвітання нашого закладу.

Черпайте й надалі наснагу та мудрість із глибокої криниці нашої духо-
вності. Нехай Ваша енергія надихає нас на творчу працю на благо України!

13 листопада виповнилося 80 
років славному батуринцю, ме-
ценатові Миколі КОЧЕРЗІ. 

Микола Гнатович народився 
1937 року в містечку Батурині, що на 
Чернігівщині, в родині інженера. На-
прикінці 30-х років родина змушена 
була виїхати до Донецька. Під час 
Другої світової війни, при відступі 
німецьких військ, сім’я Гната Кочер-
ги потрапила до Німеччини, а після 
її капітуляції у травні 1945 року – до 
Сполучених Штатів Америки. Проте 
навіть далеко від Батьківщини через 
материнську казку батьки переда-
вали своїм дітям любов до України. 

Уперше на свою малу батьківщи-
ну – до Батурина – пан Микола при-
їздив у 1988 році. А з утвердженням 
незалежності М. Кочерга став часто 
відвідувати Україну. 

З початку 1990-х років Мико-
ла Гнатович розпочав свою активну 
меценатську діяльність. Пожертву-
вав значну суму коштів на відкриття 
українського консульства в Чикаго, 
брав участь у мистецьких проектах, 
у Фундаціях пам’яті геноциду укра-
їнського народу 1932-1933 років.

У 2003-му до фондової збірки за-
повідника меценат передав карти-
ну Андрія Гончара «Гетьман І. Мазе-
па», яка нині експонується в палаці 
Кирила Розумовського. Давні дружні 
зв’язки єднають пана Миколу також 
із народним художником України 
Олександром Мельником. Саме за 
його посередництва 18 травня 2005 
року в Києві в Українському домі, де 
стартувала загальноукраїнська акція 
«Подаруй Батуринському заповідни-
ку експонат», уперше зустрілися ди-
ректор заповідника Наталія Реброва 
та найщиріший батуринець Микола 
Кочерга, який подарував «Гетьман-
ській столиці» картину Миколи Дан-
ченка «Батуринські яблука».

13 листопада 2005 року Мико-
ла Гнатович завітав до містечка, де 
народився, з нагоди Дня пам’яті Ба-

турина та вклонився священній для 
кожного свідомого українця землі. 
Під час свого візиту меценат пода-
рував до колекції заповідника кар-
тину народного художника України 
О. Івахненка «До бою». Пан Мико-
ла завжди підтримував усі проекти і 
творчі починання НІКЗ «Гетьманська 
столиця». Саме завдяки Миколі Ко-
черзі 6 грудня 2006 року світ поба-
чив перший номер газети «Слово 
«Гетьманської столиці». Щедрим та 
особливим є кожен подарунок Ми-
коли Гнатовича заповідникові. Так, 
у 2009-му меценат передав до фон-
дів НІКЗ гравюру О. Данченка «Після 
бою», а у 2012 році окрасою експо-
зиції палацу К. Розумовського ста-
ла картина Олексія Куценка «Розмо-
ва з повним місяцем. Батуринський 
скрипаль», також подарована запо-
відникові паном Миколою.

Уже шостий рік поспіль у пала-
ці Кирила Розумовського відбува-
ється обласний музичний фести-
валь-конкурс молодих виконавців 
ім. А. К. Розумовського, одним із йо-
го співорганізаторів є благодійний 
фонд «Світанок» (м. Конотоп), який 
очолює Любов Лисенко, а опікуєть-
ся ним українська діаспора США та 
Канади, зокрема уродженець Бату-
рина Микола Кочерга. Варто зазна-
чити, що це музичне свято є важли-
вою подією у мистецькому житті на-
шого регіону, яке сприяє культурно-
му розвиткові молоді. 

Важливою подією в житті бату-
ринців стало будівництво нового  
п’ятибанного храму  Покрова Пре-
святої Богородиці у 2007-2008 ро-
ках. Святиню було зведено за ініціа-
тиви Миколи Гнатовича за благодій-
ні кошти, переважно української ді-
аспори за благословенням Патріар-
ха Київського та всієї Руси-України 
Філарета. А у 2011-му Микола Ко-
черга ініціював відкриття при церкві 
центру дитячої творчості, який очо-
лив настоятель храму отець Роман. 

Меценат не залишає поза ува-
гою й вихованців Батуринської спе-
ціальної загальноосвітньої шко-
ли-інтернату І-ІІ ступенів, учнів Ба-
туринської ЗОШ І-ІІІ ступенів іме-
ні Григора Орлика, Батуринську лі-
карню. І, звичайно, нову церкву та 
центр дитячої творчості при ній. Для 
всіх у пана Миколи є вільна хвилина, 
уважне слово та жертовні кошти.

