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 Упорядник : 

 Москаленко Ярослав Віталійович - учитель історії  

Миргородської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 імені Панаса Мирного, 

керівник пошукового загону «Славія». 

         

 

Передмова 

 

Посібник «Краєзнавчі пошуки. Комишнянський аспект» містить краєзнавчий 

матеріал від найдавніших часів до наших днів. Пропоновані матеріали можна 

використовувати в рамках масової та індивідуальної освіти , як збірник історичної 

інформації . Матеріали посібника пропонують достатню кількість інформації, щоб скласти 

власне уявлення про основні моменти з історії нашого краю. Вони розраховані на тих, хто 

любить рідний край, цікавиться його минулим.  

 Матеріали посібника пропонуємо використовувати на уроках «Наш край» та «Історія 

Полтавщини» , на годинах спілкування. На основі посібника вчитель історії може 

побудувати роботу краєзнавчого гуртка чи факультативу . 

 Оскільки посібник містить матеріали про видатних людей Миргородщини, ним 

можуть користуватися і вчителі інших предметів , зокрема літератури та образотворчого 

мистецтва. 

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

туристсько-краєзнавчим маршрутом  учні зможуть,  у 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 і дідів у своїй країні. 

 

Вступ 

Краєзнавство у школі не лише збагачує учнів знаннями історії чи літератури, біології 

чи географії рідного краю, виховує любов до нього та формує основні поняття й навички. 

Насамперед, краєзнавство допомагає учням формувати національний характер, розуміти 

особливості нації, її душу, яка протягом тисячоліть успадковується від покоління до 

покоління. Належним чином організована краєзнавча робота підвищує духовний 

потенціал, творче мислення учнів, формує науковий світогляд, уміння спілкуватися з 

однолітками й дорослими. Широке залучення школярів до вивчення рідної землі розвиває 

у них кращі якості дослідників та патріотів батьківського краю, України. 
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Краєзнавство може також прилучитись до вирішення великих проблем сучасності. 

Адже не секрет, що часто такі проблеми приходять до нас із минулого.  

Великою проблемою сучасної України залишається певний розкол, щодо бачення 

власного минулого. Відсутність єдиної і загально-визнаної історії; відсутність єдиного 

ставлення до власної історії – ставить під сумнів можливість нормального розвитку 

країни. 

На жаль, хаотична діяльність політиків часто переносить суперечності минулого в 

сьогоднішній день, робить їх знову актуальними. Тому громадськість повинна навчитись 

самостійно – в неполітичний спосіб, долати тягар історії. А подолання цього тягаря , його 

осмислення, можливе лише шляхом відкритого обговорення конфліктного минулого з 

позиції чистого сумління і історичної правдивості. У цьому плані роль краєзнавства 

видається дуже важливою. 

Отож ми сподіваємося, що наша скромна робота зможе малою мірою долучитися до  

шляхетної справи формування єдиного бачення української минувшини. 

Наш пошук направлено, передусім, на збір і певну систематизацію краєзнавчих матеріалів 

з історії Комишні, - до видання нової редакції енциклопедичного видання «Історія міст і 

сіл України». У цьому аспекті ми вважаємо особливо успішною нашу роботу саме щодо 

періоду громадянської війни 1917-1921р.р. та колективізації у селищі, оскільки 

спираємось на записані нами свідчення та, - особливо – віднайдені нами спогади 

Пустовіта Івана Семеновича, які охоплюють вказаний період історії Комишні.  

 

2. Анкета селища 

 Комишня – селище міського типу (1957р) Миргородського району Полтавської 

області, центр селищної ради, якій підпорядковано села Булуки, Заводище, Їжаки, Лісове, 

Савицьке, Ступки, Шульги.  Географічні координати: 50°11′00″ пн. ш. 33°41′12″ сх. д.  

 Розташована в долині річки Комишанки – правої притоки Хоролу, яка має загальну 

довжину 8 км. Селище знаходиться за 25 км на північ від райцентру, за 18 кілометрів від 

залізничної станції Сенча. Населення 3313 мешканців (1990).                             [ 17 ,с.170 ] 

 Адреса селищної ради 37613, Полтавська обл., Миргородський р-н, смт. Комишня, 

вул. Леніна, 84.Поштовий індекс 37 613.         

 

3. Значні історичні події 

         3.1. Давня історія Комишні 

Сама назва «Комишня» (історична Комишенка, Комишина, Комишна, Комишно) 

походить від назви річки, Комишанки – на правому високому березі, якого і виникло 

http://stable.toolserver.org/geohack/geohack.php?language=uk&pagename=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%8F&params=50.183333343333_N_33.686666676667_E_scale:30000_region:UA
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селище. Слово «комиш-куга» (очерет, рогіз), від якого веде свою назву місцева річка, є 

давньотюрським запозиченням.        [ 6, с.537]     

           Територія Комишні була заселена в глибоку давнину. На території селища 

трапляються знахідки доби бронзи та неоліту. Саме поселення було засноване, вірогідно, 

ще древнім народом – тюркомовними скотарями - булгарами в одну історичну епоху із 

заселеними пунктами Готав (Говтва), Керменчик (Кременчук) та інші                                                        

[ 9 , с.7]. 

            До теперішнього дня збереглися рештки стародавніх укріплень над долиною 

Комишанки. 

          У I-чверті XVII ст. Комишня Миргородської волості була вже значним поселенням, 

ми бачимо її зображеною на карті Боплана. 

     

          Перша письмова згадка про селище відноситься до 1618 року – вона перебуває у 

числі володінь Яреми Вишневського. У 1630 році польський король Сигізмунд III віддав 
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село для здобування селітри (важливого складника для виробництва пороху) – 

адміністратору королівських маєтностей Бартоломію Обалковському . Але через 17 років 

воно знову повертається до володінь Яреми Вишневецького (на той час у Комишні було 

1194 господарства).         [ 17 , с.170] 

          З початком визвольної війни Богдана Хмельницького – на 1649 р. – Комишня 

здобула статус сотенного містечка Миргородського полку, а з 1658 р. – Гадяцького полку. 

          У січні 1654 р. до Комишні прибув московський посол М. Воєйков і було приведено 

до присяги цареві Олексію Михайловичу 74 людини – сотника, отамана, 53 козаків, війта і 

18 міщан. 

           З 1666 р. містечко було передано до рангових земель гетьмана Івана 

Брюховецького. Із 1678 до 1687 р. Комишнею володів гадяцький полковник М. 

Самойлович. У грудні 1708 р. містечко було захоплене шведами, які тримали його до 

березня 1709 р.      

        Потім воно було передане до 

рангових земель Гадяцького полковника 

Івана Скоропадського. Згодом Комишня 

була передана іншому гадяцькому 

полковнику М. Милорадовичу – що було 

підтверджено грамотою Петра I від 1718 

року.       [ 9 ]                                                                                   

       До ліквідації полкового устрою в 

Україні містечко входило до складу Гадяцького полку. Із 1781 року Комишня була 

віднесена до Миргородського повіту Київського намісництва. На 1781 рік там проживало 

1145 мешканців господарств козаків–підпомічників, 140 посполитих. Проживало 5 

дворян, 14 різночинців і 19 представників духовенства.                                     [ 17 , с.970] 

          За описом 1787 р. у містечку вже проживало 3304 мешканці чоловічої статі. Там 

відбувається три ярмарки на рік та двічі на тиждень – базари. 

          У 1796 р. Комишня у складі Миргородського повіту Малоросійської губернії. У 

1797 році стала волосним центром, а у 1802 р. увійшла до складу Полтавської губернії.                                                   

                               

3.2 Комишня у XIX столітті 

            На початку липня 1812р. вийшов царський маніфест із закликом ополчитись на 

захист вітчизни від Наполеона. Формування кінних підрозділів і Україні було доручено 

полковнику графу Вітте. У рескрипті на ім'я генерала - губернатора Лобанова-

Ростовського передбачалось  
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створити шість пунктів для формування козацьких полків на території Полтавської 

губернії, це - Полтава, Горошин, Яготин, Срібне, Веприк і Комишня.                               [ 9 ]                                                                                   

  Карикатура часів війни 1812 року. 

        Саме у Комишні був сформований 

майором Кулябком третій полтавський 

полк із козаків Миргородського повіту -

563 та з лубенського повіту - 637 чоловік. 

[ 19 ,с.11] Бойовий шлях полку на жаль 

невідомий. Саме у Комишню був зданий 

на зберігання до однієї з церков прапор 

3-го Полтавського полку (1816р.)                                    

[ 18 ,с.151] 

           У Полтавському краєзнавчому музеї зараз зберігається прапор 1-го батальйону 

цього полку. На час перепису 1859р. У Комишні вже проживають 5170 мешканців 

чоловічої статі, 925 дворів, 4 церкви, відбувалися 3 ярмарки на рік.  [ 17 ,с.371] 

Ще у 1843р. у містечку було відкрито на кошти сільської громади початкове 

міністерське училище, де навчалося 60-80 дітей.     [ 17 ,с.371]  

Школа була відкрита на території Різдвяно-Богородицької церкви і першим її 

учителем був настоятель цієї ж таки церкви Максим Євстаф'єв. Хоча відомо, що приватні 

домашні училища для селян існували задовго до того: проторея Івана Стеблинського у 

1791 -1819рр, диякона Михайла Мурейка у 1799-1815рр, графа Кушелева у І половині 

19ст. і підпоручика Романа Імбри у 1850-60-х рр.      [ 7 ]      

1868 року була встановлена плата за навчання - 3 крб за рік. У 1870 році школа 

згоріла і на будівництво нового приміщення місцеве земство зібрало 1000 крб!. У 

наступному році Прохір Стеблинський почав практикувати ланкастерський метод 

навчання. 1876р. Відкрито земське двокласне училище, яке  уже нараховувало 200 учнів . 

У школі викладалися такі предмети : математика, російська мова, історія, географія 

і закон Божий. Бібліотека училища нараховувала 510 книг.   [ 7 ,с.56] 

У школі навчалися представники усіх станів і віросповідань. Серед випускників 

були 4 члени волосного правління, 7 вчителів, 7 фельдшерів, 4 працівники школи, 4 

псаломщики, 2 працівники залізниці і 60 ремісників і торгівців. Заробітна плата вчителя 

складала 350 крб. – (розходи по ремонту житла, опаленню, освітленню і страхуванню 

брало на себе земство.         [ 7 ,с.56] 
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На 1863р. у містечку проживало 5880 мешканців, діяли винокурний і селітряний 

заводи. З 1868 року існувала земська лікарня, у якій працював з 1874 по 1883р. Відомий 

український хірург - новатор, засновник школи хірургів-практиків, науковець і 

громадський діяч Овксентій Трохимович Богаєвський (1848-1930, - засновник 

Кременчуцького медичного училища.  

70-х - на початку 80-х рр. ХІХ століття у Комишні працював лікарем товариш 

Опанаса Руденка (Панаса Мирного), учасник російсько-турецької війни 1877-78рр, 

майбутній генерал-майор, засновник Миргородської водолікарні  Іван  Андрійович  

Зубковський  (1848-1933).         [ 10 ,c 4] 

1895 року у містечку відкрито бібліотеку ,  діяла  поштова  станція  1899  року  

відкрито  друге  земське  училище . 

3.3. Селище на початку ХХ століття. 

        Громадянська війна 1917-1921рр. 

На час перепису 1900р. в Комишні існувала козацька громада з дев’ятьма хуторами, 

яка нараховувала 6820 чол. і 6 громад селян-власників, відповідно – 1482 мешканці. 

 На той час у селищі діяли 4 церкви. Іллінська – 1818 року, мурована, з дерев’яною 

дзвіницею 1833 року – (на теперішній Лікарняній горі) – вважалася «панською».  

   Залишки Іллінської церкви 

          Різдва Богородиці – 1795 року, дерев’яна – 

вважалася «козацькою» (на місці сучасного базару).    

          Спаська – 1855 року, дерев’яна – вважалася 

«селянською» (була розміщена на «Горобцевому»).   

          Миколаївська – 1883 року, дерев’яна, теж 

«селянська» (на Слобідці).  

          Крім вказаних храмів був єврейський 

молитовний дім. У селищі діяло 10 крамниць, 40 млинів, 1 цегельний завод.  Працювало 

міністерське чотирикласне училище, два земських двокласних (одне – п’ятикомплектне і 

одне – чотири комплектне) та чотири початкові церковні школи. В усіх навчальних 

закладах  навчалося  ( на 1914р.) 652 учні. Їх навчали 23 вчителі.    

