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Авторська передмова

Для когось Могилів – маленька цяточка на карті України.
А для нас, тих, хто народився тут, чия родова пуповина зарита
в цій землі, старовинне село Могилів – цілий маленький Всесвіт, яскравий, барвистий, оригінальний, неповторний своєю
природною красою, козацьким походженням, цікавою історією,
плодючою землею, долями працьовитих людей. В їхніх долях –
300-річна історія села. Перш ніж перейти до неї, торкнемося
лише побіжно прадавнього минулого, ширшого історико-географічного ареалу, на тлі якого значно пізніше й виник Могилів.
Територія, на якій розташоване село, належить до Великого Євразійського Степу, який в часи античності у європейських джерелах називали Великою Скіфією, а у Середньовіччі – Великою Тартарією. Після монголо-татарських
спустошень ця земля набувала у XVI–XVII століттях назви Ди́кого Поля. Зі сходу воно обмежувалося державним кордоном з Російською імперією, на півночі – Сіверським Дінцем,
Оріллю та Тясьмином, а на заході – Синюхою і Кодимою (притоками Південного Бугу),
державним кордоном з Молдовою.
Щодо назви села є кілька версій. За давніми усними переказами, село бере початок
від хутора козака Левка Могили. Звідси, мовляв, і назва пішла по смерті господаря: від
«могили Левка» з’явився спершу топонім Могилівка (так село називалося в деяких наукових джерелах), який з часом трансформувався в Могилів. Ймовірною є також версія, що
село отримало свою назву через значну кількість могил-курганів, якими була усіяна його
територія.
Що ж до засновника не хутора, а самого села Могилева, то покладаймося на авторитетні наукові джерела. Як вказує автор 3-томної «Історії запорозьких козаків» академік
Д. І. Яворницький, «в то время всем краем, от реки Самары вверх, заведывал миргородский полковник, энергичный и находчивый Даниил Павлович Апостол с сыном Павлом Данииловичем. В 1717 году Апостол воспользовался приходом из Заднепровья в оставленные запорожцями места ста человек козаков, гонимых поляками за православную веру,
поселил их близ Самарского монастыря и обязал всячески заботиться о восстановлении
запорожской святыни. В следующем году (тобто у 1718. – Л. С.) к первым выходцам изза Днепра пришли вторые; полковник Апостол воспользовался и новыми пришельцами:
он поселил их в урочище Могилеве, на правом берегу реки Орели, впадающей в Днепр,
на 90 верст выше реки Самары» [Т. 1. с. 267]. Звернімо увагу на поняття «урочище» і на
його значення, бо воно є надзвичайно важливим для визначення точної дати народження нашого села. Як вказує Вікіпедія, «Урочище – у широкому розумінні, народна назва
будь-якого географічного об’єкта або орієнтира, про який домовились («уреклись») люди.
Урочищем може стати будь-яка частина місцевості, відмінна від інших ділянок навколишнього ландшафту. Наприклад, це може бути лісовий масив серед поля, болото або щось
подібне, а також ділянка місцевості, що є природною межею між чим-небудь. Урочищем
іноді називають і окремо розташовані невеликі населені пункти, оскільки вони виділяються на навколишній місцевості».
Якщо «урочище Могилів», куди Данило Апостол направив у 1718 році других пришельців, було просто помітною на березі Орелі частиною степу, на якій знаходилися могили-кургани, тоді дата народження села і є 1718 рік. Якщо ж «урочище Могилів» було вже
на той час невеличким населеним пунктом, наприклад, хутором того самого козака Могили, куди Данило Апостол підселив других пришельців, тоді це означає, що Могилів, нехай
у вигляді хутора, існував раніше, і тоді наше село є старшим за віком, понад 300 років.
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– Чи є час читати книжки?
– В Інтернет заходжу, якщо щось треба.
– Ваш розпорядок дня? О котрій встаєте?
– О 6:00, а лягаємо, коли прийдеться. Літом раніше 10-ї спати не лягаємо. Зимою –
спокійніше, можна на концерт поїхати. Ми на 95 квартал їздили, в Оперному театрі був
їхній концерт.
– Ваша улюблена страва?
– Український борщ. Моя дружина його смачно готує.
