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                                  І. Нарис-опис села Лісове 

1. Анкета села 

 

Лісове – село Комишнянської селищної ради (народна назва – Грабщина), 

Миргородського району Полтавської області . На сьогодні – зникле. Знаходилось  

в долині річки Озниці – правої притоки Хоролу, яка має загальну довжину 16 

кілометрів, за 3,5 км , на північний схід від Комишні , за 1,5 кілометри  від 

Остапівки . 

 

                                                         2. Вступ 

 

   Великою проблемою сучасної України залишається незнання власної 

історії , неусвідомлення живого зв’язку з прийдешніми поколіннями . (За 

Т.Г.Шевченком : «Німець каже – ви моголи …»). Без бачення власного минулого 

, без наявності єдиної і загально-усвідомленої історії , єдиного ставлення до 

власної історії неможливий нормальний розвиток країни. 

           На жаль, культурна нерозвиненість нашого суспільства , з його 

байдужістю до уроків історії , їх моралної складової , переносить суперечності 

минулого в сьогоднішній день, робить їх знову актуальними. Тому громадськість 

повинна навчитись самостійно – і в неполітичний спосіб, долати тягар історії. А 

подолання цього тягаря можливе лише шляхом відкритого обговорення 

конфліктного минулого з позиції чистого сумління і історичної правдивості.  

Отож, ми сподіваємося, що наша скромна робота зможе хоч малою мірою 

долучитися до цієї шляхетної справи – формування єдиного бачення української 

минувщини . 

Ми, учні ЗОШ І-ІІІст. №1 ім.Панаса Мирного цікавимось минулим рідного 

краю, історією сіл Миргородського району. Інтерес до Комишні і прилеглих сіл 

викликаний саме тим, що серед вчених є думка про глибоку древність цього 

населеного пункту. Віра Никанорівна Жук взагалі відносила виникнення селища 

ще до часів зародження Київської Русі . [5] 
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Наша робота направлена, передусім, на збір і певну систематизацію 

краєзнавчих матеріалів з історії Миргородщини . У цьому плані ми вважаємо 

особливо успішною нашу роботу саме щодо періоду Громадянської війни 1917-

1921рр. та Колективізації у селі , оскільки спираємось на записані  свідчення та, - 

особливо – віднайдені нами спогади Пустовіта Івана Семеновича ,  Ротка  Миколи  

Миколайовича 1925 р.н. , Бовкун Ольги Григорівни 1934 р.н. , Лящук Марини 

Григорівни 1892 р.н.  

   Важливою стороною нашої діяльності, ми , учні 9-10-х класів – члени 

пошукового загону «Славія»,- вважаємо те, що нам довелося прилучитися до 

краєзнавчої роботи. Наші знання з історії рідного краю вдалося суттєво 

розширити, - ми дізналися багато нового про видатних людей Миргородщини та 

важливі події її історії. Все це, без сумніву, допоможе нам у вивченні історії 

України у 10 та 11-му класах, та і в подальшому нашому житті. 

Але найважливішим у своїй роботі вважаємо те, що за розробленим нами 

туристсько - краєзнавчим маршрутом і інші учні зможуть ,  у легкій  і 

невимушеній обстановці, ознайомитися із драматичними  історичними подіями з 

історії нашого краю. Використання розробленого маршруту дозволить і учням зі 

зниженим інтересом до історії по новому глянути на життя своїх батьків , дідів і 

прадідів у своїй  країні .  

 

                                             3. Значні історичні події для села.      

                                 3.1. Утворення хутора Грабщина . 

                                                                                                     

   До Комишнянської селищної ради відноситься чотири села : Булуки , 

Лісове , Ступки , Шульги . Усі вони виросли з козацьких хуторів .[5] Комишня 

була здавна оточена кільцем хуторів ( Булуки , Заводище , Їжаки , Савицьке , 

Ступки , Шульги та ін.). Про хутори під Комишнею згадує ще Микола Гоголь у 

своєму романі «Гетьман» .  
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Більшість відомих на сьогодні хуторів Миргородщини за соціальною 

належністю можна умовно поділити на дві групи : шляхецькі і козацькі . І ті і 

інші отримували свою назву від прізвища власників .[7]ст 193. 

Саме село Лісове спочатку носило назву Грабщина . Назва походить від 

прізвища власника . Десь у кінці ХІХ століття граф Граббе , російський німець , 

чи то купив , чи то іншим чином заволодів землями на північний схід від 

Комишні . Можливо , він був засновником хутора , названого на його честь . 