 Місце де знаходилась синагога 

 

          Революційні події 1905 року зачепили комишан – у 

селищі проходили мітинги і збори селян, серед яких 

намагалися поширювати соціалістичні і анархістські ідеї ряд 

діячів: Трохим Спиридонович Деркач, вчителі 
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міністерського училища – Антон Степанович Сохацький, Семен Павлович Пустовіт та 

інші. 

       Восени 1905 року на волосному сході, де було понад 100 комишнян, народ зажадав 

усунення старого складу волосної влади і обрав її новий склад. Керівником ради став Т.С. 

Деркач.           [ 23 ,с.4] 

       У 1905р. у селищі відбувся принаймні один єврейський погром. І. Берсим та 

Коваленко були серед учасників цієї ганебної акції, закликали людей грабувати вже 

розбиті погромниками крамниці.        [ 23 ,с.5] 

       Відомо, що революційні події супроводжувалися репресіями, - було заарештовано і 

відправлено у заслання А.С. Сохацького, було затримано багатьох людей, зокрема і С.П. 

Пустовіта. Раду було розпущено. Декому довелося рятуватися втечею, щоб уникнути 

відповідальності за підбурювання до страйку в економії німецького власника Шрейдера. 

Серед таких втікачів – Кость Кійченко – переховувався на шахтах; Микола Пустовіт – у м. 

Ростов до 1912 року. [ 23 ,с.6] Початок Першої світової війни сприяв активізації 

соціалістичних  настроїв у селищі.          

        27 лютого 1917 року комишняни довідалися про зречення царя Миколи ІІ, що 

викликало ейфорію серед місцевих радикалів. Під час мітингу учні міністерського 

училища скинули бронзовий пам’ятник Олександру ІІ визволителю, в невідповідне місце, 

поставлений свого часу за гроші земства.  [ 23 ,с.7 ]  Показово, що за цю акцію учні 

(Сергій Якович Попик та ін.) покарані не були.       [ 13 ]  

        В лютому 1917 року Дорошенко, Іллєнко та Ротко біля волосної управи убили 

місцевого пристава.  

        В період Тимчасового уряду в селищі з ініціативи керівників кредитового товариства 

Восьмака і Вакули (фактичних керівників селища) Комишнянське міністерське училище 

здобуло статус реального училища. Очолював цей заклад 

Квач Андрій Дмитрович. Весною 1919 року училище зробило 

свій перший випуск – 40 чоловік. За комуністів училище було 

перетворено на робфак Київського інституту.  

Режим Тимчасового уряду швидко деградував, з фронтів у 

село поверталися озброєні солдати. Серед більшовиків, що в 

цей час пропагували комуністичні ідеї, були О.І. 

Нехворосний, Г.П. Радченко, М.Г. Легенда – члени 

Миргородського комітету РСДРП.               [ 23 ,с.7 ]   

Нехворосний О.І. 

В кінці квітня 1917 року в селі створено Раду селянських і 



 9 

солдатських депутатів, у якій велику роль відігравав місцевий фронтовик Андрій П’явка.  

Жовтнева революція і спричинена нею війна з більшовицькою Росією теж не обминула 

наш край. 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. 

           [23,с.7 ]  

 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.  

 За час гетьманату у маєтку Граббе 

німцями було розстріляно Олексія 

Литвишка, Андрія Писаренка і Олійника-Матроса, у селищі діяв союз власників на чолі з 

Тригубенком та Василем Здоревським.       [ 23 ,с.7]  

Відомо, що Іщенко Іван Данилович з Кравченком Петром, Хоруженком Миколою та з 

іншими гетьманцями несподівано влетіли в село, захопили й вивезли в невідомому 

напрямку колишнього голову ЧК Марголіна. За гетьмана Скоропадського старшиною 

селища був місцевий селянин Яценко Іван Павлович (пізніше був убитий разом з дочкою).  

На початку грудня 1918 року наш край опинився під контролем Директорії. В селищі 

проводилася вербовка селян до української армії, прихильникам УНР видавали значки.  

В цей час в селищі активізуються антикомуністичні формування Степана Москаленка 

та Охріменка. Куркуль Тригубенко видав комуністів П’явку Г.Д., Гегеля О.І., Ротка Г.Г. та 

Попика С.Я. на розправу.         [23, с.7]  

Комуністичні активісти 

вбиті у 1918 р. (зліва на право 

Гергіль Олексій Іванович, Попик 

Сергій Якович, П’явка Григорій 

Дмитрович, Ротко Григорій 

Гнатович). 

 

 

 



 10 

У січні 1919 року розпочинається друга більшовицька окупація. У Комишні було 

створено комітет незаможних селян, куди увійшли: Ігнатенко, Донченко, Берсим, Різник 

та інші. 

Відбувалося формування Миргородського козацького полку, який очолив Андрій 

П’явка. 18 лютого 1919 року цей підрозділ було відправлено на фронт у складі другої 

дивізії Червоного козацтва.Сам П’явка загинув у бою під Шепетівкою. Тіло було 

відправлено у селище і поховано. Могила його збереглася до сьогодні.  

 

               П’явка Андрій                                              Могила П’явки у Комишні 
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У серпні 1919 року Миргородщина 

опинилася під владою денікінців. Тоді у 

Комишні було повішено Серединського 

Миколу, Попика Трохима. Головка Івана, 

Пустовітів Семена та Максима 

(показово, що Семена Пустовіта видав 

денікінцям його рідний брат).                                                                     

[ 23 ,с.3]У грудні 1919 року в селищі 

втретє встановлюють свою владу 

більшовики. Було створено місцевий 

загін під керівництвом Миколи Шатуна і військового комісара В. Волощенка, якому 

вдалося розбити загін Хрестового на «Гулевичці». При цьому було захоплено 4 кулемети, 

більше 100 рушниць, 40 підвід. Було вбито 50 прихильників Хрестового.                 

Гулевичка. Тепер тут піщані кар’єри 

У Комишні проводилася хлібозаготівля, що викликало опір населення. Так у 1919 році 

були вбиті хлібозаготівельники : Шабатура і Болюбаш; 1920 році – Кальченко Опанас і 

Лупандін Борис. 

Шабатура П.А. 

У ході громадянської війни на території селища діяли 

наступні антикомуністичні збройні формування: загін 

Марковських (сам пан Марковський був розстріляний, загін 

розбитий у 1919 році), загін «Котлярів» - під керівництвом 

Котляревського Івана Павловича, загін Виборного – 

відомий нападом но волость і розправою над  Іщенком Н.Д. 

та Іщенком І.І. та ін., загін Козельських, загін Тригубенків, 

загін Хрестового, загін Марусі Симоненко (яка помстилась 

комуністам за вбивство свого чоловіка і сина – убила 

чотирьох винуватців, у тому числі Литвишка і Литвина).  

                                                                              [ 23 ,с.17] 



 12 

У червні 1920 року в Комишні було створено першу комсомольську організацію, до 

якої входили: Литвин, Іваненко Степан, Грищенко 

Михайло, Попик Пантелеймон, Шинкаренко Марія. 

1922 році було створено дитячу комуністичну 

організацію «Юні спартаківці».  

Шинкаренко Марія - перша комсомолка Комишні 

   У 1923 році з комишнянської і Зуївецької 

волостей було створено Комишнянський район, який 

входив до Лубенського округу. В цей час у селищі 

діяло поштове відділення, лікарня, телефонна 

підстанція, 4 школи. 

У жовтні 1930 року Комишнянський район було 

укрупнено, але вже у лютому 1931 року його 

ліквідували.   [ 17 ] 

 

3.4. Комишня в роки колективізації і Голодомору 

Першим колективним господарством у селищі була сільськогосподарська артіль 

«Червона нива», створена в 1922 році на хуторі Грабщина Дорошенком І.П., Килимником 

І.М., Демченком І.І., Пилипчуком С.П.Там діяв так званий колгоспний університет. 

Створена артіль об’єднувала 22 людини і 6 господарств. Організація виявилася 

економічно не вигідною і скоро розпалась, 

    Демченко І.І. з сином 

У листопаді 1927 року колективізація прийшла в 

селище. Було створено актив для пропаганди колгоспного 

господарювання, який очолив голова селищної ради О. 

Хоруженко. У 1928 року було створено два ТСОЗи – 

«Бідняцька перемога» і «Червоний шлях», але люди 

позабирали свої заяви і організації було ліквідовано. до 

січня 1930 року було заново зібрано 900 заяв (показово, що 

за даними перепису 1926 року в Комишні проживало 7333 

мешканці і було 1613 господарств).                       [ 17 , с.972]  

Створення першого колгоспу розпочали у приміщенні 

клубу, колишньому домі купця Смілянського, убитого 
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разом з дочкою за допомогу денікінцям.  Але будинок не міг вмістити всіх майбутніх 

колгоспників, тому його перенесли до Богородицької церкви за дозволом священика.                                                                     

[ 23 ,с.17] 

Коростіль Іван Теофанович-перший голова колгоспу 

На засіданні затвердили назви двох колгоспів і обрали їх 

правління. Колгосп імені Тараса Шевченка очолив Коростіль 

Теофан Іванович, а другий колгосп – імені 17 

партконференції – Попик Іван Трохимович. Колгоспи 

поділялися на сошні бригади – за назвами кутків: Злодіївська 

бригада, Слобідська та ін. Першими розпочали здавати своє 

майно активісти. Показово, що їхні жінки були категорично 

проти: «Чим дітей годувати будемо?»                                                                          

[ 23 ,с.7] 

     Попик Іван Трохимович 

У 1934 році два великих колгоспів було розділено на 6 

дрібніших. У І половині 20-х рр. У Комишні працювали: 

поштове "відділення і телефонна станція, лікарня, три 

початкові і семерічна школи, хата-читальня, кілька гуртків 

лікнепу. На 1930р. Було відкрито філію робітфаку 

Київського ветеринарного інституту. 1932р. Організували 

Комишнянську МТС. Із 1931 по 1935р. Містечко входило 

до складу Миргородського району Харківської області. 

Комишнянський район було відновлено у 1935р, який у 1937р увійшов до складу 

новоутвореної Полтавської області      [ 17 с.372] 

 Комишнянські листоноші .1932рік. 

  Всесоюзний перепис населення у 1939р. виявив різке 

скорочення населення - до 5173чол, - що пояснюється 

розкуркуленням, колективізацією, а більш за все -

голодомором 1932-1933рр. Різниця з попереднім 

переписом складає 2160 чол. За свідченням очевидців у 

Комишні не було єдиного місця для поховань жертв 

голодомору, але найбільше - це старий цвинтар у Прогресі. 

Серед загиблих від голоду: Нипенко Андрій і Олексій, 

Силка Василь, отець Федір (Слухаєвський, священик 

Спасо-Преображенської церкви з 1891 року) [20] 
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т.зв.Ладанчата. Відомі і випадки канібалізму (Робоча Марина з'їла двох дітей). 

В розпал голоду у Комишні відбувався хлібний бунт - коли Горобець Іван ударив у 

дзвін, то за його сигналом мешканці села розграбували хлібні склади. Серед репресованих 

за збір колосків відомий Ємець Василь. Серед активістів - виконавців злочинної політики, 

називають - Петра Зайшлого, Федора Дробіта, Петра Москаленка, Пилипа Милівського   

(голова   сільради), Панаса Кубая, Палажку Килимник. 

На сьогодні встановлено імена 88 загиблих у часи Голодомору: 

Балко Килина Іванівна              одноосібниця. 

Балко Марія Назарівна             одноосібниця. 

Балко Олександр                        одноосібник. 

Балко Федір Назарович            одноосібник. 

Балко Явдоха Назарівна           одноосібниця. 

Бардак Петро Терентійович     одноосібник. 

Бардак Євдокія Терентіївна      одноосібниця. 

Бережна Олена                             одноосібниця. 

Бородавка Векла   

Бородавка Марія Іванівна         одноосібниця. 

Бородавка Палажка   

Бородавка Іван Григорович      одноосібник. 

Гузенко Галина Семенівна   

Гузенко Петро Якович                1890 р.н. 

Гузенко Семен Семенович   

Дем’яненко Ольга Володимирівна   

Довбня Марія Іванівна   

Дордусь Ольга Прокопівна   

Дордусь Прокіп Степанович   

Дробіт Данило                                1885 р.н. 

Дробіт Ярина                                  1887 р.н. 

Загорулько Іван Іванович   

Клименко Віктор   

Козельська Любов Михайлівна   

Козельська Оксана Дмитрівна   

Козельський Віктор Михайлович   

Коломієць Василь   

Коломієць Олександра Василівна   
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Коломієць Іван Васильович   

Кулик Гнат                                        1895 р.н. 