– На Пречисту Ви будете працювати?
– Ні, ми шануємо народні традиції.
– Ваші улюблені свята?
– Різдво, Меланка, Новий рік і старий. На Хрещення ми їдемо на Оріль воду святити.
– Ви цікавилися історією села?
– Була така книжка «Історія міст і сіл України». Там я вичитав, що наше село козак
Могила заснував.
– А самі Ви що думаєте?
– У Могилеві є багато різних кутків: Аршава, Сиротівка, Селище – найдавніший куток села. Це назви хуторів і хутірців, які заселялися ще з давніх давен козаками. Дрюківка – там панна жила у маєтку, поміщиця. Вона там похована, на Дрюківці. Мала горіховий
сад і на свята пригощала селян горіхами. Є ще Проданівщина, Шашківщина – це в «Зорі»,
Павликівщина, де городня бригада була, Гулидівщина, Ковалівка. Знаєте, що я думаю? Це
назви давніх місцин, де скупчено жили великі заможні родини, які у 1930-х було розкуркулено і репресовано. Майно їхнє розтягли, а назви земель залишилися.
– Як цікаво Ви говорите! І це цілком ймовірно. Та Ви історик, пане Володимире!
Маєте історичну інтуїцію.
– Дякую.
– Розповідають, що Ви допомагали бійцям АТО у 2014-му.
– Усі фермери працювали разом. Ми наших хлопців екіпірували бронежилетами. Грошима всі фермери скинулися, а Моня займався придбанням і відправкою одягу на фронт.
– У шкільному історичному музеї я бачила прізвище Перепелиця – голову одного
з перших колгоспів. Це не Ваш родич?
– Аякже! Цей мій дід по батьковій лінії. Яків Перепелиця був головою колгоспу «Рання зоря». Учасник Першої світової, член ВКП(б). У 1930-х у голодівку селянам з колгоспної комори виписував борошенця, а домашнім не давав. Вважав, що його зарплати голови
колгоспу має вистачати на проживання родини. Чесний більшовик був. У 1941-му його залишили в Могилеві для підпільної роботи. Хтось із поліцаїв доніс німцям, що він був у керівниках і що він партійний. Німці заарештували мого діда і повели на Кременчук пішки.
Там сліди його й загубилися. Відтоді ні слуху, ні духу про нього. Рідна моя тітка, батькова
сестра, шукала його в архівах. Але не знайшла. Моя бабуся, Оксана Наумівна Щербинка,
1896 р. н., лишилася в селі. Вигляділа трьох дітей. Я застав її, вона жила з нами. Працювала
в колгоспі робочою. Така класна була, косити мене навчила. Прожила довгий вік. Померла
у 1992 році на 96 році життя.
– Бажаю Вам стільки прожити! А що Ви побажаєте Могилеву на 300-річчя?
– Здоров’я, достатку, миру, процвітання! Люблю дуже Могилів наш. Це найбільше
село в Україні, і хотілося б, щоб воно стало найзаможнішим!
Червень 2018

Глава V. МО ГИЛІ В У НЕЗА ЛЕ ЖНІ Й УКРА Ї НІ
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Феодосій ШАНДИБА,
засновник і власник приватного
підприємства «ОРІОН АГРОС»

«НАША ЗЕМЛЯ – ЗОЛОТО,
ГОЛОВНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНИ»
Інтерв’ю
Л. С. – Феодосію Миколайовичу! Здавна наші предки займалися хліборобством на землі, Ви працюєте в цій традиційній галузі, створили і очолили ПП, зробили його успішним. Ви
належите до «нових українців», які господарюють по-новому.
Ф. Ш. – Дякую, це дуже високі слова, ми прості люди, працюємо на землі.
– Цим Ви й цікаві для села і для нашої книги. І перш ніж розпочати розмову про
Ваше становлення, про Вашу еволюцію від колгоспного комбайнера до успішного фермера, дозвольте поцікавитися інтер’єром Вашого кабінету. Бачу у Вас на покутті висить
ікона Божої Матері. Що вона для Вас?
– Моя бабуся Федора була дуже віруюча і тітка Марія, Царство їм Небесне! Я в них
ріс, коли був маленьким. Це спогади, пам’ять роду, традиція. І так воно пішло по життю.