Хоча, могло також бути , що поселення тут появилося раніше – може навіть ще з 

козацьких часів ,  і було лише переіменоване новим власником . 

Безумовно відомо лише , що граф , який сам був родом з Волині , у 1902 

році переводить сюди  своїх наймитів – з Берестечка (тепер Горохівського 

району Волинської області ). На той час панський будинок та інші господарські 

будівлі вже було побудовано .  

Рід графів Граббе був внесений до 5 частини дворянської родовідної книги 

Санкт-Петербурзької губернії. Граббе Олександр Миколайович 1864-1947, 

генерал-майор. У 1914-1917 був командиром Власного Його Імператорськогї 

Величності конвою. Його брат , Граббе Дмитро Михайлович (1874-1927), син 

графа, полковника Михайла Павловича і Ганни Олександрівни Хомякової , . 

Граф, штаб-ротмістр кавалергардського полку , імовірно і був власником 

Грабщини . Перша дружина -Львова Наталія Миколаївна (1877-1898) , дочка 

Марія 1897-1952. Друга дружина з 1901 Голенищева-Кутузова Малина 

Олександрівна (1880-1951) народила своєму чоловіку п'ятеро дітей: Ольгу (1902),  

Софію (1903),  Олену (1905-1920) , Ганну (1909), Віру(1913-1920).  
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Граф обрав місце для свого палацу у дуже мальовничих місцях – 

двоповерховий красень-будинок стояв на порослій лісом горі , під якою 

стелилася прекрасна річка Озниця . Довкола ростягалися широкі луки та густі 

ліси , які були прекрасними мисливськими угіддями . Власник повною мірою 

використовував ці можливості – у нього часто бували гості , однією з розваг для 

яких було полювання . Саме для гостей він побудував і утримував велику псарню 

(назва одного із урочищ : «Собашня» промовисто свідчить про своє походження і 

досі залишається за тим місцем ). 

Щоб розважати гостей , пан утримував у своєму маєтку диких звірів , серед 

яких був і ведмідь , прикований ланцюгом до старого осокора .[10] 
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З будинку до схилу гори було прокладено каналізаційні труби із кераміки , 

було підведено воду . У великому погребі , який згодом став колгоспним , 

зберігалися різноманітні соління , в тому числі і кавуни .  

На горі біля будинку було розбито великий сад із фруктових дерев , через 

який простягалися каштанові алеї . Ті старі каштани і зараз можемо побачити на 

Грабщині . Неподалік будинку було посаджено п’ять лип –  на честь нащадків 

графа (він мав  п’ятеро дітей : трьох дочок і два сини ). 

Довкола «Палацової гори» розмістились господарські будівлі : стайня , 

спиртзавод , цегельний завод ( до сьогодні збереглася пам’ять про нього – у назві 

одного з урочищ -«цегельня» ). Ще один екзотичний топонім – «вонюча» , що 

знажодиться за 1,5 км . на захід від маєтку ; нагадує нам про колишні панські 

ферми , де утримувались воли та корови . Була крім того велика пасіка посеред 

саду , інші господарські та житлові споруди .  Далі за садом  знаходилась велика 

плантація , для вирощування полуниці , великі площі було відведено під 

ягідники. [11]  

                                                      Трактор  «Фордзон» , конфіскований у графа Граббе . 

Поміщик використовував навітню техніку . Відомо , що перший у Комишні 

практор «Фордзон» придбав саме він . Про масштаби господарства поміщика 

свідчить те , що він мав 12 економів у 12 маєтках , розкиданих по усій Україні ; 

та одного управляючого . [10] 

Для ведення господарства , землевласник майже  не використовував місцеву 

робочу силу . Відомо , що на початку ХХ століття , він переводить сюди 
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наймитів із іншого свого маєтку , який знаходився у Берестечку на Волині . Чому 

він так робив ?  

Лящук Марина Григорівна , 1892 р.н. , свого часу була одною із тих 

переселенців , розповідала , що граф дуже суворо ставився до підбору робітників. 

Він брав на роботу лише людей тверезих , молодих , фізично здорових , 

красивих,  порядних і працьовитих . Саму Марину Григорівну у 1902 році , як і 

інших наймитів , організовано перевезено до нового маєтку (будинок і 

господарські будівлі вже на той час було споруджено) . Їй тоді було 20 років – 

пані відвела для неї роботу кухарки . Хоча  Марина Григорівна була повністю 

неграмотною і ніяких рецептів екзотичних страв не знала , але швидко вчилася і 

всю рецептуру вивчала напам’ять . Незабаром граф став сватати її за свого 

конюха Килимника Івана Микитовича , молодшого за неї на шість років ! Тому 

відзначимо , що землевласник здійснював суворий добір своїх працівників і 

намагався утримати у господарстві цінних робітників .  