Колектив НІКЗ «Гетьманська сто-
лиця» висловлює щиру подяку Ми-
колі Гнатовичу за його чуйне сер-
це й відкриту душу, за небайдужість 
до славного історичного минулого 
свого народу, за всі його добрі діян-
ня. Щиросердно вітаємо пана Ми-
колу з днем народження. Зичимо 
ювілярові міцного козацького здо-
ров’я та многая літа. Будьте благо-
словенні Богом і людьми! 

Марина ГЕРАСЬКО, 
завідувачка відділу 

науково-просвітницької роботи 
НІКЗ «Гетьманська столиця»

Многая літа

Міжнародна літературно-мистецька Ака-
демія України назвала відомих патріотів, 
удостоєних міжнародної почесної відзнаки 
– медалі Івана Мазепи (рішення № 7). 

Нагороджені знаний перекладач та громад-
ський діяч, голова правління ГО «Українська іні-
ціатива» Юрій Косенко (родом – із Чернігів-
щини, а тепер мешкає в Києві) і двоє відомих 
письменників із Дніпра – головний редактор по-
пулярного всеукраїнського щомісячника «Бо-
ристен», публіцист і прозаїк Фідель Сухоніс та 
авторка проникливих творів для дітей Еліна За-
ржицька. Посмертно нагороджені видатні укра-
їнські діячі – поет, перекладач, прозаїк, літера-
турознавець, педагог та радіожурналіст, Шевченківський лауреат Ігор Ка-
чуровський (Німеччина) і поет, прозаїк, драматург, перекладач, критик, за-
сновник легендарної Нью-Йоркської групи Богдан Бойчук (США).    

Міжнародна патріотична медаль Івана Мазепи заснована у 2016 році 
Міжнародною літературно-мистецькою Академією України для відзначен-
ня письменників, митців, науковців, перекладачів, журналістів, громадських 
діячів, меценатів з України та зарубіжжя за визначну патріотичну діяльність, 
спрямовану на підтримку незалежності нашої держави, активну пропаган-
ду української культури, літератури, мистецтва, книговидання, видатних ді-
ячів України у світі. 

Серед нагороджених патріотичною медаллю Івана Мазепи – зокре-
ма, відомі українські письменники Юрій Мушкетик, Валерій Шевчук, Лео-
нід Горлач, Рауль Чілачава, Володимир Шовкошитний, Станіслав Бондарен-
ко, Іван Корсак, Олександр Деко, Анна Багряна; літературознавець Євген 
Баран; український письменник із Канади, головний редактор популярного 
журналу «Порт-Фоліо» Михайло Блехман; письменники, перекладачі Вой-
цех Пестка з Польщі та Димитр Христов із Болгарії; Надзвичайний і Повно-
важний Посол України в Канаді Андрій Шевченко.

Щиро вітаємо нагороджених високою відзнакою і зичимо всіляких гараздів!

Сергій ДЗЮБА,
президент Міжнародної літературно-мистецької Академії України

Міжнародна медаль Івана Мазепи – Міжнародна медаль Івана Мазепи – 
патріотам Українипатріотам України

Де б не мешкала людина, ку-

ди б не закинула її доля, але отой 

солодкий та любий дим рідного 

краю завжди живе в ній. Мандрів-

ка в молодість, на свій берег, – то, 

як бачимо, не мода і не забаган-

ка, а нагальна потреба, що освя-

чується духовними витоками люд-

ської душі.

Наприкінці серпня, на день Яблуч-
ного Спаса, доля подарувала нам зу-
стріч із молодістю. 40 років тому з Чер-
нігівського вищого військового учили-
ща льотчиків випустилися молоді лей-
тенанти. 186 випускників, із них 25 – 

морська авіація, розлетілися по всій 
країні й за кордон. Кожен із нас добре 
пам’ятає, як усе починалося. 44 роки 
дружби пов’язують і мене з багатьма з 
них. Дружби теплої, вірної, з простими 
людськими стосунками, коханням та 
болем, радістю і бідою. Все як у людей.

Усміхнені обличчя, щирі обійми, 
вигуки, поцілунки, щасливі очі дружин 
– так почалася зустріч біля «льотки» 
(як тепер кажуть). Сашко Ткачов, який 
рвався до кожного (без нього не від-
булося би цієї зустрічі), був заклопо-
таний і радів найбільше.