А після смерті батюшки Романа прийшов служити в церкву молодий, енергійний священик, о. Авель. Він зателефонував мені, ми навіть не були знайомі, і питає: «Можна зібрати усіх підприємців, я хочу попросити у Вас допомоги для нашого храму». Ми зібралися,
і голова сільради В. Дружко був, а батюшка й каже: «Стільки всього треба – помазати, пофарбувати, покосити траву у дворі, а це все кошти». Ми прийняли рішення, що кожен з нас
дасть коштів відповідно гектарів землі: хто скільки має. Ми з Віталієм Моньою загорілися,
взяли під опіку церкву, що треба купити, привезти, організувати. Не буду хвалитися, але
це було зроблено, облагородили територію, набагато краще стало, ніж було.
– То Ви з Богом дружите?
– Так, треба у щось вірити. І це віра наших предків. А без віри нічого немає. Так я думаю. Коли є віра, тоді є до чого йти.
– Розкажіть про себе і родину, в якій Ви народилися! Ваші батьки, ким вони були?
– Я народився 19 червня 1963 в селі Могилів по вулиці Панікахи, в родині колгоспників. Мій батько, Микола Григорович Шандиба (1927–1975), працював у колгоспі: і телята
пас, і на фермі молочно-тваринній по дойці на Сиротівці. Мама – Ганна Іванівна (дівоче
прізвище Кондратко, 1929–2009 рр.), прожила 80 років. І буряки полола в городній бригаді, а більшість дояркою працювала, і вручну, і механізовано. У 1970-х з’явилися доїльні
апарати. В мене є старший брат, Анатолій Миколайович. Все життя проробив на каналі
Дніпро – Донбас, який почали будувати на початку 1970-х. І слюсарем, і зварювальником,
і будівельником, і в головному управлінні.
– Коли Ви закінчили Могилівську середню школу?
– Спершу я навчався у 3-річній початковій школі, на Сиротівці, у «красній школі»,
так її називали, бо вона з червоної цегли. Я там жив, і мені було близько. А в центр дістатися тоді було нічим, а йти пішки, та ще таким малим, грязько, дорога грунтова, розмита.
А закінчивши 3-річку, пішов уже в середню, у центр ходив до неї кілька кілометрів. Класним керівником була в нас Раїса Макарівна Бережна, яка пізніше стала директором МСШ.
У 1980 році я закінчив 10 класів.
– Які предмети ви любили найдужче?
– Любив алгебру і фізкультуру. Про алгебру жартую, арифметика була улюблена.
Рахувати мені подобалося і в мене виходило.
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Микола Григорович Шандиба на
курорті Азовського узбережжя.
Початок 1950-х
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– І що було далі?
– Через 7 днів після
вручення атестата я пішов
працювати у першу механізовану бригаду колгоспу
«Прогрес». Влітку 1980 р.
пішов штурвальним на
комбайн. Рік попрацював,
а вже наступного літа став
комбайнером. З однокласником працювали. У 1981му мене забрали в армію,
у Туркменистан, прикордонником. На афганському
Феодосій. 4 клас
кордоні, військова частина
2072-М.
– Афганські кулі до Вас долітали?
– Не дуже. Я служив на 8-й погранзаставі. Мотоманеврена група виходила на афганську територію,
переправа проходила через мою заставу. Вони були
прикриттям нашого загону. Так в усіх загонах відбувалося. Тобто я не афганець, але ми повноцінно несли
службу.

– Яке звання у Вас було?
– Від єфрейтора до старшини дослужився. Додому повернувся в лютому 1984 року.
Трохи погуляв і пішов у колгосп. Відверто кажучи, в армії я трохи змінився, інтерес до
комбайна у мене ослаб. Але «партія сказала «надо», і я, вже член партії, пішов на комбайн.
З товаришем моїм, Віктором Сиротою. Попрацювали, зайняли перше місце серед молодіжних екіпажів. Нам, як передовикам, дали путівку
в Угорщину, тур на 10 днів.
– Які враження Ви отримали від закордону?
Сильний був контраст із союзом?