Нащадки тих давніх переселенців з Волині і досі проживають в Комишні , 

куди вони переїхали остаточно за 60-90 роки ХХ століття . Їх легко впізнати за 

характерними прізвищами , нетиповими для нашого краю : Лящук , Пилипчук , 

Килимник , Бешта та ін. Показово , що коли вони переїжджали до Комишні , то 

селились один біля одного , намагаючись жити сусід із сусідом –так , як жили на 

Грабщині . Майже всі їхні двори зараз розміщені компактною групою на одному 

з кутків селища – на Прогресі . Це якраз північно-західна частина селища , звідки 

найближче до їхньої батьківщини !  

Ці нащадки волинян і досі зберігають відчуття єдності , про себе 

підкреслено говорять : «Ми грабщани» . Та не лише ця назва відрізняє їх від 

споконвічних комишнян . Вони зберегли і певні ментальні особливості 

мешканців Західної України : вони дещо більш згуртовані , схильні до 

самоорганізації , розважливі , інтелігентні , люблять дуже веселитися , багато з 

них грають на музичних інструментах . І ця їхня окремішність пояснюється ще й 

тим , що  тепер  вони  щороку , на поминальні дні , приїжджають до місця , де ще 
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недавно було їх  Лісове . Зустрічаються на цвинтарі , де поховані їхні батьки і 

діди . [11] 

Про самого графа відомо , що він був дуже випещений , гарний . Ходив граф 

завжди у червоних чоботях . Дуже гарною із себе була також його старша дочка 

– від першого шлюбу ( овдовівши , він одружився вдруге ) . Сама ж пані ( друга 

жінка) була не дуже показною , рудою і низькою на зріст , зате привітною , 

любила господарювати . Тому пішов поголос , що граф одружився з нею заради 

певного матеріального інтересу . Про самого пана Граббе , за його людськими  

рисами , згадують в цілому добре . Відомо зокрема , що коли забрали до армії 

Бешту Григорія (батька Бовкун Ольги Григорівни) , а це було задовго до 

революції , то пан призначив для його родини допомогу – щомісяця видавали 

продуктовий пайок : боршно , пшоно , крупи . [10] 

Він ніколи не сердився , коли бачив дітей у своєму ягіднику , навпвки – 

розмовляв до них привітно , заспокоював , щоб не хвилювалися про те . Його ж 

старша дочка теж  дуже любила простих дівчат , розмовляла  запросто , 

товаришувала з ними . 

 

3.2. Поселення у роки Громадянської війни 1917-1921рр. 

 

 Події революції 1917 року докотилися до Грабщини лише весною  1918  

року . Під час першої більшовицької окупації – в лютому-березні у Комишні 

було створено раду , активісти якої розпочали ділити майно і землю . Тоді ж було 

поділено і землю пана Граббе . [3] 

 Сам граф на той час уже залишив свій маєток . До нашого часу збереглася 

легенда про закопану у Грабщанському лісі бібліотеку пана – колишнього 

власника села .(Ці перекази заохочують сучасних чорних археологів до пошуків 

чужого багатства . Щороку місцеві збирачі грибів та рибалки зустрічають тут 

сторонніх людей з металошукачами ) . [11] 

Отже , в кінці квітня 1917 року в Комишні було створено Раду селянських і 

солдатських депутатів , у якій велику роль відігравав місцевий фронтовик Андрій 
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П’явка . 10 січня 1918 року загін Червоної гвардії під керівництвом І. Вовнова 

вступив у Миргород. До кінця січня в Комишні було створено міліцію і РЕВКОМ 

на чолі з Ротком . 

Управляючий графа на прізвище Ласін не всиг утекти і його з дочкою 

упіймали і убили . Їхня могила і досі збереглась на Грабщині . 

Вже весною 1918 року панське майно було розділене між місцевими 

селянами , але сам будинок на той час ніхто не зачіпав – про пана залишалась 

добра пам'ять між людьми . 

 В березні 1918 року німецькі війська відновили владу УНР у нашому краї. 

Більшовики продовжували чинити опір у підпіллі . Андрій П’явка об’єднав 

загони з Бакумівки , Комишні та сусідніх сіл під своїм керівництвом . 