Лускань Сіма   

Мальченко Борис Васильович       1924 р.н. 

Мальченко Домаха Іванівна          1898 р.н. 

Мальченко Ольга Василівна          1925 р.н. 

Мельник Антін Іванович   

Мельник Ганна Іванівна   

Мельник Григорій Іванович   

Мельник Пелагія Іванівна   

Мельник Харитина Іванівна   

Мельник Іван Каленикович 

Момот Дмитро   

Момот Олександр   

Міщенко Михайло Петрович   

Міщенко Олексій Омельянович   

Нестеренко Мокрина  

Нипенко Андрій 

Нипенко Олексій  

Охріменко Катерина Антонівна   

Охріменко Одарка Миколаївна   

Охріменко Іван Миколайович   

Панченко Гнат Іванович   

Пелих Агафія   

Пелих Василь Захарович   

Пелих Ганна Миколаївна   

Пелих Гапка   

Передерій Олександр Михайлович   

Похмурко Настя Максимівна   

Прикипіло Марта   

Прикипіло Іван   

Пічик Кирило   

Романенко Віра Омельянівна   

Романенко Надія Омельянівна 

Романенко Іван Павлович   
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Силка Василь 

Силка Віра   

Силка Григорій   

Силка Мотря   

Сич Галина   

Сич Надія   

Сказко Трохим Якович   

Слухаєвський Федір Кирилович священик Преображенської церкви 

Снісар Григорій Самійлович     1918 р.н. 

Снісар Самійло Михайлович     1895 р.н. 

Сушко Семен   

Тихонов Іван Сергійович   

Холод Галина Лаврентіївна       1923 р.н. 

Холод Лаврентій Іванович         1898 р.н. 

Холод Микола Лаврентійович  1925 р.н. 

Холод Олексій Лаврентійович   1928 р.н. 

Холод Сидір Іванович                 1895 р.н. 

Холод Федір Лаврентійович      1921 р.н. 

Черкас Ольга Андріївна   

Іваненко Ганна Іванівна   

Іваненко Марія Василівна 

Іваненко Микола Васильович   

Іваненко Михайло Васильович   

Іщенко Любов Павлівна   

Іщенко Павлина Яківна 

Показово, що доля Комишнянських храмів тісно пов’язана з темою голоду. Відомо, що 

перша церква у селищі була знищена у 1921 році (Спаська), друга – Іллінська у 1928 році, 

третя Різдва Богородиці – спалена на початку 30-х років, дещо пізніше була знищена і 

Миколаївська церква на Слобідці. 

 

3.5. Селище у роки Радянсько-Німецької війни 

           

Ансамбль пісні, музики і танцю 

Комишнянської с/ш 25.05.1941 
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           З початком війни керівництво Комишнянського району здійснювало масштабні 

заходи, спрямовані на мобілізацію призовників і евакуацію ресурсів: на схід відправляли 

худобу і техніку, населення залучали до земляних оборонних робіт, було проведено 

призов до Червоної армії, але у зв'язку з поразкою південно-Західного фронту, це вже не 

мало значення. 

17 вересня 1941 року німецькі війська вступили в Комишню. Ще до початку 

окупації, в селищі було створено кілька партизанських груп, під керівництвом Івана 

Харитоненка, Лаврентія Холода та Івана Москаленко. Загальне керівництво загоном 

здійснював Іван Безпалько. 

З приходом німців, у Комишні утверджується  нова влада. Починає формуватися 

численний загін поліції, який очолює голова районного відділу -Зайшлий. Бургомістром 

Комишні призначають Михайла Білоуса. Місцеві колгоспи перейменовують на державні 

господарства зі збереженням попередніх порядків. Заборгованість перед радянською 

владою скасовувалась. 

 

Садиба, де збиралися підпільники групи В.Сапсая. 

 

У кінці вересня - на початку жовтня 1941р. В 

Комишні виникла підпільна молодіжна організація 

під керівництвом завуча середньої школи 

Володимира Сапсая. До групи входили: Люба 

Рубаненко, Михайло Дробіт, Катерина Мілецька, 

Ліза Козельська, Олександр Пащенко, Єлизавета Купа, Павло Яровий, Марія Бережанська. 

їхньою метою було: пошук зброї, встановлення радіо-приймача і приймання зведень 

Радянського інформбюро про перебіг війни, випуск і поширення листівок, а саме головне - 

налагодження зв'язку з партизанським загоном Лаврентія Холода. В цьому їм допоміг 

бургомістр Комишнянського району – Михайло Білоус. Він познайомив Ліду Козельську з 

партизанським зв'язковим - Пантелєєм Мельником. Так було налагоджено постійний 

зв'язок з партизанами. 

Михайло Білоус і надалі допомагав представникам Опору. Зокрема, він влаштовував 

на роботу учасників молодіжної підпільної групи, щоб підвищити таким чином 

ефективність їхньої діяльності. Він також попередив партизанів про прибуття нового 

німецького коменданта в Комишню. Цю важливу інформацію було використано повністю: 

комендантську машину та мотоцикл було знищено вибухом на містку, при спуску з 

Попівської гори. Дії партизан викликали репресії з боку німців. 
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До групи Володимира Сапсая приєднується Володимир Мельник, який саме утік із 

табору для військовополонених. Саме завдяки йому вдалося виготовити радіоприймач. У 

колишній районній друкарні вдалося відшукати старий шрифт, а примітивний 

друкарський верстат був серед приладів Володимира Мельника. З того часу підпільники 

почали друкувати листівки на квартирі у матері Володимира, (учительки за професією) 

Анастасїї Ларіонівни Мельник. Вважається, що всього вони встигли виготовити до 10000 

листівок. У листопаді 1941 року до складу організації ввійшли Марія Дідюренко, Федір 

Иощенко, Олексій Розсоха, Олександр Момот. Члени групи продовжували збирати 

інформацію і забезпечувати партизан харчами з місцевої їдальні.    [ 21  ] 

 

Л.Козельська-фото1940 року  

Після сутички в Андріївському лісі, загін Лаврентія 

Холода відступає у Грабовський 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 миргородськими загонами та групою 

І.Й.Копьонкіна, яка прибула з Правобережжя, щоб встановити 

долю генерала Кирпоноса та штабу Південно-західного 

фронту.              [ 27 ] 

Успішним був рейд партизанів на Петрівку-Роменську, де вдалося знищити склад з 

хлібом, запобігши його відправці в Німеччину. У складі загону тоді перебували і члени 

підпільної організації - Олександр Момот та Московенко.                                           

На Зуївському містку, на міні була підірвана ворожа машина, в Бакумівці - вбито 

поліцая. Такі акції партизан викликали посилення роботи миргородського відділу гестапо 

з підозрілими людьми. Було викрито продовольчу базу в с.Остапівка, що серйозно 

погіршило становище партизан. Гостра нехватка одягу, взуття і продуктів змушувало 

звертатись по допомогу до мешканців селища. Михайло Білоус допоміг взяти з лікарні 

суконні одіяла, а з бази райспоживспілки - кілька десятків метрів сукна. Але взагалі 

становище залишалось дуже важким. 

Комишнянські ліси зовсім не придатні для ведення партизанської війни - вони 

здебільшого простягаються вздовж річок невеликими смугами. А в умовах зими вислідити 

партизан було зовсім просто. Оскільки боротьба ставала далі неможливою, було прийнято 

рішення про відступ за лінію фронту на Харківському напрямку.    [ 21] 
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З грудня 1941 року зв'язкові підпільників Ліда Козельська і Люба Рубаненко, 

востаннє відвідали партизанський загін, де вони і залишились аж на три дні. їхню 

відсутність помітили. Вже 10-го грудня Ліду заарештували. Допит вів сам начальник 

поліції, але нічого не вивідавши, відпустив її на третій день. Іншому зв'язковому групи 

Володимира Сапсая - Олександру Момоту, непощастило. Він потрапив у засідку, а через 

два дні був страчений німецькою поліцією. 

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. Бій був нерівним і коротким. Відразу було вбито Співака, Гузя, 

Сушненка. Сам Лаврентій Холод потрапив у полон і був після тривалих катувань, 

страчений. Разом з Холодом поліцаї захопили Яценка, який як вважається, і почав 

видавати членів підпільної організації. Зокрема - Михайла Білоуса і Володимира Сапсая. 

 Отже, партизанський загін було ліквідовано. Загинули В.А.Лаценко, В.П. Іщенко, 

І.Болюбаш, П.З.Мірошніченко, Р.Мельник.       [ 21 ] 

А вже 17 січня 1942 року розпочались арешти підпільників. Першими взяли 

Михайла Білоуса, Володимира Сапсан, Ліду Козельську. Потім решту організації, лише 

Михайлу Дроботу та Любі Рубаненко вдалося врятуватись. Миргородське гестапо 

проводило допити і катування арештованих. У кінці січня 1942р. Було розстріляно 

М.Білоуса і В.Сапсая. Через кілька днів затравили собаками Ліду Козельську. На початку 

березня  були розстріляні: Катя Мілецька, Володимир Мельник, Олександр Пащенко, Іван 

Мостовенко, Федір Йощенко, Василенко, Олексій Розсоха, Андрій Кубай, Іван Сошенко. 

Тіла їхні поховано в братській могилі неподалік пам'ятника Гурамішвілі у Миргороді. 

Таким чином, всього загинуло 31 партизанів і підпільників. Після цього активний 

опір окупаційним властям за тухає. 

22 лютого 1943 року півтора десятки хлопців здійснили трагічну спробу нападу на 

приміщення Комишнянської поліції, з метою захоплення зброї в ході перестрілки 

загинули В.Вакула, О.Мельник, а Д.Залізняка було поранено. 

23 лютого 1943 року окупаційна адміністрація і збройні формування було виведено 

з Комишні. Це пояснюють двома причинами: наступом Червоної Армії та бажанням 

зпровокувати анти німецькі елементи на виступ, щоб їх було потім легше виявити і 

знищити. У будь-якому разі, через місяць німці повертаються. За цей час мешканці 

селища встигли повністю розграбувати запаси зерна, які було зібрано в приміщенні 
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школи. Окупанти влаштували жорстоку розправу над комишнянами 14 чоловік було 

розстріляно, а людей примусили повністю повернути усе зерно, та інші речі назад. [ 21 ] 

         Неминуче наближався час 

визволення. Над Комишнею 

проходили червоні штурмовики. 

Німецькі війська покидали селище без 

бою. Відступаючи, вороги спалили 

близько 800 хат, 133 господарські 

будівлі, усі чотири школи, 

приміщення 23 установ, МТС. 

За час окупації нацисти 

стратили 192 мешканців 

Комишнянського району, а біля трьох 

тисяч хлопців і дівчат вивезли в Німеччину на примусові роботи. З них власне комишнян 

було 518 чоловік.           [ 21 ] 

17 вересня 1943 року червоні війська вступили в Комишню. Було проведено 

додаткову мобілізацію. Всього було відправлено на фронт 685 мешканців селища. За 

бойові подвиги 317 були нагороджені орденами і медалями. В тому числі В.Древаль та 

майор К.Марусиненко здобули звання Героя СРСР. 

Попереду були роки важких випробувань і нечуваних втрат. Селище, в якому на 

1939 рік проживало 5173чол. втратило у роки війни 527 чол. Найбільші втрати 

припадають на 1943р. – 207 чол., та на 1944р. – 110 чол.    [ 9 ,c 433] 

                     

4. Сучасний стан селища. 

У 1957 р. Комишня Указом Президії Верховної Ради УРСР віднесена до категорії 

селищ міського типу, а вже 1962р. Комишнянський район було розформовано і селище 

було включено до складу Миргородського району.     [ 17 ] 

У 2 половині XX ст. у Комишні було відкрито багато виробництв, на сьогодні 

більшість із них, на жаль, припинили свою діяльність і були зруйновані. Серед таких 

втрачених підприємств: хлібопекарня, торгівельний центр, цегельний завод     

Миргородського промкомбінату, столярний і бетонний цехи райсількомунгоспу,        

дільниця Миргородського ремонтно-будівельного підприємства, автоколона,  

кондитерський  цех,  інкубатор, ветлікарня, готель і краєзнавчий музей. Продовжувало 

роботу підприємство по ремонту тракторів (нові корпуси були збудовані 1935р), 

консервний завод (до 1990 - концервний цех Миргородського заводу «Калинка»), 
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Комишнянське лісництво, відділення зв'язку, Ощадбанку, лікарня, дитсадок «Малятко», 

бібліотека для дорослих (27 454) та  дитяча   (16 386   од.зб.),   будинок   культури   (на   

280 місць). Працюють 19 крамниць. Колишній  великий  колгосп  «Прогрес» ліквідовано, 

на його місці створено АТ «Горизонт». 