– Зайшов у магазин, побачив асортимент ковбас, джинси, модну одежу, курточки, трошки зачепило. Було дивно, бо в нас тут дефіцит такий був усього…
Працював я далі в колгоспі, і у 1988-му мене поставили бригадиром.
– А у 1991-му влада змінилася.
– Це там у верхах. А я був ще якийсь час бригадиром і колгосп залишався.
– Цікаво, як відбувався для Вас і для колгоспу
цей перехід? Був соціалізм, Ви – людина соціалізму, член партії, а почався капіталізм. Як йшла Ваша
еволюція? Зміна форми власності, методів господарювання. Вас зібрали і сказали, що колгоспу більше
немає?
– Воно йшло, як і йшло і само підказувало.
У 1991-му через якісь обставини чи, може, через зміну
влади, мені піднабридло сидіти весь час за комбайном. Захотілося чогось інакшого. Я з бригади відділив
Феодосій. 4 клас. МСШ
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третю частину землі і організував
оренду. Бригада в бригаді! Треба сказати, що певні передумови
для переходу були створені ще
раніше. У 1988-му ввели бригадний підряд, ми по-новому почали
працювати. Вже була економіка
і економія. Виникла матеріальна зацікавленість, трохи більше
було доплати за більший урожай.
Моя дружина була економістом
у бригаді. Колгосп собі ще існував, а вона, економіст, вела нашу
бухгалтерію. Якісь копійки, якісь
премії нам капали з колгоспу.
І бригада вже більше свободи
8 класс. Ф. Шандиба у верхньому ряду перший справа
мала, заробляла.
– І все ж таки, коли розпався колгосп «Прогрес»?
– Точно не пам’ятаю, він розпадався потроху. Він не розпався як СРСР, все те саме
було, ще залишалося. Але й потроху мінялося. Я тоді вже організував оренду. Потім кинув
через рік і ще до 1997 (мене попросили) я пропрацював бригадиром у колгоспі.
– Ви весь час шукали, пробували, щось міняли. Динамічний характер.
– Так. У 1997-му я кинув колгосп. Розрахувався, сказав «спасибі» і пішов. На той час
був такий бізнес – ганяли із Словакії та Угорщини нові машини. А тоді купити нову машину – це була новина. Можна було пригнати звідтіля, а в нас же тут був дефіцит. У 1999 став
я приватним підприємцем. Бізнес почав швидко йти, завантажили 10 машин і погнали.
Трохи цим позаймався і там я не вписався. Кинув цей бізнес. Приїхав сюди. На той час
я мав свій трактор новенький МТЗ (Мінський тракторний завод). Купив у 1994 році. Це не

Осінь 1981 р. Феодосія виряджали
в армію. Мама Феодосія і старший
брат Толя

1983. Перший зліва Ф. Шандиба. Скоро на дембель
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Валентина ЛИТВИНЕНКО,
журналістка

МОГИЛЯНИ – ГЕРОЇ МОЇХ НОВЕЛ
Переглядаю свої статті та нариси, надруковані в обласній
газеті «Зоря» в період з 2002 до 2008 року, коли була власним
кореспондентом. Так тоді хотілося прославити саме своїх, могилівських людей, щоб усі гордились ними!
Як же усі любили і пишалися Григорієм Паляничкою, який
вибився в люди із глухого закутка аж у Київ, став відомим артистом, а далі працював у Дніпропетровському театрі опери та
балету, часто приїздив до Могилева, організовував хор, привозив своїх співочих колег із гурту «Козацькі шляхи» з концертами. Знайшла я його у Котівці
Магдалинівського району – вже старенького, але з невимовним блиском в очах – сумує за
Могилевом, пам’ятає, як від поруху його руки злітали увись чудові мелодії пісень, як душею співали чоловіки, жінки, дівчата. Я і нарис так назвала: «Та пісня дзвінко-величальна
на струнах серця ожива» (грудень 2006 року).