 У ході громадянської війни часто змінювалась влада на місцях . В таких 

умовах усяка опозиція знаходила притулок на хуторах довкола селища . Саме так 

було і на Грабщині . 

Так було до літа 1918 року , коли , як розповідають , під час стрільби , 

махновці влучили з гармати у графський будинок . Тоді-то вже його почали 

потроху розтягувати . Але довго ще стояли стіни прекрасного 47-ми кімнатного 

палацу , остаточно його розібрали лише десь у середині тридцятих років .  [11] 

За час гетьманату у маєтку Граббе німці захопили і  розстріляли активістів 

комуністичного напрямку : Олексія Литвишка, Андрія Писаренка і Олійника-

Матроса , які тут переховувались . [2] 

Протягом громадянської війни на території прилеглій до Комишні діяло 

багато антикомуністичних збройних формуваннь . Одним із найбільших був загін 

Марковських . [3] 

Родина Марковських дуже славна і має козацьке походження.  

Миргородська г ілка роду по ходить із містечка Комишні , Гадяцького 

полку. Найдавніший із ї х пр едків -  Григор ій Марківський 

(народжений близько 1723 року) -  служив у Гадяцькому по лку, з 1761 

року - у званні в ійськового товариша . Його син Кирило(1754 р.н.) ,  

був гадяцьким полковим осавулом. У 80 -их роках XVIII століття в ін 
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волод ів частиною містечка Комишні, мав там 63 душі чоловічої статі.  

Окрім того, разом із  братами був власником 57 душ у двох хутор ів   

першої Комишанської сотні. Був дворянським зас ідателем 

Миргородського нижнього земського суду. Є дані про те, що в ін мав 

досить близькі стосунки із грузинським поетом Давидом Гурамішвілі,  

який жив у Миргороді .  

Олекс ій Олекс ійович  Марковський(10 вересня 1865-23 листопада 

1913 року)  мав чин колезького секретаря. Був гласним 

Миргородського повіту, членом Миргородської повітової земської 

управи, а в 1895 -1913 роках з перервами пос ідав кр іс ло заступника 

голови цієї  упр ави (за голови Серг ія Івановича Смаг іна). На початку 

XX століття мав телефонні абонементи - в Миргороді й хутор і 

Олекс ієвому, що було р ідкістю й дивовижею на той час. Активний 

член Миргородського сільськогосподарського товариства,  

О.О.Марковський прославився я к  аматор-сад івник . [7] 

Нажаль , нам не відомий представник цього роду , який був керівником 

загону . Знаємо лише , що пан Марковський був розстріляний , загін розбитий у 

1919 році . 

 Другим за впливовістю був загін «Котлярів» - під керівництвом 

Котляревського Івана Павловича . Відомий також загін Виборного – який 

здійснив рішучий напад на волосну управу у Комишні і який здійснив розправу 

над  Іщенком Н.Д. та Іщенком І.І. та іншими діячами більшовицької орієнтації .  

Впливовими були також : загін Козельських , загін Тригубенків , загін 

Хрестового , загін Марусі Симоненко , яка помстилась комуністам за вбивство 

чоловіка  і  сина  –  убила  чотирьох  винуватців  в  тому  числі  Литвишка  та  

Литвина . [8] 

Придушення повстанського руху створило передумови для реалізації  

сценарію комуністичних перетворень у нашому краї . 
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                                  Грабщина . Група ліквідації неписьменності . 

 

3.3. Лісове в роки колективізації і Голодомору .      

             

Першим колективним господарством у Комишні (і усьому 

Миргородському районі ) була сільськогосподарська артіль «Червона нива», 

створена в 1922 році на хуторі Грабщина  Дорошенком І.П.,  Килимником І.М.,  

Демченком І.І., Пилипчуком С.П. Колишні наймити не звичні були вести власне 

господарство, адже у пана вони працювли , як на справжньому ринковому 

виробництві . На власні очі бачили переваги великого товарного господарства , 

тому вони виступили ініціаторами створення артілі . Там діяв також так званий 

колгоспний університет , було відкрито дитячі ясла . Створена артіль 

об’єднувала 22 людини і 6 господарств . Вони разом працювали і відпочивали . 

Організація виявилася економічно не виправданою і скоро розпалась . 

 З приводу створення артілі , село здобуло нову назву – «Нива» . 

 

У листопаді 1927 року колективізація прийшла в село . Було створено два 

колгоспи у Комишні - колгосп імені Тараса Шевченка очолив Теофан Іванович . 