  Сучасне населення селища складає 2670 чоловік ( на 2007 рік).     

    

                  5. Лісове. Історія села. 

5.1. Утворення хутора Грабщина. 

 

          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 . 

          До Комишнянської селищної ради відноситься чотири села: Булуки, Лісове, Ступки, 

Шульги. Усі вони виросли з козацьких хуторів.                                           

          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».  

          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.                                         

          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.  

          Безумовно відомо, 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 

близький родич, Граббе Дмитро Михайлович (1874-1927), син графа, полковника Михайла 

Павловича і Ганни Олександрівни Хомякової , . Саме Дмитро Михайлович, граф, штаб-

ротмістр кавалергардського полку, імовірно і був власником Грабщини. Перша його 

дружина - Львова Наталія Миколаївна (1877-1898) народила йому дочку Марію 1897-

1952. Друга дружина з 1901 Голенищева-Кутузова Марина Олександрівна (1880-1951) 
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народила своєму чоловіку п'ятеро дітей: Ольгу (1902),  Софію (1903),  Олену (1905-1920) , 

Ганну (1909), Віру(1913-1920).  

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. 

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.  
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Далі за садом  знаходилась велика плантація, для вирощування полуниці, великі площі 

було відведено під ягідники.                                                                

Трактор  «Фордзон», конфіскований у 

графа Граббе . 

Поміщик використовував навітню 

техніку. Відомо, що перший у Комишні 

трактор «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.                                                              

Для ведення господарства, землевласник майже не використовував місцеву робочу 

силу. Відомо, що на початку ХХ століття , він переводить сюди 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 
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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 недавно було їх  Лісове. Зустрічаються на цвинтарі, де поховані їхні батьки і 

діди.                                                                                                   

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.    

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. 

 

5.2. 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.                                                                   

 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.                  

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

солдатських депутатів, у якій велику роль відігравав місцевий фронтовик Андрій 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 
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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.                                                                                                       

За час гетьманату у маєтку Граббе німці захопили і розстріляли активістів 

комуністичного напрямку: Олексія Литвишка, Андрія Писаренка і Олійника-Матроса, які 

тут переховувались.                                                     

            Протягом громадянської війни на території прилеглій до Комишні діяло багато 

антикомуністичних збройних формуваннь. Одним із найбільших був загін Марковських.                                                                                                    

Родина Марковських дуже славна і має козацьке походження. Миргородська гілка 

роду походить із містечка Комишні, Гадяцького полку. Найдавніший із їх предків - 

Григорій Марківський (народжений близько 1723 року) - служив у Гадяцькому полку, з 

1761 року - у званні військового товариша. Його син Кирило (1754 р.н.) був гадяцьким 

полковим осавулом. У 80-их роках XVIII століття він володів частиною містечка 

Комишні, мав там 63 душі чоловічої статі. Окрім того, разом із братами був власником 57 

душ у двох хуторах першої Комишанської сотні. Був дворянським засідателем 

Миргородського нижнього земського суду. Є дані про те, що він мав досить близькі 

стосунки із грузинським поетом Давидом Гурамішвілі, який жив у Миргороді. 

Олексій Олексійович 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 посідав крісло заступника 

голови цієї управи (за голови Сергія Івановича Смагіна). На початку XX століття мав 

телефонні абонементи - в Миргороді й хуторі Олексієвому, що було рідкістю й 

дивовижею на той час. Активний член Миргородського сільськогосподарського 

товариства, О.О.Марковський прославився як аматор-садівник . 

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 
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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 .                        

Грабщина . Група ліквідації 

неписьменності . 

 

5.3. Лісове в роки 

колективізації і Голодомору. 

 

Першим колективним 

господарством у Комишні (і всьому 

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 відносилась і Грабщина). У 

1934 році ці два великих колгоспа було розділено на 6 дрібніших. ( Грабщина- до 

колгоспу Червоний Маяк ). 

 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. 
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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 .  

Комуна Червона Нива. Дитячі ясла.1930-ті 

рр. Керівниця –Шараховська Люба. 

 

5.4. 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 Зіньківським 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.  

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.  
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17 вересня 1943 року радянські війська вступили в Комишню. Було проведено 

додаткову мобілізацію до армії. Розпочиналось налагодження мирного життя. 

 

5.5.  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 . 

Тоді було взято курс на ліквідацію «неперспективних» сіл.                                                            

Пасіка на Грабщині 

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.             

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

можна упізнати , так воно заросло лісовими хащами. 

 

5.6.  Яскраві 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.   

Івана 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 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.                                                                    

 

 

  

 

 

 

 

 

Килимник Дмитро Іванович                             Перший тракторист Демченко 

син Лящук Марини Григорівни.                      Іван Іванович із сином Борисом 

Шофер командуючого 

Північнокавказьким військово-повітряним флотом, 

героя Радянського Союзу Смушкевича . 
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Килимник Дмитро Іванович. Горськ 1940. 

 

6. Видатні постаті Комишні. 

Комишні пощастило з багатьма 

яскравими особистостями. Серед них Герой 

Радянського Союзу (Дата указу: 22.02.1944) 

Василь Тимофійович Древаль(23.02.1917 - 

19.01.1988) . 

 

Народився 23 лютого 1917 року в селищі Комишня 

Миргородського району Полтавської області в селянській сім'ї. 

Українець. У 1932 році закінчив сім класів середньої школи. 

Працював обліковцем в МТС.  

У 1943 році під натиском червоних німці відкочувалися 

все далі на захід. У вересні 1943 року 25-а гвардійська 

стрілецька дивізія вийшла до Дніпра. Перед батальйоном 78-го 

гвардійського стрілецького полку, де гвардії капітан В.Т. 

Древаль був заступником командира по політичній частині, було поставлено завдання 

форсувати річку Дніпро в районі села Військове Солонянського району 

Дніпропетровської області і захопити плацдарм на її правоу березі.  

Веслярі безшумно опустили на воду весла, і понтони під прикриттям 

передсвітанкового туману попрямували назустріч ворогові. Але туман почав підніматися, 

гітлерівці помітили радянських бійців і відкрили по ним вогонь. Не чекаючи, поки 

понтони пристануть до берега, бійці кинулися у воду, увірвалися у ворожі окопи, вибили 

звідти гітлерівців і закріпилися на захопленому плацдармі. 

                    

 Меморіальна дошка на стіні Комишнянської школи 
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Відвага гвардійців дозволила успішно форсувати річку ще декільком підрозділам 

дивізії. Фашисти за підтримки танків і авіації майже безперервно контратакували. Три 

доби бійці батальйона стояли на смерть. Відбили 20 контратак врага и утримали захоплені 

позиції.  

Знаходячись у бойових порядках, В.Т. Древаль проявив виняткову відвагу і 

героїзм. У важкі хвилини бою він був серед бійців, особистим прикладом надихав їх на 

подвиг. У запеклих сутичках з ворогом батальйон знищив до 400 солдатів і офіцерів 

супротивника, захопив 8 гармат, 11 мінометів і інші трофеї.  

За мужність і відвагу Указом Президії Верховної Ради СРСР гвардії капітану 

Древалю В.Т. присвоєно звания Героя Радянського Союзу (№ 2505). 

 Після закінчення Великої Вітчизняної війни продовжував службу в армії. У 1955 

році закінчив Військово-політичну академію імені В.І. Леніна. З 1960 року полковник В.Т. 

Древаль — у відставці. Жив в Києві. Помер 19 січня 1988 року. Похований в Києві на 

Лук’янівському військовому кладовищі. Нагороджений орденом Леніна, орденом 

Червоного Прапора, орденами Вітчизняної війни 1-го і 2-го ступеня, двома орденами 

Червоної Зірки, медалями. 

У Комишні навчався Герой Радянського Союзу 

Костянтин Іванович Марусиченко. Народився він 9 травня 

1917 року на хуторі Кирсівка під Комишнею. До 1934 року 

навчався у Перевалівській школі, працював робітником, 

обліковцем. Згодом - на робітфаці Ворошиловградського 

плодоовочевого інституту. Звідти за спецнабором комсомолу 

був направлений у школу пілотів імені Пролетаріату Донбасу. 

Після її закінчення служив у авіаційних частинах. Наш земляк 

- учасник радянсько-німецької війни з першого і до 

останнього її днів.  

Перше бойове хрещення молодий командир бомбардувальника здобув 21 серпня 

1941 року. Екіпаж машини ДБ-3 отримав наказ ианести бомбовий удар по механізованих 

колонах фашистських військ, що рвалися до Ленінграда. При підході до цілі літак 

атакували вісім винищувачів противника. Ворожа куля обірвала життя стрілка. Були 

поранені штурман і радист. Загорівся один з двигунів бомбардувальника. Та Костянтин 

Іванович зумів долетіти до своїх. 

Екіпаж бомбардувальника під командуванням бойового льотчика у складі групи 

літаків авіації дальньої дії один за одним здійснив п'ять нічних бомбардувань військово-

промислових об'єктів в Кенігсбергу, Тільзіту, інших міст Східної Прусії. 13 березня 1944 
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року за зразкове виконання завдань командування Марусиченкові було присвоєно звання 

Героя Радянського Союзу. У вітальному листі зазначалося, що із 182 здійснених на той 

час бойових вильотів у глибокий тил ворога 161 він зробив уночі.  

Колишній сільський хлопець з Кирсівки нагороджений орденами Леніна, чотирма 

орденами Червоної Зірки, багатьма бойовими медалями. 

Після війни бойовий льотчик не тільки продовжував служити у військово-

повітряних силах, а й навчався. У 1951 році він закінчив Військово-Повітряну 

Червонопрапорну академію, а ще через 10 років - Вищу академію Генерального Штабу 

імені Ворошилова. Останні роки свого життя генерал-майор у відставці жив у Мінську. 

Комишнянське двокласне училище закінчив 

український живописець Северин Іван Митрофанович (1881-

1964). 

Народився він 23 вересня 1881 р. в селі Остапівка 

Полтавської губернії. Учень О.Сластіона. Вчився в 

Миргородській художньо-промисловій школі, Харківській 

школі малювання і живопису (1903-05), у 1905—1907 роках 

вчився в Краківській академії витончених мистецтв; 

Римській академії мистецтв (1907), у 1908—1910 роках 

працював в студіях Риму і Парижа; Празькій академії мистецтв (1908; 1912-13). У 1911 

році в Києві провів персональну виставку. У 1913 році з географічно-геологічною 

експедицією виїжджав на Тянь-Шань і Тібет, де зробив багато замальовок.  

В українському мистецтві Северин належав до кола майстрів-імпресіоністів почтку 

ХХ століття. В цей час Северин проявляє себе як художник-пейзажист: «Закопане» (1907), 

«Вечори в Альпах» (1908-09), «Околиці Риму» (1910), «Сутінки», «На Україні», «Степ 

український», «Зимовий вечір в Карпатах», «Кубанський козак», цикл «Гуцульщина» 

(1905-1911). 

Одна з робіт майстра  

 

Після революції Северин викладав в Харківському 

художньому технікумі і Харківському Художньому Інституті 

(1925-33), але творчо був мало активний. З того часу відомий 

лише його цикл «Дніпрельстан» (1930—1932). У середині 

1930-х рр. заарештований і засланий. Після смерті Й. Сталіна 

був реабілітований. З 1956 року член ХО СХУ. Помер 20 

лютого 1964 року в Києві.  
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Овксе́нтій Трохи́мович Богає́вський (25 грудня 1848-5 грудня 1930) 

— український хірург, науковець, громадський діяч, працював у 

Комишні з 1876-1879рр. Уславився як хірург-новатор. Хірургічна 

діяльність  

Богаєвського дуже широка, він робив найрізноманітніші і 

найскладніші операції. Написав 85 наукових праць, створив велику 

школу хірургів-практиків, брав участь у роботі багатьох російських 

та 4 міжнародних хірургічних з'їздів. 

      

Богаєвський О.Т. разом з братами (крайній 

зліва) 

Народився у селі Устивиця 

Миргородського повіту Полтавської губернії в 

селянській родині. У місцевого священика рано 

навчився грамоті. Його батько, Трохим 

Богаєвський, хоч і тяжко працював на землі, був 

грамотною людиною. Він добре розумів, що дітям треба будь-що вчитися, адже тільки це 

відкривало широку дорогу в ближні та далекі світи. Зрештою, усі четверо його синів 

здобули освіту, двоє стали лікарями.  