А ще був нарис про Івана Маркіяновича Дацька – «Де Купало ночувало» – травень
2003 року. Він народився якраз на Івана Купала, за п’ять років до початку Другої світової війни. Чимало випробувань випало на його долю: горіли хати, гинули люди і худоба –
а він, маленький хлопчик, усе те бачив, голодний 1947 рік – теж пережив-перетерпів, здобув спеціальність електрика, служив в армії в холодних брянських та смоленських лісах
Росії, став старшим повітряним стрільцем. Далі працював електриком у Петриківському
РЕМі, одружився, діждалися трьох діток, аж раптом захворів, півтора місяця провів у ліжку з хворобою хребта, носив корсет, ходив на милицях… Його вже нема з нами, але хто не
знає Маркіяновича? Він – ветеран праці, нагороджений відзнакою «Ветеран Дзержинки».
Пам’ятаємо і любимо…
Легко писалося про добрих людей. Серед них Альміра Гнатівна Соколянська, героїня
мого нарису («Дзеркало її душі», березень 2004 року). Вона душу віддавала своїй роботі
у сільській бібліотеці, мала чимало трудових відзнак, серед яких – Почесна грамота до
50-річчя СРСР, підписана міністром культури К. Фурцевою.
Писала я і про чудову вчительку початкових класів Лідію Денисівну Богдан («Найпершій вчительці своїй віддячити сповна зумій», вересень 2006 року). Мало хто знав її пекучу історію про вступ до інституту. Вирушили вони з сестрою Тонею у 1943 році до Дніпропетровська. До Петриківки довезли їх коровами, запряженими у бричку. Тоді трапилась
автомашина до Амура, там переночували у знайомих. На ранок залишились без речей –
їх обікрали. Додому повертатись – ганьба. Через Дніпро переправлялись «дубом» – так
називався човен на декілька місць. З розпачу хотілось перекинутись і піти під воду, так
шкода було і речей, і харчів! Сестра все-таки здобувала освіту, а Ліді довелось повернутись
додому. Згодом закінчила вчительські курси, отримала направлення у Шульгівку, а через
шістнадцять років стала вчителювати у Могилівській неповній середній школі. За сумлінну працю у 1971 році отримала орден «Знак Пошани». Серед живих вже немає чудової вчительки з лагідними блакитними очима, але як її не любити, як не пам’ятати!
«Під осиками на вулиці Калиновій» – так звався нарис про Ольгу Петрівну Смолягу,
колишню «остарбайтерку», звичайну сільську дівчину, яка змалечку знала тяжку працю
біля худоби, няньчила дітей, вишивала у артілі «Квіти» чоловічі сорочки, рушники, сукні.
Ткала з матір’ю рядна, пряла, шила. Почалась війна, дівчина з бригадою відгонила худобу
подалі від фашистів. Тільки повернулась у село – потрапила до ешелону для відправки
у Німеччину. Працювала на фабриці з виробництва керамічного посуду у містечку Гале.
Мало не втратила руку, двічі оперували, знак залишився на все життя. Після війни тру-
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дилась у колгоспі. Ось така непроста і водночас звичайна біографія. Бабуня вже відійшла
в інші світи, але згадка про неї добра і світла.
До дня визволення Царичанки від німецько-фашистських загарбників написала замітку про одного із визволителів – Миколу Лаврентійовича Полтавця («Зустріч, яку не
здолали роки»). Непросто склалась у нього доля – служив аж на Далекому Сході, потім
брав участь у боях, переправлявся через Дніпро, був двічі поранений. Далі випало служити в Румунії. Повернувшись у місця, де зустрів кохану дівчину, тобто у Могилів, працював
політруком при МТС, викладачем військової підготовки, завідував ощадкасою, був інспектором райспоживспілки. Тяжка хвороба зупинила його життя на 85-му році. А на мітингах
ще й досі звучить його прізвище…
Велику шану від односельців заслужив учитель Микола Тимофійович Іванюк (нарис
«А серце б’ється молодо!» (вересень 2004). Він все життя був на передньому краї, не жалів
власного часу для громадсько значущих справ, зробив великий внесок у вивчення історії
ріднокраю. Його також нема серед нас і ніяк у це не віриться…
Героями коротких новел стали прості трудівники-могиляни: Микола Гнатович Ноєвець («Наче казка», березень 2004) та Петро Григорович Павелко, глухонімий («Поговоріть зі мною, мамо, тихо…»).