Другий колгосп – імені 17 партконференції – Попик Іван Трохимович (до нього 
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відносилась і Грабщина ) . У 1934 році ці два великих колгоспа було розділено на 

6 дрібніших . ( Грабщина- до колгоспу Червоний Маяк ). 

 

                                       

                        Попик Іван Трохимович – перший голова колгоспу імені 17 – ї партконференції .  

 Голодомор завдав страшного удару по мешканцях Комишні па сусідніх 

хуторів . Ми знаємо , що  не було єдиного місця для поховань жертв голоду , але 

найбільше серед них - це старий цвинтар у Прогресі (північно-західна частина 

села , найближча до Грабщини і яка входила до одного колгоспу з Грабщиною) . 

Порівняно багато дало село Лісове активістів причетних тою чи іншою 

мірою до подій часів Голодомору у нашому краї – як катів , так і жертв : 

Палажку Килимник , Килимника Івана Микитовича , Демченка Івана Івановича . 

Останнього було репресовано , як ворога народу , за пасивність при вилученні 

продовольства у населення . 

На сьогодні не маємо свідчень про смертність за часів голодовки у 

Грабщині, але відомо , що були люди геть опухлі , яких однак вдалось врятувати 

. Свій внесок у цю добру справу внесли і працівники  дитячих ясел села 

(Шараховська Люба), які варили юшку і годували місцевих дітей .  

 

   



 15 

3.4. Лісове у час Радянсько-Німецької війни 

 Ще до початку окупації, в Комишні було створено кілька партизанських 

груп , під керівництвом Івана Харитоненка , Лаврентія Холода та Івана 

Москаленка . Загальне керівництво загоном здійснював Іван Безпалько. 

Базувались ці партизани на хуторах довкола Комишні .  

Після сутички в Андріївському лісі , загін Лаврентія Холода відступає у 

Грабщанський ліс і тимчасово припиняє діяльність . Витримавши певну 

оперативну паузу , партизани знову відновлюють боротьбу . Варто зазначити, що 

керівництво Комишнянського загону діяло в тісній взаємодії із Зінківським і 

Миргородським загонами та групою І.Й.Копьонкіна, яка прибула з 

Правобережжя, щоб встановити долю генерала Кирпоноса та штабу Південно-

західного фронту . 

Справа в тому , що війська Південно-Західного фронту намагаючись 

вирватись із оточення , просувались саме долиною річки Озниці в напрямку на 

Лохвицю . Тому тут постійно проходили , групами і поодинці , червоноармійці . 

Тому і група Копьонкіна перебувала у нас , намагаючись вийти на штаб генерала 

Кирпоноса , який дійсно проходив тут у бік урочища Шумейкове .  

 
Комуна Червона Нива . Дитячі ясла . 1930-ті рр.   Керівниця –Шараховська Люба .  
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8 грудня 1941 року загін  Лаврентія Холода, об'єднавшись із іншими 

дрібними загонами, вирушив у напрямку Гадяча. Частині партизан вдалося 

перейти фронт і з'єднатися з військами Червоної Армії. Доля іншої частини 

загону склалось трагічно. В умовах надзвичайно холодної і сніжної зими 1941-

1943 років , їм довелося повертатися на старі місця . Біля хутора Мелешки загін 

було оточено силами Зуївецької, Комишнянської та Миргородської поліції . 

Загін було розбито . Сам Лаврентій Холод потрапив у полон і був після 

тривалих катувань був страчений . Після цього партизанський рух у нас 

стихає. 

З наближенням фронту , місцеве населення ховало худобу та інше своє 

майно ( від знищення  відступаючими  гітлерівцями ) по лісах  і  хуторах .  

17 вересня 1943 року радянські війська вступили в Комишню. Б уло 

проведено додаткову мобілізацію  до армії . Розпочиналось налагодження 

мирного життя .  

 

                  3.5.  Післявоєнні роки і занепад Лісового  

Після війни 

відбулось укрупнення 

колгоспів і Лісове 

приєднали до 

Комишнянського 

колгоспу «Прогрес». 

Занепад села 

розпочався з 60 –х 

років ХХ століття . 