Овксентій спочатку закінчив у Миргороді 3-класне училище, потім повітове, а 

згодом і Полтавську класичну гімназію. Великий вплив на нього в юнацькі роки справила 

постать вчителя і письменника-демократа Анатолія Свидницького, відомого нащадкам по 

роману-хроніці «Люборацькі», який по праву називали енциклопедією тогочасного життя.  

1869 року Овксентій разом із другом дитинства Іваном Зубковським вступає на 

медичний факультет Київського університету.  

Невдоволення царським режимом, події у Польщі, Росії, зростання самосвідомості 

мас, національно-патріотичні настрої студентства під впливом творів Т. Шевченка, 

І. Котляревського, М.Чернишевського, інших російських революціонерів-демократів 

вкарбувались у свідомість молодих людей, які обрали за мету вірне служіння народові.  

На О. Богаєвського очікувала блискуча кар’єра. Професори та ординатори високо 

цінували його намагання усього дійти особисто, зробити не гірше від вчителів. Більшість 

часу юнаки проводять у читальних залах, лабораторіях, кафедральних клініках. Вони 

свідомі свого покликання, а також того, що доведеться лікувати бідних і знедолених, які 

сподіватимуться лише на їхню допомогу. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1848
http://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1930
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%96&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F
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Після закінчення медичного факультету Київського університету (1874) працював 

як земський лікар в Миргороді, з 1883 до кінця життя — в Кременчуці. До 1874 року, часу 

закінчення університету, Овксентій отримав не одне запрошення залишитися на певних 

кафедрах. Причому, ці запрошення надходили від поважних професорів. На весь випуск 

О.Богаєвський один дістав дозвіл на проходження курсів удосконалення при Санкт-

Петербурзькій медико-хірургічній академії.  

А вже звідти через рік, ставши повноправним лікарем, опинився на посаді 

дільничного лікаря в Комишні, що під Миргородом. Тут він один мав обслуговувати до 

40 тисяч населення. Його територія, як жартували друзі, дорівнювала доброму німецькому 

герцогству.  

Оскільки робота здебільшого була роз’їзною, його бричку в один і той же день 

могли бачити в селах, які знаходились одне від одного на відстані 20-30 кілометрів.  

Доводиться дивуватись, як можна було боротися з інфекціями, організовувати 

бараки для хворих, лікувати, виконувати операції і водночас збирати і обробляти 

статистичний матеріал, аналізувати динаміку поширення того чи іншого захворювання, 

накопичувати інформацію про історію медицини в повіті, земстві.  

Чітка громадянська позиція лікаря, вимоги до санітарного стану місць праці та 

побуту селян, мало кому подобалися. Його звинувачують у приналежності до таємних 

гуртків, наглядають за пересуванням, підслуховують розмови, анотують найбільш 

небезпечні для влади висловлювання.  

Конфлікт з керівною верхівкою призвів до того, що відпрацювавши термін 

обов’язковий для випускників, через три роки вів покинув рідну Миргородщину і на 

деякий час переїжджає на Чернігівщину. Та знову потягнуло на рідну землю.  

І ось він у Шишаках, знову на бричці, у дощ і завірюху об’їжджає свої неосяжні 

«володіння». Тут швидко завойовує авторитет, обирається гласним земства, стає 

керівником медичної секції, яка об’єднувала 10 лікарів Полтавщини. На цей час припадає 

початок його науково-літературної діяльності. Він друкується в журналах «Русская 

медицина», «Здоровье», «Земство», складає «Нарис діяльності Шишацької земської 

лікарні» за 5 років.  

На цей раз Овксентію Богаєвському вдається привернути увагу можновладців до 

гострих проблем свого фаху. На підставі незаперечних даних, використовуючи всі 

можливості, які мав, за прикладом О. Герцена в «Колоколе», дзвонить в усі дзвони, 

показуючи дійсні причини поширення туберкульозу, холери, тифу, скарлатини, дифтерії, 

інших захворювань, у тому числі, венеричних.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/1883
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA
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На той час у зв’язку з бурхливим розвитком промисловості на півдні Росії, на 

Катеринославщині (Криворіжжя, Юзівка, Маріуполь), полтавська земля стає центром 

міграційних шляхів тисяч безземельних утікачів. І ці люди, покинувши домівки, утворили 

рухливі маси, які несли з собою такі хвороби, про які тут давно забули, або й не знали 

зовсім. Потрібні були ліки, дезінфекційні засоби, бараки, відповідний догляд за хворими, 

харчування. І вимоги Богаєвського поступово втілюються в життя.  

Побачивши старання 35-річного лікаря, рівень його знань, високу працездатність, 

самовідданість, а головне що провінційні Шишаки для його розмаху замалі, земство 

переводить його керівником, а за посадою старшим лікарем Кременчуцької міської 

лікарні. Це був чудовий простір для новаторства, перспектива для розширення закладу, 

будівництва нових корпусів, обіцянка, що належне фінансування не забариться.  

За встановленою традицією, старший лікар повинен був особисто очолювати 

хірургічну службу. Добре, що Богаєвський мав певний досвід, добре колись вчився, читав 

відповідну літературу, цікавився досвідом колег. Та для роботи в такому обсязі, що 

надавався у великому промисловому місті, ще не був готовий. Тому, користаючи з того, 

що дістав житло на території лікарні, буквально дні і ночі проводить в операційній, 

анатомці. Поглиблює знання з топографічної анатомії, оперативної хірургії, відточує 

техніку хірургічних втручань.  

Окрема розмова про структурну перебудову лікарняного закладу, його 

переоснащення, придбання нового, у тому числі досконалого закордонного обладнання: 

революція торкнулася насамперед перев’язної, операційної та інших приміщень. 

Впроваджуються нововведення щодо виконання самих операцій, запобігання гнійних 

ускладнень, знеболювання.  

Заслуговує на увагу «трактирна система продовольства», яка одночасно вирішила 

кілька проблем щодо поліпшення харчування хворих, яку б не завадило запровадити і в 

наш час.  

Кременчуцька міська лікарня в 1883 році мала 8 корів, свій сад, город. Уся 

продукція йшла до столу хворих. Більш того, через великий наплив до лікарні людей із 

статками, обладнали в одному з приміщень пансіонат для заможних громадян першого та 

другого класу. Вони перебували в кращих побутових умовах, діставали більш калорійне 

харчування.  

Особлива турбота Овксентія Трохимовича — персонал лікарні. Для подружніх пар 

будувалось житло, працівники мали низку пільг, одержували надбавки до зарплати. 

Безкоштовно видавалися лікарняні сукні, халати.  
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При лікарні було відкрито бібліотеку з книжками та періодикою, де для хворих 

організовували читання на релігійно-моральні теми.  

Згодом ця провінційна лікарня стала відома мало не всій Європі. Сюди в повному складі 

приїздять делегати київського з’їзду лікарів, учасники Пироговського з’їзду.  

Постійні гості Кременчука — визначні діячі медицини як Росії, так і зарубіжжя. 

Вони хотіли не лише побачити лікаря та оновлену завдяки його старанням лікарню, а й 

вивчити багатий передовий на той час досвід, здобутий у лікувально-профілактичній 

роботі, організації хірургічної справи, а особливо у здійсненні операцій на оці, що 

висунуло Кременчук на роль провідного офтальмологічного центру.  

О. Богаєвський не тільки приймав гостей, а й сам чимало поїздив по світу. Він 

вивчає організацію медико-санітарної служби в Москві, Санкт-Петербурзі, Берліні, 

Парижі, Відні, бере участь в з’їздах, конференціях, що проводяться в найкращих клініках 

світу. Він обирався членом кількох міжнародних лікарських об’єднань, був делегатом 

майже всіх Пироговських з’їздів. І після кожної його поїздки кременчуцька міська лікарня 

збагачувалася як не новим приладом, то сучасними методиками, літературою.  

Знаючи кілька європейських мов, О. Богаєвський заохочував усіх працівників до 

читання зарубіжних медичних видань, що позначалося на їхньому професійному 

зростанні. І коли у 1913 році Богаєвський залишив роботу, майже всі його помічники були 

висунуті на відповідальні ділянки роботи в інші земства.  

В 1911 Київський університет присвоїв Богаєвському науковий ступінь доктора 

медицини без захисту дисертації. 

Окрема сторінка життя Овксентія Богаєвського — організація в Кременчуці при 

лікарні 4-річної жіночої фельдшерської школи на 160 осіб, яка готувала так званих 

повитух та фельдшериць для всієї губернії.  

Частину місць займали учениці, які платили за навчання, але більшість складали 

стипендіатки з різних земств. Для малозабезпечених, що вчилися на «держзамовлення» і 

повинні були три роки відробити за направленням, встановлювалися стипендії в розмірах, 

достатніх для скромного існування. Вихідцям із бідних родин надавалася матеріальна 

допомога із спеціального благодійного фонду.  

Уже з першого класу учениці залучалися до практичної роботи в лабораторіях, 

лікарських відділеннях, палатах для хворих.  

Залишивши в 1913 році посади старшого лікаря Кременчуцької міської лікарні та 

директора школи, Овксентій Трохимович у 65-річному віці стає консультантом своєї та 

єврейської міської лікарні. До 5 грудня 1930 року, дня своєї смерті, не поривав зв’язок з 

медициною, лікарями, хворими.  

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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На жаль, не збереглася могила цього видатного лікаря-новатора, вченого, 

полум’яного патріота України. Військові, які заволоділи в Кременчуці частиною території 

міського цвинтаря, зрівняли із землею могили, а плити використали на будівництво 

підвалів, зрештою завалених.  

Дехто в Кременчуці, Полтаві та Києві хотів стерти світлу пам’ять у серцях людей 

про Овксентія Трохимовича Богаєвського. У тридцяті роки ця спроба не вдалася. 

Енкаведисти, як відомо, з мертвими не боролися. Спрацьовував девіз — немає людини, 

немає проблеми. Та вже у 80-ті застійні роки комусь знову знадобилося звинувачувати 

відомого лікаря і вченого у приналежності до якихось гуртків, товариств. Йому 

приписували зроблені ще у 20-х poках минулого століття висловлювання 

націоналістичного плану, які диcкредитували радянську владу та її представників на 

місцях. Не подобалися комусь і слова вдячності, які Богаєвський висловлював на адресу 

співгромадян, які багато зробили для розбудови лікарні, придбання для неї устаткування 

та обладнання.  

Серед яскравих людей Комишні - Іщенко Петро Наумович (1858 -1918). Відомий 

кахляр і гончар  - виготовляв кахлі, полив'яний побутовий посуд . Похований у селищі на 

місцевому кладовищі (куток Кошовівка). 

Криворучко Олександр Семенович (1919 - 2006) - кавалер ордена Вітчизняної 

війни, - засновник місцевого краєзнавчого музею, був в'язнем концентраційних таборів, 

автор циклу віршів про війну.  

Його донька - Круглікова Олександра Олександрівна - яскрава поетка - член спілки 

письменників України, здібна художниця. 

 Коробка Іван Миколайович - кавалер орденів «Червоної зірки», «Вітчизняної 

війни», «Олександра Невського», капітан, учасник деблокації Ленінграду і боїв на 

Курській дузі, неповторна особистість.  

Кутас Микола Митрофанович - вчитель музики, працівник будинку культури, 

керівник хору, поет, автор пісні «І де б ти не був», яка стала гімном селища. 

Гречка Павло Федорович – ветлікар Комишнянської 

ветлікарні, ветеран, кавалер орденів «Богдана Хмельницького» 

ІІІ-го ступеня  , «Вітчизняної війни» ІІ-го ступеня, відзнак 

Президента України . 

Уродженець селища Комишня, онук донського козака 

Степана Онисимовича Павлика, у віці трьох років залишився 

напівсиротою, виховувався мачухою, старшими братами і 

сестрами. З дитинства хлопчикові була властивою любов до 
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тварин, в оселі батька тримали четверо коней, заробляючи на хліб їздовими. 

Єдиний з 6-й дітей в родині Павло закінчив 5 класів сільської школи і залишився 

господарювати з дідом і батьком. Роботяща була родина Гречків : тримали 1,5 десятини 

землі, садили картоплю, наймали в оренду садки, тримали худобу - тим і харчувалися. 

Щоб заробити копійку, Павло пішов працювати до місцевого поміщика Здоревського, у 

якого чинив штилі для скиртування соломи. 

У вільний час своїми кіньми їздив у магазин єврея Йоська Смілянськего привозив з 

Лохвиці, Лубен, Хоролу ходовий товар, за що йому платили 2,5-3 царські карбованці. 

Перші чоловічі сльози домочадці побачили у Павлика тоді, коли на пасовищі у 

Комишанці на болотах втопився куплений батьком кінь, якого врятувати так і не вдалося. 