Перечитуєш і відчуваєш щиру вдячність журналістській долі, яка звела мене з такими чудовими людьми. Хай їхні імена увійдуть в історію села і лишаться незабутніми.

ПИШАЙМОСЯ СВОЇМ КОЗАЦЬКИМ КОРІННЯМ
Авторська післямова
Ви не повірите, коли я взялася творити цю книгу, один могилянин іронічно зауважив:
«І ви будете мені розказувати, що Могилів – це козацьке село? Та тут зроду козаків не
було!» У мене відібрало мову. А він ще й до сина звернувся за аргументами: «Ну скажи,
ти коли-небудь тут бачив якихось козаків?» – Відповідь 30-річного сина була: «Ніколи!»
«А ще письменниця каже, що Могилів належав до Полтавського полку, і вобщє до Полтавської області. Я такого зроду не чув», – продовжував обурюватися мій співрозмовник.
«Не може бути! – подумалось. – Як же все запущено!» Шокована такою необізнаністю,
я все ж не образилась на цих бідних людей, лише подумалося, що просвітницької роботи
непочатий край. Бо на цім подвір’ї ще й кінь не валявся. І це говорять прямі нащадки козаків, навіть зовні схожі на своїх предків: кремезні, вусаті, вперті, войовничі, гонорові.
Їм би взятися до історичних книжок та пошукати своє коріння і переконатися, якого вони
роду-племені, а вони вже й діда-бабу своїх не пам’ятають, не те що пращурів, які тут на
початку XVIII століття господарювали.
Звертаюся до тих мешканців села Могилів, хто ще не знає про своє козацьке походження. І до молоді, школярів, які цікавляться історією рідного краю. У томі першому «Історії запорозьких козаків» Д. І. Яворницького міститься «Покажчик власних імен», що
мали місце на Запорозькій Січі. Ось лише деякі з них, які на слуху в нашому Приоріллі:
Бабак, Байдак, Барабаш, Баран, Безродний, Білий, Булах,
Василенко, Волошин, Галаган, Гладкий, Глоба, Головатий, Голуб, Головко, Гордієнко,
Губа, Гусак, Дорош, Дорошенко, Дужка, Жила, Житній, Журба,
Залізняк, Забара, Заброда, Золотарь, Зуб, Іванченко, Івахно,
Кайдаш, Каратиш, Коваль, Козел, Коломийченко, Ковпак, Корж, Кочубей, Кравець,
Лантух, Лебедин, Левенець, Литвин, Лисий, Лисиця, Лютий, Лях,
Малий, Мовчан, Могила, Молитва, Моторний, М’який, Наливайко, Неїжмак, Неклеса,
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У вирі історичних подій, коли голод, війни, репресії і розбрат стирали із пам’яті народу імена, події, старі назви хуторів і річок, село вистояло. Нині Могилів вибудовує разом із
сусідами систему цінностей, нове життя, свято шануючи пам’ять про своїх давніх і нових
героїв, трагедії їхніх подвигів.
Слід подякувати авторському колективу за трепетне ставлення до минулого свого
краю, села, осередку, родини і побажати, аби подібне видання не було поодиноке і спонукало читачів до осмислення нашої спільної історичної спадщини.
Червень 2018, м. Дніпро

Надія ЧЕНЦОВА,
професор кафедри історії і політичної теорії
Національного технічного університету
«Дніпровська політехніка»

ЗАРАДИ ПРАВЕДНОЇ І ПАТРІОТИЧНОЇ МЕТИ
Видання, присвячене 300-річчю заснування приорільського села Могилів, автор-упорядник книги Леся Несторівна Степовичка називає «літописом села Могилів», що справді повністю відповідає його змісту та покликанню. У ньому присутня
тяглість історичного процесу, трагізм і образність, об’єктивний
фактологічний матеріал і пронесені через людські долі і серця
глобальні і суто буденні події та турботи.
Письменниця виконала дуже складне завдання, поєднавши зусилля авторів різного
фаху і професійного рівня заради реалізації праведної і патріотичної мети: відтворення
реалістичної історії одного із давніших поселень Приорілля. Публіцисти, краєзнавці, письменники і поети, військовослужбовці і держслужбовці, очевидці минулих подій – мешканці села поділилися історичними роздумами, дописами, спогадами, поетичними рядками
і різноманітними «цікавинками» для того, аби створити цілісну картину життя одного із
приорільських сіл від найдавніших часів до нашого сьогодення.