Було взято курс на 

ліквідацію 

«неперспективних» сіл                     

Пасіка на Грабщині  
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 Тож із Лісового розпочали поступово виводити місцеві установи . Першою 

закрили початкову школу , яка знаходилась у колишньому приміщенні панської 

пекарні  . Потім почали розбирати ферми . Ліквідували свинарник , велику 

вівчарню .  Довше зберігалась кролеферма , найдовше – пасіка (мала 300 сімей , 

згодом зменшилась до 160) . Люди залишались без роботи і їх почали возити на 

роботу до Комишні . Влітку трактор тягнув за собою смердючий силосом причеп 

із людьми, взимку добиралися до місця роботи вже на санях . То і не дивно , що 

молоді люди розпочали переселятись до селища , будували і купували там житло. 

Старі поступово вимирали . Таким чином на 2004 рік у Лісовому проживала 

лише одна людина . У 2005 році останній мешканець – Скачко Віталій 

Трохимович , шахтар по професії , помер . 

За перших років незалежності життя у селі майже завмерло . Тут залишалися 

лише дачі киян , які приїжджали лише на літо . Користуючись із їхньої 

відсутності , у Лісовому починають безкарно господарювати злодії та бомжі ,- 

міліція сюди не показувалася через відсутність пального . [12] 

Зараз у Грабщині немає постійного населення . Місце , де колись було село 

вже не можна упізнати , так воно заросло лісовими хащами . 

 

                        4.  Видатні постаті села  

 

Дуже показовою була доля організаторів артілі «Червона Нива» . 

 Килимник Іван Микитович , чоловік вже згаданої нами Лящук Марини 

Григорівни , колишній наймит пана Граббе , спершу став активістом 

комуністичного напрямку і головою колгоспу . 
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Килимник Іван Микитович 

(праворуч) 

 

Згодом, за «наказом 

партії» відбув на свою 

батьківщину – на Волинь , де 

став директором банку . 

Працював у «Торгсіні» . Був 

звинувачений у якихось 

зловживаннях і заарештований 

. Перебував у таборах з часу 

затримання – з 1933 до 1941 

року .  

Від початку війни був 

відправлений на фронт , де 

незабаром і загинув . 

Не простою була також 

доля іншого активіста , 

організатора артілі       

Демченка Івана Івановича , першого тракториста Комишні . Теж був 

відправлений на Волинь. У час Голодомору він повернувся до Грабщини , із 

собою привіз порівняно багато харчів , чим врятував від смерті свою сестру і її 

родину – її син був уже зовсім пухлий , але його вдалося  виходити .                                                                                                                        

вана Івановича , як активіста , зобовязали ходити по Комишні і вилучати 

продовольство . Йому дали напарника – Федора Сухозада , дали коня , підводу і 

відправили на хутір Синящоки . Там вони не знайшли ніде хліба чи картоплі – 

бачили лише трохи квасолі у людей . Надивившись на злидні , голод , 

наслухавшись голосіння жінок і плачу дітей , вони  з порожньою підводою  

повернулися назад . Самі записки привіз Іван Іванович своїм керівникам . Його 
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відсторонили від посади , яку він займав , а незабаром  і оголосили «ворогом 

народу» . Був заарештований і відправлений до таборів на північ . Востаннє його 

бачили у 1937 році на Білому морі , коли його з іншими вязнями вантажили на 

корабель . 

 

                                                 

Перший тракторист Демченко Іван Іванович із сином Борисом 
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Килимник Дмитро Іванович , син Лящук  Марини Григорівни .  Шофер командуючого           

Північнокавказьким військово-повітряним флотом , героя Радянського Союзу Смушкевича . 

                                          

      

                                                 Килимник Дмитро Іванович . Горськ 1940 . 
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                                        5.   Додатки                                                                                                                                                                                                 

Легенда про скарби графа Граббе 

 

Важко граф прощався із своїм маєтком . Не тому, що багато добра 

доводиться покидати чужим і злим людям . Не тому, що надто багато 

вкладено у ці статки власної праці і власного часу  ( найкращі роки!). А 

тому, що справді полюбились графові ці місця – колись чужі, а тепер стали 

зовсім рідними, стали частиною його особистого внутрішнього простору, 

його душі.  

Напливали на серце спогади про радісні дні господарських та родинних 

клопотів, години втіхи у колі близьких та друзів. Тепер усе буде по новому. 

Час збиратися … 

Сумно подивився поміщик у очі своїх рідних: «Самого дорогого не 

можу забрати з собою». І невтямки було нікому, про яке багатство говорив 

граф. Звичайно – всім думалося про панську  худобу, що паслась на вигоні, 

про чудових коней, яких він розводив. Про багаті угіддя і родючі грунти, 

прекрасні сади і прибуткові виробництва . А цей , завжди практичний 

німець,  думав про … книги! Дійсно, безцінна у нього була бібліотека. Було 

там багато чого для душі. Багато чого було – не змовчимо – для успішного  

ведення господарства.  