Це була важка втрата для родини. 

Підробляючи їздовим, хлопець щодня перевозив і продавав місцевим євреям колоті 

дрова. Тому, хто швидко гнав коней і приїздив найшвидше, платили по 1-й копійці 

чайових, за які можна було купити смачну булочку і 100 г. ковбаси. 

За один рейс кіньми з Комишні у Миргород, а відстань майже 30км., на базар 

перевозив 8-10 тисяч курячих яєць, які перекладались соломою, а їздовий сидів зверху на 

цьому, «небезпечному» грузові. 

Багато доріг у 20-роки було протоптано людьми до Києва, у Печерську Лавру, куди 

мешканці 7-ми тисячного населення Комишні ходили молитися Богу. При в'їзді у селище 

висіла табличка про кількість проживаючих чоловіків і жінок, а малий Павло стояв на 

стовповій дорозі, по якій колись проїздила Катерина II і узваром напував всіх прохожан, 

котрі прямували у Лаври. 

Страшним був період голодовки - 1931-33 роки. Не вимерти всій родині Гречко 

допомогла шкура корови, забитої на м'ясо.Її різали кусочками, смалили, шкрібли і варили 

навари. Харчувались квітами білої акації, із сушеного листя капусти і клена пекли хліб. 

Часто Павло без квитка їздив на даху потягу до Ленінграда, куди возив одяг і інші речі, 

щоб обміняти їх на борошно. 

У 1933 році рідний дядько Павла, який закінчив Київський ветеринарний інститут і 

поїхав працювати головним ветлікарем в м.Шаргород Вінницької області, забрав хлопця 

до себе. Любов до тварин допомогла Павлові вступити до Новоселинського с/г технікуму 

на ветеринарний відділ. Але навчання було тяжким, голод доводив до відчаю. Великою 

радістю було повечеряти воронячим м'ясом чи яйцями з гнізд, які знаходили в парках. І 

Павло майже здався, вирішуючи кинути навчання, та мудрий наставник дядько Михайло 

сказав «Як за поганим не вивчишся, то доброго не жди!» і ця фраза змусила хлопця 

задуматись і довершити почату справу. 
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Після закінчення технікуму в 1937 році юний ветеринар приступай до роботи в 

м.Барвінкове Харківської області при ветлікарні, де працював по 1941 рік. 

Про початок Великої Вітчизняної війни Павло Федорович почув у ресторані, де з 

другом відсвятковував значну подію. З серпня 1941 року по 1942 рік був старшим 

лейтенантом ветеринарної служби 323 стрілкової дивізії Південного фронту, з 1943 по 

1945 рік 474-й польовий ветлазарет47 армії 1-го Білоруського фронту. 

Пам'ятає Павло Федорович, як на допомогу нашим військам через брак боєтехніки 

з Монголії приправили 5 тисяч диких малорослих коней, яких вигрузили у Воронезькій 

області на станції Георгіу-Деж, які не давались до рук людей, і яких, вгамованих, 

запрягали у візниці і заставляли тягати гармати. Пам'ятає, як тяжко давалась 

офтальмомалеїнізація цих коней. 

Після Перемоги до вересня 1945 року Павло Гречко був у Німеччині, збирав з усіх 

усюд коней і гнав їх на Україну, в тім числі і в Полтавську область, додому. Коні повинні 

були йти для підняття і відродження сільського господарства. 

З листопада 1945 року займає посаду ветеринарного фельдшера Комишнянської 

ветлікарні, а з вересня 1947 по вересень 1951 р. другий ветлікар райвідділу с/ г 

господарства в Комишні. 

З 1952 року знову ветфельдшер Комишнянської ветлікарні, а з 1964 по 1971 роки 

ветлікар-епізотолог при ветлікарні. 

Весь життєвий шлях Павла Федоровича,починаючи з 1937 і по 1971 роки, 

пов'язаний тільки з ветеринарною медициною, ні на день цей чоловік не зрадив свого 

фаху. 

Москаленко Віталій Павлович, 

художник і яскравий актор. Народився 30 

березня 1934 року в с.Черніводи 

Городького району Кам'янець-Подільської 

(нині Хмельницької) області. 

Мати, Пилипенко Лідія Макарівна, 

1914 р.н, вчителька, і батько, Пірус Павло 

Григорович, бухгалтер колгоспу, були ровесниками і 

одружились, коли їм було по 19 років. Незабаром батька 

призвали на службу в армію, де він пройшов яскравий бойовий 

шлях. Але їхня сім’я розпалась. Лідія Макарівна вийшла заміж за Жука Павла 

Григоровича. 
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Після закінчення 7-го класу (а батьки тоді проживали в с. Кам’яна біля Чернівець), 

його віддали на навчання до індустріального технікуму, де він пробув два роки, а з III 

курсу залишив навчання, бо душа не лежала до заліза й техніки. Перебуваючи в 

Чернівцях, часто відвідував театр, який справив на нього надзвичайно сильне враження. 

Крім цього, запоєм поглинав книги. 

У1954 році закінчив середню школу у с. Великий Кучерів, під Чернівцями. В цей 

час багато займався спортом( футболом, волейболем, лижі) та самодіяльностю. 

   Цього ж року пішов у 

армію. Служити йому 

довелося спочатку в 

Чорноморському а потім 

Балтійському флоті, в 

містах Севастополь, а 

потім-Ленінград (тепер 

Санкт-Петербург) 

моряком-підводником. 

У 1958 р. закінчився строк військової служби, і Віталій повернувся до Чернівець, 

де працював протягом року в Будинку піонерів. Часто з теплотою згадував свого 

військового командира М.П. Жигульова, який був вимогливою, але справедливою 

людиною і проявляв батьківське піклування про матросів, який зумів створити в колективі 

атмосферу доброзичливості, взаємовиручки і юнацької дружби. Тому ті роки служби, 

оповиті романтикою, завжди викликали у Віталія ностальгійні спогади. 

Віталій був гарним, веселим хлопцем, цікавим оповідачем, знав багато пісень, які 

виконував з притаманним йому артистизмом, вправно акомпануючи на гітарі, що 

приваблювало до нього молодих людей, серед яких він завжди був лідером, користувався 

успіхом у дівчат. 

У 1959 році одружився з Москаленко Людмилою Павлівною, яку знав ще з 

дитинства, бо їхні батьки вчителювали в одній школі. Вона навчалась тоді в університеті 

на IV курсі філологічного факультету, а він тільки-но вступив до культосвітнього 

технікуму. Після одруження взяв прізвище жінки, бо не хотів носити прізвище вітчима. У 

цей час дізнався  адресу і почав листуватися з рідним батьком, який тоді проживав у м. 

Ленінград, був військовослужбовцем у чині підполковника і мав свою сім'ю. 

У 1960 р. в сім'ї народилась дочка Лариса, яку допомогли виняньчити мати 

дружини Тищенко Надія Радіонівна й бабуся Москаленко Горпина Семенівна. 
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Юність Віталія була пов'язана з містом Чернівці. Зелене, ошатне місто з вузькими 

вуличками, з крутими підйомами і спусками, з гарно вимощеною бруківкую та 

тротуарами. Це місто-музей з неповторними архітектурними спорудами. Місто, що 

пов'язане з славними іменами Ольги Кобилянськоїта Юрія Федьковича, а пізніше - Івана 

Миколайчука, Володимира Івасюка, Софії Ротару, Назарія Яремчука. 

Після закінчення навчання в 1961 р., (коли в космос піднявся перший у світі 

космонавт Юрій Гагарін), Віталій змушений був попрощатися з містом своєї юності.  Доля 

закинула його з сім'єю до селища Путила Чернівецької області, в Карпати. 

Маршрут пролягав через с. Кам'яну, де колись працювали батьки, Сторожинець і 

Вижницю. їхали туди автобусом від Чернівець протягом 6-й годин, за Вижницею -  

крутою звивистою дорогою понад стрімкими урвищами і кручами. За високим 

карпатським перевалом "Німчич", у мальовничій долині, з усіх боків оточеній горам, 

покритими стрункими зеленими смереками, розкинулось компактне селище Путила, 

розділене навпіл вузькою річечкою Путилкою, притокою Черемоша, який впадає у Прут, 

де Чернівці, а Прут є притокою Дунаю. Путилка неглибока: вода доходить до колін, з 

кришталево чистою холодною водою, крізь яку просвічується кам'янисте дно, покрите 

галькою. Коли проходять дощі, ця річка стає несамовитою і бурхливим потоком змітає все 

на своєму шляху. Там уперше побачили , як сплавляють ліс плотами відважні плотогони. 

Гуцули , що жили в горах, займалися скотарством та вівчарством, бо землі 

придатної для обробітку там майже немає. Хати дерев'яні, покриті дранкою (тесом), дуже 

далеко одна від одної. Мешканці їздили на конях верхи, подавали знак одне одному 

трембітою, яку вперше ми побачили там і почули її сумний протяжний звук. 

Цей унікальний і екзотичний край, з автентичною культурою, звичаями і 

традиціями, якого майже не торкнулась і не зіпсувала цивілізація і глобалізм, добре 

змальвано у повісті Михайла Коцюбинського "Тіні забутих предків". 

Селище Путила - це батьківщина письменника Юрія Федьковича, "буковинського 

соловія". В цих краях і досі пам'ятають і розповідають легенди про народних месників 

Олексу Довбуша та Лук'яна Кобилицю. 

У Путилі сім'я прожила шість років. Квартира знаходиться по вул. 1-го Травня, 

якраз напроти будинку, де жила з сім'єю славнозвісна Марічка, оспівана поетом 

Михайлом Ткачем та композитором Степаном Сабадашем у однойменній і відомій всьому 

світові пісні "Марічка". 
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   Роботи Москаленка В.П. 

Віталій Павлович працював художнім керівником, директором БК, а потім 

завідуючим відділом культури. Багато готували концертів. Виїжджали в глухі гірські села, 

на полонини. Їх привітно зустрічали, частували мамалиґою, банушем, гуслянкою, 

бринзою. 

Це були роки самовідданої і творчої праці. Крім самодіяльності, вивчення народної 

творчості, Віталій Павлович  захоплювався живописом. За ті роки він створив дуже багато 

картин, епізодів. Брав участь у обласних виставках. На жаль, не вдалося йому стати 

художником-професіоналом (У 1959 р. пробував вступити до Львівського художнього 

інституту і склав перші два екзамени - з портрета і композиції на "5"і "4", але з останнього 

- академічний рисунок олівцем - дістав "2" і більше не робив спроби вступити, бо мав 

сім'ю). Свої твори (портрети, пейзажі, натюрморти), які подобались людям, щедро 

роздарював. Щодо зайнять живописом - це був найплодотворніший період у його житті. 

У 1962р. померла його мати у віці 47р., яка працювала тоді головою колгоспу в с. 

Стрілецький Кут. Цього ж року помер тесть у віці 52 р., який працював учителем на 

Полтавщині. 

Влітку 1962 р. Віталій вступив на навчання заочно до Чернівецького університету 

на загальнонауковий факультет. Тоді ж приїхав до сина в Путилу рідний батько Пірус П.Г. 

з дочкою Оленою, якій на той час виповнилось 15р. Відбулась нарешті перша зустріч сина 

з батьком. Гостювали вони цілий місяць: ходили в ліс, на річку. У лісі було багато грибів і 

ягід: суниця, малина, ожина, чорниця. 

У 1964р. вступив на історичний факультет Чернівецького університету, але 

змушиний був кинути через хворобу сина Олега, який народився 4-го-вересня 1964р. 

Віталій Павлович був азартною людиною: захоплювався грою в більярд, був 

заядлим футбольним уболівальником , що викликало роздратування в дружини. 

    

Москаленко В.П. Краєвиди 

Київщини і Миргородщини 
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У 1966р. сім'я залишає Путилу, цей чарівний, але відрізаний горами від усього 

світу край, і оселяється в с. Тростинка Київської області, поблизу від родичів у містечку 

Василькові. 

Віталій Павлович працював директором БК і одночасно викладав малювання в 

середній школі. Директор школи Нагленко Федір Пантелеймонович був педагогом-

новатором з нестандартним способом мислення й поведінки і відчував у особі Віталія 

Павловича свого однодумця, помічав його непересічність і талант. Ця співпраця була 

дуже ефективною: Віталій Павлович оформляв школу, організовував дитячий 

драмколектив, робив виставки дитячої творчості. Він розгорнув також цікаву роботу в 

клубі по організації дозвілля молоді. Вистави створеного ним драматичного гуртка 

користувались завжди успіхом у односельців.  Віталію Павловичу запропонували посаду 

зав.відділом культури у м.Васильків, але він відмовився через відсутність житла у 

Василькові. 