Л. Степовичка виконала не лише роль упорядника видання, але сама, занурившись
у джерельні матеріали, ретельно їх опрацювала і акцентувала увагу на важливих моментах, які відбувалися в Могилеві від часу його першого залюднення до збільшення чисельності населення і перетворення на велике заможне село.
Її ініціатива стосовно «Клопотання про увічнення імені гетьмана Данила Апостола»
у назві вулиці, активна участь у процесі творення герба із певною символікою для села,
участь у дискусії щодо початку заснування села, є дуже доречними і, вочевидь, будуть
підтримані громадськістю. Авторський колектив видання своїми дописами красномовно оприлюднює своє небайдуже ставлення до відновлення історичної пам’яті мешканців
села і округи. Серед них відомі історики С. Світленко, Д. Вирський, краєзнавець А. Білокінь,
письменник-краєзнавець М. Чабан, доктор української філології М. Поповський – усі вони
прихильники ідеї козацького походження поселення, як зазначалося про це в документах
XVIII ст.
Справді, у краї залишили по собі «міти» скотарські племена і скіфи у вигляді могил – курганів, наповнених археологічними пам’ятками; залишилися «рубці» на землі
від редутів і ретраншементів, приходила сюди людність з обох берегів Дніпра, але вільнолюбство, працелюбство, відповідальність за свою землю і її збереження Могилів демонстрував завжди як багатолюдна місцина з козацьких часів. Це засвідчують документальні
джерела XVII–XVIII ст. про територіально-адміністративний устрій, демографічну ситуацію, традиційні господарські заняття населення.

Тадей КАРАБОВИЧ,
поет, перекладач, етнограф, музейник,
доктор філологічних наук (Польща)

МОГИЛІВ ТА СКІФСЬКІ КУРГАНИ
НА БЕРЕГАХ ОРЕЛІ
Мотто:
А води орільські в ранковій зорі.
В них вічність тече, нас на мить помічає (...)
Леся Степовичка

Зі скіфськими курганами вздовж Орелі мене в’яже непомітна лінія моїх відвідин львівських художників Володимира
і Людмили Лободів у їхній майстерні в Туровому неподалік від
Царичанки. З цієї мандрівки степовою Україною виникає також моє зацікавлення її історією та етнокультурою. На шляху приорільських курганів я побачив не лишень розриті
скіфські могили, але відвідав сучасні Китайгород, Могилів, Петриківку. Тут у Туровому та
Могилеві відкрилися для мене укріплення Української лінії, тобто захисні окопи та редути
початку XVIII століття. Укріплення та редути були настільки могутні, що їх не понівечив
час. Будучи на Приоріллі, я натрапив по селах на прекрасну давню кераміку і вишивані
рушники. Це все, на мій погляд, свідчення існування на берегах Орелі козацької історії,
яка вписувалася в назву Гетьманщини.
На Орелі світяться світильником пам’яти також мої мистецькі відкриття. Адже Володимир і Людмила Лободи родом з Придніпров’я, і до них на хутір, коли я там гостював,
навідувалися порозмовляти про мистецтво відомі митці з Дніпра Володимир Бублик, Сергій Ковика-Алієв та Олександр Нем’ятий. Вони зналися з Лободами ще з періоду, коли ті
мешкали в Дніпрі. Тут також відбулося моє знайомство з літературно-мистецьким журналом «Січеслав», який редагувала поетеса Леся Степовичка. Журнал привіз до Турового
Володимир Бублик, який, крім малярства і скульптури, також писав поезію. В «Січеславі»
я відкрив для себе ліричного поета з Могилева Олександра Зайвого. Зацитую твір поета
«Розкопки Брильової гори» з 1995 року, приблизно з того самого часу, коли я навідувався
до Турового. Ось фрагмент твору:
Біліють кості велетенських турів
закам’янілі, хоч вогонь викрешуй.