«Кому я це все покину? Чи хтось зрозуміє, який величезний  капітал їм 

дістався -капітал людської думки? .. Та ні, все це треба зберегти . До часу. 

Не може ж такий безлад тривати дуже довго. Я обовязково сюди ще 

повернусь ... » 

Темного вечора виносила прислуга здорові клумаки до лісу , довго 

складали графське добро до просмолених скринь. Закопували, старанно 

приховуючи сліди свіжої землі.  

Поїхав пан з маєтку свого, - далекою виявилась його дорога . Так і не 

побачив більше він дому власного. Ні він, ні нащадки …Чи вернеться хтось 
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із них колись сюди – у порожнечу? У мерзоту запустіння «світлого 

майбутнього». Чи заплаче над дідизною своєю?  – Бог знає.  

А скарб той багато хто шукав – та як його знайдеш? Не дає його Вітхий 

Деньми у руки грішників. Може ще тому, що ходять із металошукачами – не 

те шукають, що закопано.  

І ви мені не повірите – таке  мовляв  і скаже : пан  заховав не золото а 

книги якісь. А я не від себе говорю, а що від старих людей чув – Граббе 

дійсно закопав свою бібліотеку. Може там крім книг іще що було? Картини, 

колекції якісь – може й було. А чого ж не бути? 

Може і ви бажаєте пошукати?  Ох і не легко вам доведеться! Дуже вже 

лісом позаростало. Хащі. Та коли зацівтає липа – тут справжній рай. Як 

вдихнеш того повітря, то вже здається, що більше немає у світі ні злоби, ні 

підлості. Нічого. Є лише Божа, нетутешня, любов. 

 

 



 23 

 



 24 

 

Записи з родинного архіву Лящук Марини Григорівни 
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Лящук Марина Грирорівна у 70-ті рр.ХХ ст. 1  

 

 

Звістка про смерть Килимника Івана Микитовича - чоловіка Лящук Марини Григорівни 
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Список речей Килимника Дмитра Івановича 

   Посвідомлення про смерть Килимника Дмитра Івановича 
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Колгосп Червона Нива . Ланка Шабатури Катерини .  
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Грабщина 1960-х рр. Підготовка до  весняно-польових робіт  . 

 

 

Червона Нива . Доярки .  
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Артіль «Червона нива» 1922 р. На трибуні Дорошенко І.П 

 

         

      Комуна «Червоний хлібороб». Дитячі ясла 1930-ті рр. 
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Г Е Т Ь М А Н 

<НЕСКОЛЬКО ГЛАВ ИЗ НЕОКОНЧЕННОЙ  ПОВЕСТИ>  <ГЛАВА 1> 

 

Был  апрель 1645 года — время, когда природа в Малороссии 

похожа на первый день своего творення; самая нежная зелень 

убирала очнувшиеся деревья и степи. Этот день был перед самым 

воскресеньем Христовым. Он уже прошел, потому что молодая ночь 

давно уже обнимала землю, а чистий девственный воздух, разно-

сивший дыхание весни, веял сильнее. Сквозь жидкую сеть 

вишневых листьев мелькали в огне окна деревянной церкви 

села Комишны. Старая, истерзанная временем, покрытая 

мхом церковь будто обновилась ; вокруг ее, как рои пчел, 

толпились козаки из ближних и дальних хуторов, из которых 

едва десятая часть поместилась в церкви. Было душно, но что-

то говорило светлым торжеством. Автор просит читателей 

вообразить себе эту картину XVII столетия. Мужественные 

худощавые, с резкими чертами лица и бритые головы, 

опустившиеся вниз усы, падавшие на грудь, широкие плечи, 

атлетическая сила, при каждом почти заткнутий за пояс пистолет и 

сабля показывали уже, в какую эпоху собрались козаки. Странно 

было глядеть на это море голов, почти не волновавшееся. 

Благоговейное чувство обнимало зрителя. Все здесь собравшееся 

было характер и воля; но и то и другое было тихо и безмолвно. 

Свет паникадила, отбрасываясь на всех, придавал еще сильнее 

выражение лицам. Это была картина великого художника, вся 

полная движения , жизни , действия и между тем неподвижная. 

Почти незаметно прибавилось одно  новое лицо к молящимся. Оно 

возвишалось над другими  почти  целою головою; какой-то крепкий, 

смелый  оклад,   какая-то легкая беспечность выказывалась на нем. 