Вишикувалися всі, хто прийшов і 
приїхав. Випуски від 1953-го до 1995 
року. Вітали всіх зі святом авіації. Таб-
личку за 1953 рік тримав онук пілота. 
За 1954 рік лишилося тільки два офі-
цери. І так далі. Дуже приємно було 
бачити в шерензі 1977 року команди-
ра роти курсантів (на ті роки) майора 
Дмитра Івановича Дудая. Він прийшов 
зустрітися зі своїми вихованцями. І, 
звісно, поїхали на Яцево – поклонити-
ся тим, котрі назавжди залишилися в 
небі – молодими, гарними…

За столом у кафе перший тост – за 
авіацію. Другий – за дружин. Третій, 
незмінно – «За тих, хто не повернув-
ся». Так було завжди, всі роки. Саш-
ко Пінхусович зібрав фото всіх хлоп-
ців на один стенд. Запалили свічку і 
згадали всіх поіменно. П’ята і шоста 
роти. Першим загинув Олексій Ма-
зур – Івангород, тоді Микола Шаров 
– Україна, Олександр Колбатов – Чер-
нігів, Сергій Копильцов – Чехія, Ва-
силь Романович – Середня Азія, Ма-
ри; Володимир Мамедов – Угорщина, 
Іван Черненко – Ангола, Віталій Кара 
– відвернув машину, врятував жінку; 
Анатолій Мельниченко – Афганістан, 

Олександр Шульцев – Лівія, Вале-
рій Макаров – Німеччина, Віталій Го-
лобородько – Україна (врятував бра-
та), Олександр Срібний – Афганістан 
(збитий), Валерій Орлов – Лаос, Ва-
лерій Чекунов – аеродром Вазіані, 
Мирослав Буряк – Афганістан (зби-
тий), Сергій Сіренко – Україна, Ми-
кола Хопокниш – розвідка над Тихим 
океаном.

Померли Віктор Белов,Микола 
Бикеєв, Петро Гранат, Ігор Заричняк, 
Олег Вендель, Віталій Щетінін, Фе-
дір Деркач, Віктор Головійчук, Сергій 
Кучин, Олександр Химченко, Олексій 
Пшонка, Олександр Абдулов, Віталій 
Тюрин (в Афганістані був представле-
ний до зірки Героя – не дали). Нема 38 
хлопців.

Саша Ткачов підмітив, що квітень 
для багатьох із них був останнім. Чо-
му?

Що було, то було. Як кажуть, із піс-
ні слів не викинеш. Доля то голубить, 
то лютує. І долі у них різні. А любов од-
на – небо. Хто захворів небом, до кін-
ця своїх днів хворітиме цією невилі-

ковною «недугою». Пілот, який уже не 
літає, все одно літатиме у своїх снах, 
думках, споминах. Небо казково гар-
не, а ми – лише маленька частинка в 
ньому. Це велике щастя того, хто ба-
чив небо, відчув крилом свого літака. 
Все це було…

Є подвиги такі, що лежать на по-
верхні, їх усім видно, а є ті, що здійс-
нені зовсім негучно, майже непоміт-
но, наодинці із власним сумлінням. 
Світ про них не сповіщений, медалі за 
них не відлито, носить їх людина в со-
бі, як таємниці своєї душі, як знак то-
го, що й ти чогось вартий. Серед тих, 
про кого пишу, є такі люди, та вони 

не дуже хочуть розповідати про себе. 
Згоріла шкіра на руках, рубці. Питаю: 
«Ти горів?» Відповідь: «Ні, що ти». От і 
вся розповідь.

Мало було часу, я слухала, боя-
чись пропустити щось із їхніх споми-
нів, розповідей. Досі горить у них во-
гонь. Нема в цих людях штучного, на-
думаного. Вони такі, як є. Ці полков-
ники й підполковники, вже з голо-
вами, посипаними порошею, а хто і 
лисий, а хто ще чорнявенький, зумі-
ли зберегти душі молодих курсантів, 
душі, які рвалися в небо. Є серед них 
двоє генералів – Сашко Титаренко й 
Ваня Бахонька.

Офіцерська честь для них – не пу-
сте слово (навіть тепер), порядність і 
людяність стоять на першому місці. І 
коли чую якусь гидоту в їхній бік, мене 
аж пересмикує. Знаю, що всім відо-
мо: природа не терпить пустоти. Так 
і в житті. Коли люди не знають  прав-
ди, її білі плями заповнюють чорні до-
мисли.