У 1972 р. Віталій Павлович  приїджає до батька в Ленінград погостювати. Це була 

друга і остання зустріч сина з батьком,який хворів на серце і помер у 1976 р.  

З 1970 по 1975 р. Віталій Павлович  навчається заочно в Київському інституті куль-

тури. Він вважався одним з найкращих і найталановитіших студентів. По закінченні йому 

пропонували роботу в Києві (кілька варіантів), але він змушений був відмовитись через 

сімейні обставини: в кінці 1974 р. народився син Ярослав, якому на той час було лише три 

місяці. 

У Тростинці сім'я прожила 9 років, а в 1976 р. переїхала на постійне місце 

проживання в с. Комишню Полтавської обл.(батьківщину дружини). 

Віталій Павлович працював спочатку керівником військової підготовки в середній 

школі, а через деякий час, коли появилося вакантне місце в БК, перейшов на посаду 

художнього керівника. Ще підчас роботи в школі створив дитячий драматичний колектив, 

вистави якого користувалися великим успіхом у глядачів, що сприяло зростанню 

авторитету його серед школярів та молоді. 

      

Прийшовши до БК, взявся за організацію драмтеатру і, завдяки ентузіазму і 

організаторським здібностям, цей колектив було створено, і він швидко завоював 

популярність і подяку від людей, що давало режисерові натхнення і творчу наснагу. В 
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репертуарі аматорського театру були п'єси: І.П. Котляревського "Наталка Полтавка"; 

М.П.Старицького "За двома зайцями"; Г.Ф.Квітки- Основ'яненка "Сватання на 

Гончарівці"; "Шельменко-денщик"; С.В.Васильченка "На перші гулі"; С.С.Гулака-

Артемовського "Запорожець за Дунаєм" (уривки з опери). 

Крім цих класичних творів, використовувались і п'єси менш відомих авторів та 

самого Віталія Павловича: 

"Віддам батька в прийми" (В.Канівця); 

 "Я тобі-ти мені"; 

            "Житіє святих і нечестивих"; 

            "Дід Покришка-екстрасенс". 

Віталій Павлович  займався також інсценізацією творів  М.В.Гоголя і втілював їх 

на сцені. У всіх виставах Віталій Павлович на високому професійному рівні, з великим 

успіхом виконував головні ролі. 

У 1992 р. Комишнянському драматичному театру було присвоєно звання 

народного. Цього ж року на Всеукраїнському фестивалі аматорських театрів 

Комишнянський драматичний колектив зайняв II місце серед 24-х учасників-колективів, а 

Москаленко В.П. було нагороджено дипломом І ступеня за виконання ролі Омелька у 

виставі "Мартин Боруля" І.К. Карпенка-Карого. 

  Москаленко В.П. 

розробив багато сценаріїв і 

реприз для агітбригад та 

концертів, присвячених 

певним подіям у житті 

країни. Брав участь у конкурсі читців, де завжди займав призові місця. 

Незмінний учасник знаменитого"Сорочинського ярмарку", де виконував роль 

Тараса Бульби та інших гоголівських героїв. 

Він побував у багатьох містах бувшого Союзу з своїми виступами як представника 

культури Миргородщини: в Анапі на конкурсі виконавців культкультпрацівників; у 

Лубнах на республіканському огляді фольклофольклорних колективів; у містах Грузії на 

святі"Лесіаоба"; у Харкові на відзначенні Дня міста; в Євпаторії на св'яті писемності 

слов'янських народів, де читав "Заповіт" Т.Г. Шевченка; у Полтаві на Співочому полі; у 

Опішні на республіканському святі гончарів. 

Віталій Павлович  володів приємним і сильним голосом (драматичним тенором), 

уміло поєднаним з акторською майстерністю, тому виступи його-сольні чи в складі дуетів 

і квартетів,-особливо при виконанні жартівливих українських пісень,-зривали шквал 
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аплодисментів від вдячних глядачів. Навіть таких вимогливих і вибавливих, якими були 

відпочиваючі санаторію Миргород, в особі яких він знаходив прихильників і 

шанувальників свого яскравого таланту. 

За його багатогранну натхненну творчу  працю Віталія Павловича  було відзначено 

дипломами та почесними грамотами (їх більше 30-и). 

30 березня 1994 р. районний відділ культури під керівництвом Муки Олександра 

Ібрагімовича , заслуженого працівника культури України, організував і провів творчий 

вечір у Комишнянському БК, де вшановували Москаленка Віталія Павловича як кращого 

працівника культури на честь його 60-річчя. Це була пам'ятна для всіх подія, що зібрала 

переповнену залу глядачів-односельців та представників з інших населених пунктів , які 

знали Віталія Павловича як прекрасного артиста і прийшли віддати йому свою симпатію, 

повагу і любов. 

В останні роки Віталія Павловича  зв'язувала щира дружба з місцевим народним 

умільцем Корнійком Миколою Олексійовичем , який, незважаючи на поважний вік , був 

постійним партнером по виставах , гарно грав на скрипці і сам виготовляв скрипки , 

ложки , діжки, прекрасно розумівся в техніці , був цікавим співбесідником , володів 

дотепним словом ; здається,не було такого,чого б він не вмів. Ці контакти 

взаємозбагачували їх і скрашували життя. 

Віталій Павлович був людиною неспокійної і непокірної вдачі, гарячою, 

темпераментною і горів на роботі, запалюючи всіх своїм ентузіазмом і енергією. 

Життя цього невтомного трудівника культурного фронту обірвалося раптово, на 

64-му році. Другого березня 1998 р. його нестало (помер від інсульту). На могильній плиті 

залишився напис: Ars longa, vita brevis (Мистецтво вічне, а життя коротке). 

Микола Васильович Гоголь за молодих літ бував у Комишні. На це 

вказує незавершений історичний твір нашого великого земляка 

«Гетьман», який розпочинається описом старої церкви містечка 

Комишні на Миргородщині: «Був квітень 1645 року... Крізь негусте 

мереживо вишневого листя мерехтіли в вогні вікна дерев'яної церкви 

села Комишні. Стара, знівечена часом, укрита мохом церква неначе 

обновилась; довкола неї, як рої бджіл, штовхалися козаки з ближніх і далеких хуторів...». 

Що ж пов'язувало родину Гоголів із Комишнею? У XVIII столітті це було сотенне 

містечко сусіднього з Миргородським полком Гадяцького полку. Правували в Комишні 

роди знатних козаків Золотаревських і Марковських. У 40-60-хроках XVIII століття 

комишнянським сотником був Павло Золотаревський, а згодом - його син Гаврило. Їх знав 
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дід Миколи Гоголя Панас Дем'янович, який за характером своєї служби в Генеральній 

військовій канцелярії мав контакти з усім старшинським складом лівобережних полків. 

Нащадок Павла Золотаревського, поручик Прокіп Павлович Золотаревсьий, теж 

жив у Комишні. Збереглися документи про тривалий судовий процес, який точився між 

Прокопом Золотаревським і його сусідою поміщиком Тимофієм Погорєловим 

(Погорілим). Можливо, ця судова справа залишила якусь краплину й у враженнях юного 

Миколи Гоголя, що згодом відлупило у відомому сюжеті письменника про сварку двох 

миргородських сусідів Іванів. 

Одним із найвідоміших козацько-старшинських родів у Комишні були Марковські. 

Незважаючи на те, що Комишня входила до складу Гадяцького полку, її жителі, завдяки 

територіальній близькості, мали тісні контакти з козацтвом Миргородського полку. 

Військовий товариш Григорій Марковський із 20-літнього віку служив у козацькому 

війську. Його син Кирило Григорович Марковський, полковий осавул, разом із братами 

володів частиною Комишні, мав понад 60 душ чоловічої статі. 1785 року він був 

дворянським засідателем у Миргородському нижньому земському суді. 

Син Кирила Григоровича - Григорій Кирилович Марковський, «артилерії поручик і 

кавалер», двічі в 1829 - 1835 роках обирався миргородським дворянством на посаду 

повітового предводи-геля. Відтоді він і його нащадки жили в Миргороді. Цілком імовірно, 

що саме в Марковських у Комишні бував юний Микола Гоголь. 

А інші комишняни? На рубежі XVIII й XIX століть у містечку жив козацько-

старшинський, а згодом дворянський рід Кириченків, знайомих родини Гоголів-

Яновських. 1792 року секунд-майор Антін Кириченко, депутат Миргородського повіту, 

підписав дворянську грамоту Панасові Дем'яновичу Гоголю-Яновському. 

Під час війни з Наполеоном 1812 року в Комишнімайором Кулябкою формувався 

3-й Полтавський козацький полк. Батько Миколи Гоголя Василь Панасович Гоголь-

Яновський, який теж був причетний до формування полтавського ополчення, напевно 

приїздив до цього містечка. 

Неподалік від Комишні й села Остапівки, в хуторах Корсунівському й 

Передеріївщині, був маєток поміщиків Гільдебрандтів, приятелів Василя Панасовича 

Гоголя-Яновського. Вірогідно, батько Гоголя, буваючи в Гільдебрандтів, брав із собою 

юного сина Миколку. По дорозі вони неодмінно мали проїздити Комишню. 

На той час у містечку діяли три церкви – Різдва Богородиці, Миколаївська й 

Іллінська. Яку саме з комишнянських церков описав Микола Гоголь у незакінченому 

романі «Гетьман»? Аналізуючи історію цих церков, приходимо до висновку, що тільки 

одна з них, Іллінська, за часів ранньої юності Миколи Гоголя могла виглядіти «старою, 
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замші-пою, знівеченою часом». Саме її міг зписати Гоголь. І бачив він її в Комишні аж 

ніяк не пізніше 1818 року, коли ще діяла стара дерев'яна Іллінська церква. Майбутньому 

письменникові було тоді близько 9 літ. Ті ранні яскраві враження юного хлопця, той 

відсвіт вогнів старої комишнянської церкви назавжди запали в його пам'ять і згодом були 

описані ним у історичному творі «Гетьман».    

 Довелося побувати у притул біля селища Комишні відомому полководцю часів 

Другої світової війни. Іван Христофорович Баграмян, з 1941 року 

в званні полковника посідає посаду заступника начальника 

штабу – начальника оперативного відділу штабу Київського 

Особливого військового округу. 

Баграмян брав участь в обороні Києва в серпні-вересні 

1941що закінчилася небувалою катастрофою. 18 вересня 1941 

року чотири армії і штаб фронту опинилися в оточенні. 

Своєчасно очоливши передовий загін штабної колони, 

І. Х. Баграмян благополучно проминув німецькі заслони, на 

відміну від командувача фронтом Кирпоноса; начальника штабу фронту Тупікова 

(безпосередній начальник Баграмяна); члена Військової ради фронту, секретаря ЦК КП(б) 

України Бурмістенко і десятків інших генералів, що загинули або потрапили в полон. У 

переході по тилах супротивника до його загону приєднувалися різні розрізнені частини, і 

в результаті Баграмян вивів з оточення групу військ чисельністю до 20 тис.  

Ось як він розповідає у власних спогадах про своє перебування на території 

Комишнянської селищної ради : «Увечері тепло попрощалися з жителями селища і 

попрямували до великого села Комишня, сподіваючись зустріти там передові частини 

наших військ. Рухалися скритно, минаючи населені пункти. У околиці Комишні 

зупинилися. У розвідку викликалися відчайдушні Дорохов і ще два офіцери. Через 

півгодини почулася автоматна [ 22 ,с.362] стрілянина, злетіли ракети. Лейтенант Дорохов, 

задихаючись від швидкого бігу, доповів: У селі німці! Трохи не потрапили до них в лапи.  

Ми не почали втрачати час, обійшли село. Вже світало, коли наблизилися до 

невеликого селища Мелешки, що розкинулося на березі ріки Хорол. Гітлерівців тут не 

було, про що нас повідомив господар крайньої хатини. Переконавшись, що ми радянські 

командири, він узявся вказати нам брід. Переправилися через річку вже завидна. Далі йти 

було небезпечно: довкруги відкрите поле. Вирішили провести день в прибережних 

чагарниках недалеко від хутора Червоний Кут.»  

Далі група рухалась до села Рашівка, де, з чуток, ще вчора бачили червоноармійців.  

Світанок застав їх біля хутора Саранчева Долина. Сховалися в лісі, що тягнувся уздовж 
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річки Псел. З півночі помітили невелику колону автомашин- це був дозор розвідувального 

загону з міста Гадяч . Вихід з оточення 

було закінчено.     