Оно было спокойно и вместе так живо, что, взглянувши,  ожидал  бы 
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непременно услышать от него слово , чтобы увидеть его 

изменившимся, как будто бы оно непременно  должно было все 

заговорить конвульсиями. Но между тем как все мало-помалу 

начали обращаться на него, вся масса двинулась из храма, для тор-

жественного хода  вокруг церкви , и замечательная физиономия  

смешалась с другими , выходя по церковной лестнице. У  самого  

крыльца стояли несколько жидов, содержавшие, по воле польского 

правительства, откуп, и спорили  между  собою , намечая мелом 

пасхи , приносимые для освящений христианами. Нужно было 

видеть, как   на   лице каждого  выходившего. дрогнули скулы. Это   

постановление   правительства   было   уже   давно объявлено ; 

народ с ропотом, но покорился силе. Оппозиционисты были 

ниспровержены. К этому, кажется, все уже привыкли, зная , что это 

так; но, несмотря на это, при виде этого постановлений, 

приводимого в исполнение,  он так изумился, как будто бы это была 

новость. Так преступник , знающий о своем осуждении на смерть, 

еще движется, еще думает о своих делах; но прочитаый приговор 

разом разрушает в нем жизнь. После перемены в лице рука каждого 

невольно  опустилась к кинжалу или к пистолетам. Но ход 

окончился; все спокойно вошли в церковь при пении «Христос 

воскресе из мертвых!». Между тем совершенно наступило утро. 

Выстрелы из  пистолетов и мушкетов потрясали деревянные стены 

церкви. На всех лицах просияла радость: у одних при  мисли о 

пасхе, у девушек при целованье с козаками, утех при попойке, как 

вдруг страшный шум извне заставил многих выйти. Перед 

разрушившеюся церковью собрались в кучу, из которой 

раздавались брань  и крик жидов. Три жида отбирали у дряхлого, 

поседевшего   как лунь козака пасху, яйца  и  барана, утверждая, 

что он не вносил за них денег. За старика вступилось  двоє 
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стоявших около него; к ним пристали еще,  и,  наконец, целая толпа 

готовилась задавить жидов , если бы не тот же самый 

широкоплечий высокого роста  , чъя физиономия так поразила 

находившихся в церкви , не остановил одним своим мощным 

взглядом .                                                                                         [13] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водограєм по долині Озниця хлопоче (П і СН Я) 

 

Водограєм по долині 

Озниця хлопоче  

В водосховищі сховалось, 

Далі йти не хоче 

А вінком по між гаями 

 Хорол несе воду. 

 Він Озницю виманює - 

Любить її вроду. 

Її вроду по долині 

Гаї закривають, 

 А в них співи солов'їні 

 Ночами лунають. 

Вийшла з хати пізно мати 

 На Йвана Купала  

Та й почула: біля річки 

 Гармошка заграла. 
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Хороводом взяли руки  

Дівчата, співали  

І Купала із вінками 

Вони зустрічали. 

 Кожна дівка - королева, 

 А може й цариця. 

 Зросла в селі на привіллі 

 Гарна, білолиця. 

              

Свої тугі русі коси 

На груди поклала.  

І, схиляючись до річки,  

Вінки опускала. 

Хай з вінками їхні долі  

Пливуть за водою,  

По Озниці і Хоролу  

Стежкою святою. 

Може вловить дужий хлопець, 

 Якщо забажає.  

По віночку й дівку знайде,  

Бо женитись має. 

Cлова .-Плакса Іван Платонович с. Комишня  

Музика.- Федоренко В.Т. с. Остапівка 
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Шкільний вальс 

 

Мій друже, згадай, як тієї пори 

 У перший омріяний ранок 

Ступали ми разом в горбі дітвори 

 До рідної школи на ґанок 

(Приспів) 

І де б ти не був, у якому краю, 

 Згадай, як цвітуть у нас вишні, 

 І школу, і матір стареньку свою, 

 І друзів своїх у Комишні. 

 

Давно у життя пролягла твоя путь, 

 І груди прикрашає орден,  

Та першої вчительки ти не забудь, 

 За неї і школу будь гордим. 

(Приспів) 

І де б ти не був, у якому краю, 

 Згадай, як цвітуть у нас вишні, 

 І школу, і матір стареньку свою, 

 І друзів своїх у Комишні. 

                                                               Слова і музика  Кутаса Миколи Митрофановича 
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