Тости виголошували всі. І всі зга-
дували молоді роки, навчання, коман-
дирів, свої шалені пригоди, й від тих 
споминів стояв такий сміх, що праців-
ники кафе повиходили подивитися, 
що там діється. Ніби за помахом ча-
рівної палички з’явилася гітара. І ми 
насолоджувалися піснями Сергія Ос-
таніна та Олександра Пінхусовича. 
Навіть танцювали. Як же було гарно! 
І куди й поділися літа…

Вступали на курс 337 юнаків. Про-
йшли не всі. У 1972 році склав іспи-
ти Василь Вовк. І пішов іще раз – за 
товариша. Попався. Вигнали і того, 
і другого. Наступного року Василь 
знову приїхав і таки вступив. Має 
п’ятьох онуків. Цьогоріч один із них 
– Владислав – вступив до авіацій-
ної академії, продовжив справу діда. 
Традиції живучі, це звеличує в очах 
людей. А от безпам’ятство поро-
джує крах. Дай Боже, щоб наші онуки 
пам’ятали це.

Згадали, що першим на курсі одру-
жився Саня Насон. А потім пішло. Ба-
гато хто знайшов собі дружин у Чер-

нігові. Вірних, терплячих, які все ви-
тримали у житті. Постаріли, бабусями 
стали, а все одно дівчата. Наші дівча-
та. Сумно ставало від гірких новин. 
Нема вже декого з дівчат. Відпочива-
ють, залишили своїх половинок удів-
цями. Світла їм пам’ять.

Хлопці згадували свою служ-
бу у військах. Не все було гладень-
ко. Особливо в той час, коли не пла-
тили зарплату по 7-8 місяців. Усього 
траплялося. Толя Шафранський і до-
сі пам’ятає: «Носили з їдальні бутер-
броди дітям додому». Було. Все од-
но: «Житимемо, хлопці!» Щось забу-
лось, а щось пам’ятається так, ніби 
було вчора…

Найбільше згадували хлопці свої 
шалені пригоди («зальоти»). Забігає 
Олексій Вернатов: «Хлопці, патруль!» 
Куди? Нема куди. Була в кімнаті ли-
ше важка, вся в пилюці занавіска. За-
мотали в неї, поклали на підлогу. Па-
труль…

Утікав від ротного Дудая і Вася 
Вовк. Подітися було нікуди, довелося 
лізти на дах казарми. Втік.

«Залетів» Ваня Рабуха. Поклика-
ли Дудая. Дмитро Іванович «знімає 
стружку» з нього. А той уперто стоїть 
на своєму. Видихався ротний: «Що не 
Іван, то дурень. Геть із моїх очей!» Пе-
репрошую, Ваню, але це було, і згада-
ла я по-доброму, адже в наших казках 
завжди Іван виходив переможцем. І в 
житті також.

Відлітали в 1976 році з училища 
до Первомайська на польоти. Повер-
нулися в казарму. Вночі хлопці по-
бігли хто до дружини, а хто до наре-
ченої. Полковник Іван Безсмертний 
(командир батальйону) прийшов із 
перевіркою. Біжить Валентин Іванов 
і стройовим кроком до командира: 
«Товаришу полковник, курсант Іванов 
із самоволки прибув». Відсидів на га-
уптвахті…

Скільки всього було за 4 роки 
навчання. Можна, мабуть, книжку 
написати. А може, і не треба, адже 
це все й досі живе в них самих.

Наступного дня проїхали ми всі 
Черніговом, усіма історичними міс-
цями. Всім дуже сподобалось, як 
прикрашається місто, і наша екскур-
совод Ірина Василівна, прощаючись, 
сказала: «Ви вдячні слухачі, таким 
хочеться розповідати ще і ще. Дякую 
вам, приїжджайте». Пообідали й по-
чали прощатися. Сумно стало на ду-
ші. Зустрінемося чи ні? Приїжджай-
те, чекаємо.

Є така тонка і ніжна, сильна, мужня 
й незламна річ – гідність людини. Бу-
вають такі повороти і збіги обставин, 
коли потрібно відмовитися від задо-
волення й піти на жертву. Треба з гід-
ністю жити, працювати, з гідністю пе-
режити горе і радість, з гідністю хворі-
ти й зустрічати свою останню годину. 
Гідність – це мудра сила тримати се-
бе в руках. Ви тримаєте себе в руках. 
Многая вам літа!

Лідія РІДКОВЕЦЬ

Любов одна – небо

А з пісні слів не викинеш…А з пісні слів не викинеш…
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