 [ 3 , с.363 ] 

 

Схема руху групи Баграмяна 

 

7. Туристсько-краєзнавчий 

маршрут 

«Графські скарби . » 

            Методи нашої діяльності : 

     1.  Вивчення матеріалів, які зберігаються в краєзнавчому музеї та міському архіві. 

2. Опитування населення. 

3. Зустрічі з людьми, які пережили та пам’ятають події минулих років.  

4. Зустріч з адміністрацією сіл району , зокрема із селищним головою Комишні - 

Харченком  Володимиром Івановичем. 

5. Листування із однолітками із Комишнянської середньої загальноосвітньої школи. 

6. Робота з фондами шкільного музею. 

7. Робота з інтернетом .  

8. Збір історичних фільмів , зокрема про події  Великої Вітчизняної війни , їх 

критичний перегляд і обговорення .  

9. Подорожі до сіл Миргородського району.  

Важливою умовою успішності пошукової краєзнавчої роботи є чіткий розподіл 

обов’язків між учасниками групи, жорстке визначення етапів роботи і часу відведеної 

на неї. Окреслений звітний період дуже мобілізує роботу учасників. 

Ще одним важливим фактором успішності є ефективне використання здобутих знаннь 

та матеріалів у власній школі та за її межами. Це дозволяє учням переконатись у 

соціальній важливості нашого пошуку. Що ми працюємо не заради наповнення папок 

матеріалами, що наша робота дійсно потрібна нашому краю , суспільству і народу.   

Склад авторської групи: 

1. Гігіна Олександра Олександрівна 

2. Кулинич Надія Анатоліївна 

3. Стояновський Дмитро Альбертович 

4. Товстяк Микола Петрович 



 49 

5. Якимовський Вадим Михайлович 

  Керівник: Москаленко Ярослав Віталійович 

  телефон: (05355)5-18-13,  096-329-33-36 

  ел. aдреса : ruske-kolo@mail.ru 

1. Вступ. 

Ми, учні ЗОШ І-ІІІст. №1 ім.Панаса Мирного, учасники пошукового загону 

«Славія», цікавимось минулим рідного краю, а зокрема і історією сіл Миргородського 

району. Інтерес в першу чергу до Комишні та прилеглих хуторів, викликаний тим , що 

порівняно багато наших товаришів походять із цього краю , мають там своїх родичів, 

зберігають тісні контакти із його мешканцями . 

Серед вчених – краєзнавців побутує думка про глибоку древність  населеного 

пункту , історію якого ми намагаємось досліджувати . Віра Никанорівна Жук  взагалі 

відносила виникнення селища ще до часів зародження Київської Русі. 

Історія селища драматична і яскрава, бере свій початок із сивої давнини. За часів 

Речі Посполитої і Гетьманщини Комишня була сотенним козацьким містечком. Мешканці 

селища брали участь у війнах 1812, 1853 - 1856рр, 1877 - 1878рр, здобували нагороди і 

відзнаки. Населення і господарство населеного пункту динамічно зростало. Цей процес 

було перервано за часів сталінського режиму. Помітним занепадом господарського 

життя,зокрема виробництва, позначилися зміни кінця XX ст. Сьогодення Комишні - це 

розвиток мережі торгівельних закладів і експорт сировини за кордон (продукції 

лісництва).  

Селище може похвалитися, крім яскравої історії, багатьма відомими і достойними 

людьми, які у той чи інший спосіб працювали заради користі, свободи і доброї слави 

нашого краю. 

 З огляду на бурхливі події історії, наявність яскравих краєвидів, певної природної 

різноманітності, чудових рекреаційних можривостей та утвердження тенденції до 

пожвавлення туристичної роботи, вважаємо доречним запропонувати до вашої уваги  

новий екскурсійний маршрут. 

 

2. Довідкові дані про маршрут. 

Темою маршруту є передусім історична спадщина с.Комишні та прилеглого 

хутора Грабщини . Яскраві події козаччини та невигадані  трагедії ХХ ст. надають нашій 

мандрівці яскравого емоційного забарвлення. Багата природа надає широкі можливості для  

збору ягід, грибів, рибалки.  
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Розрахований наш маршрут на учнів старшого шкільного віку. Пропонуємо 

здійснювати  поїздку до селища рейсовим автобусом, а далі - піша мандрівка від одного 

об'єкту до іншого . Для маршруту характерна виражена сезонність. Ранньої весни, 

пізньої осені та після великих дощів грунтові дороги стають важкопрохідними для 

пішохідної екскурсії. 

 Загальна довжина пішохідної екскурсії не перевищує 5км. Відстань з Миргорода 

до Комишні – 25 км. 

Мета екскурсії:  викликати інтерес до минулого нашого краю,  формувати   

особистісні риси громадянина України , почуття відповідальності за долю своєї 

Батьківщини . 

 Завдання:   познайомити екскурсантів із історичними пам'ятниками селища та 

прилеглої території, розвивати любов до рідної природи, загально-естетичні життєві 

уподобання   

Загальні зауваження :  

1. Екскурсія включає в себе великий об'єм історичної інформації, котра не 

відображається в екскурсійних об'єктах. Це вимагає від екскурсовода великої 

майстерності у використанні різних прийомів, котрі допоможутьзробити розповідь 

переконливою. 

2. Необхідно знайти таку художню форму розповіді, коли екскурсія, що 

складається з різних підтем, буде сюжетно обєднаною. 

3. Зорові враження, які отримують екскурсанти під час екскурсії дуже важливі, 

тому необхідно в першу чергу давати ті відомості, які безпосередньо пов'язані з оглядово-

пізнавальними об'єктами. 

4. При використанні прийому застосування цитат, бажано аби їх розміри не 

перевищували 6-речень прозового тексту і 8 строф віршованого, бо цитати великого 

розміру важко сприймаються на слух. 

При накопиченні зорових вражень велику роль відіграє використання матеріалів 

«Портфеля екскурсовода»  
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Етапи екскурсії        Опис маршруту 

1-й етап 

   Час проходу-5 хв 

  а) вихід з автобуса на зупинці біля харчосмакової фабрики , прохід до старого цвинтаря; 

  б) оглядання могили Андрія П’явки та інших комуністів убитих у ході громаданської 

війни 1917-1921 рр. ; 
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  в) розповідь про події громадянської війни в Комишні. 

2–й етап 

  Час проходу-20 хв 

  а) вихід на сучасну базарну площу; 

  б) оглядання місця розташування колишніх споруд – церкви   Різдва  Богородиці та 

Комишнянської  синогоги; 

  в) розповідь про історію храму. Проведення  колективізації в Комишні. 

3–й етап 

  Час проходу-10 хв 

  а) прохід на стару базарну площу, поряд з лікарнею 

  б) оглядання найдавнішої базарної площі та районного пам’ятника жертвам Голодомору, 

демонстрація  провалів древніх підземних ходів; 

  в) розповідь про розвиток ремесла і торгівлі у селищі  XIX ст., про хлібний бунт, 

очолений Іваном Горобцем на площі у розпал Голодомору. 

4–й етап 

  Час проходу-5 хв 

  а) вихід на Лікарняну гору; 

  б) демонстрація решток Іллінської церкви; 

  в) розповідь про історію храму, пов’язану з подіями 1812 року; легенда про активістську 

– богохульницю. 

5–й етап 

  Час проходу-10 хв 

  а) спуск до гребня валу комишанського городища;         

  б) оглядання решток валу, краєвиду долини р.Комишанки ; 

  в) розповідь про найдавніший період історії селища, розповідь про козацьку спадщину, 

легенда про шведські скарби. 

6–й етап 

Час проходу-15 хв 

а) прохід по містку через Комишанку на Горобцеву гору;  

б) оглядання Спасського ставка та місця колишньої Спаської церкви; 

в) розповідь про історію церкви, про Івана Горобця – ініціатора хлібного повстання, про 

введення військ і придушення заворушень. 

7-й етап 

  Час проходу-20 хвилин 

а) прохід вул . Шевченка до старого кладовища на Прогресі; 



 53 

б) оглядання найбільш масового поховання жертв Голодомору в Комишні; 

в) розповідь про масштаби Голодомору, переказ про «страшне поле». 

8–й етап 

Час проходу-50 хв 

а) Прохід вулицею Колгоспною і  далі польовою дорогою до с.Лісового; 

б) оглядання залишок будинків, липової алеї  могили Ласіна;  

в) розповідь про виникнення Грабщини, рід графа Граббе, революцію і убивство 

управляючого Ласіна та його дочки. 

9–й етап 

Час проходу-90 хв 

а) відпочинок, обід, гра у футбол, ін розваги; 

в) легенда про скарби закопані паном Граббе. 

10–й етап 

 Час проходу-60 хв 

а) повернення до Комишні, вихід на вулицю Червоноармійську рух до старого кар’єру та 

до лісництва, спуск до ставка; 

б) оглядання імовірного місця поховання жертв Голодомору та місця розстрілів 

(райвійськкомату за радянських часів і жандармерії за часів німецької окупації); 

в) розповідь про гітлерівські репресії на селищі, обставини відступу німецьких військ, 

втрати комишнян в війні. 

11-й етап 

Час проходу-30 хв 

а) прохід по вул. Кооперативній від лісництва , до пам’ятного знаку (підпільна 

комсомольська організація, школи (1938 р. ) - ( склад зерна у 1941 – 1943рр.); 

б) огляд місць колишньої земської управи  (німецької комендатури часів війни); 

в) розповідь про період німецької окупації, діяльність комишнянського партизанського 

загону. 

12 – й етап 

Час проходу-15 хв 

 а) прохід до селищної ради; 

 б) огляд будівлі і демонстрація картини Черкаса Олександра Івановича «Західна брама»; 

 в) розповідь про минуле будівлі від довоєнного часу до сьогодні. 

13 – й етап 

Час проходу-10 хв 

 а) Прохід до автобусної зупинки. 
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 в) Відповіді на додаткові запитання. Розповідь про інші можливі маршрути для 

подорожей по нашому краю . 

Додатки 

   

Етап №1.Біля могили Андрія П’явки.    Загальний вигляд старого кладовища  

   

Етап № 1 . Старий вїзд до            Етап № 2. Місце де знаходилась        

Комишні. Ліворуч-долина              Комишнянська синагога. 

Комишанки. Праворуч-рештки 

городища. 

 

   

Місце де знаходилась Різдвяно-     Етап № 3.  Районний пам'ятник  

Богородицька церква                      жертвам Голодомору  на  старій   

                                                           базарній площі  

 



 55 

   

Етап № 4 . Залишки Іллінської   Етап № 5. Ліворуч видно рештки валу  

церкви.                                           Комишнянського городища, праворуч- 

                                                         долина Комишанки 

   

Етап № 6 . Вид на Горобцеве             Горобцева гора. Місце де  

  (садиба Івана Горобця).                     знаходилась Спаська церква  

 

   

Приміщення бібліотеки.                  Картина Черкаса О.І. «Західна брама».  

У роки   громадянської війни –       Експонується у Комишнянській селищній раді . 

місце перебування  

комишнянського ЧОПу       

 

Переказ про страшне поле 

          Голодомор залишив спомини про себе, адже був найтрагічнішою сторінкою в історії 

нашого краю. 

         Існує легенда про те, що на околиці селища Комишня у «Прогресі» багатьох людей 

було поховано на старому кладовищі. На початку 60-х років голова колгоспу Степанов 

розпорядився розорати цвинтар, щоб віз нього не залишилося і згадки. На тому місці 
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посадили  кавуни. Коли почали збирати урожай, то багато людей отруювалися тими 

кавунами. 

         На цьому місці це був перший і останній урожай. З тих пір там більше нічого не 

вирощували, навіть боялися випасати худобу. Відтоді про це поле пішла лиха слава. 

 

               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 внутрішньоло 

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 свїх 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 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 Днями 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. 
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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. 

 

Довідкова інформація 

       Розклад роботи селищної ради: 

з 9:00 до 18:00 перерва з 12:00 до 13:00 вихідний неділя.       

Поряд з приміщенням селищної ради діє магазин «Сільпо», пункт харчування. 

Працює щоденно з 8:00 до 17:00, перерва з 12:00 до 13:00. 

У лісництві, поряд зі ставком, є зручне місце для бівуака. Гарні краєвиди, багато 

сухого хворосту, вода. 

 

      Розклад руху автобусів : 

  9.00 -   Миргород-Комишня (через Попівку) 

12-30  -  Гадяч-Миргород  

15-30  -  Бакумівка-Миргород 

16-00  -  Лохвиця-Полтава 

18-00  -  Миргород-Комишня (через Попівку) 
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