А серце пастуха перетворилось
в пахучу грудку отчої землі…
І вої сплять,
серцями врісши в землю,
на голубій околиці села…
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Микола ЧАБАН,
краєзнавець, письменник, заслужений журналіст України

ЛЮДИНА НІБИТО НЕ ЛІТАЄ… А КРИЛА МАЄ. А КРИЛА МАЄ!
Могилів – яка промовиста назва! – могили, кургани… Мені пощастило не раз бувати
в цьому чарівному степовому селі, бути знайомим з видатними українськими поетами,
членами Національної Спілки письменників України, які оспівали у своїх поезіях рідне
село і Оріль – Олександром Зайвим та Лесею Степовичкою. У їхніх поезіях, як і в прозових творах, тема Орелі, рідної ріки, тема рідного гнізда села Могилева від діда-прадіда,
є важливими, значущими, домінантними для світовідчуття цих яскравих майстрів красного слова.
Час від часу Олександр Зайвий заходив у редакцію газети «Зоря», в якій я працював з 1989 року. Він мені нагадував постарілого Єсеніна, тобто таким міг би бути Сергій
Олександрович, якби молодим трагічно не обірвав своє життя. Зайвий був схожий на нього не лише зовні, а й за внутрішньою вдачею. Відчувалося, що він, особливо в порівнянні
з невільними совєтськими журналістами, які тягнули щоденну, казенно-ідеологічну лямку, цінував свободу як ковток повітря. Він ніби пропах степом, жив і виживав на вільних
творчих хлібах. «Зоря» була до нього прихильною, давала частенько його публікації, громадянську лірику, поему «Комуніст» про героя-земляка Михайла Панікаху, інші твори,
і сплачувала за це гонорари, як було заведено в той час.
З іншого боку, інколи мені здавалося, що Олександр Феодосійович готовий писати на
будь-яку соціальну тему – і про афганців, і про наркоманів, і про сучасних героїв – треба ж було на щось жити. Отже, в його творчому процесі поряд з моментом ліричним був
присутній і момент кон’юнктурний. Та не він один. Дніпродзержинський поет Федір Ісаєв
згадував голодний 1947 рік: «Їсти нічого, дай, думаю, напишу вірш про партію і про те, як
щасливо нам живеться під сонцем сталінської конституції. Накатав скоренько, несу вірша до редакції міської газети
«Дзержинець», вони зраділи,
тут же приймають його і тут
же зі мною розраховуються
готівкою. Одразу іду на базар,
купую ковбаси, сала, хліба,
і бурмочу радісно: «Яка гарна
совєтська влада, я готовий прославляти її хоч щодня!»
Це був час, коли було модно і необхідно, для того щоб
смачно жити, вихваляти совєтську владу і комуністичну партію. У Маяковського є вірш про
робочого, якому виділено нову
квартиру. От він набирає воду,
Могилівська середня школа. Біля панно «Олександр Зайвий»
роздягається,
опускається
(художники М. Чернета і Любов Демченко). Гості школи –
у
ванну
і,
ніжачись
у теплій куМ. Чабан, Леся Степовичка. Директор МСШ А. В. Динька.
пелі, вигукує: «Как хороша соОсінь 2010 р.
ветская власть!» Та варто віддати належну шану талановитому поетові, блискучому лірикові Приорілля Олександрові
Зайвому, якого цікавили не лише «прохідні» теми, а якому боліли й пекли теми народного
горя, лихоліття, такі, як штучний сталінський голодомор, який спричинив геноцид народу, мільйони смертей в Україні, зокрема, в його рідному Могилеві. Цю тему він висвітлив
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у чесній і гострій поемі-трагедії «Голод», яку написав ще у 1963 році, коли про це й пошепки згадувати було небезпечно, а приніс до нас у газету в перебудовні роки. Тоді обережна «Зоря» не дозволила собі надрукувати таку «крамолу», а «Прапор юності» надрукував.
Зате «Зоря» щільно співпрацювала з Могилевом, провела дворічну кампанію, присвячену відкриттю пам’ятника герою Панікасі в центрі Могилева. Знайшли кошти, скульптора
Огія. Про це співробітник «Зорі» Головко Володимир Лук’янович написав велику статтю.
Лесю Степовичку я знаю теж з минулого століття. Маю всі її книжки – поетичні і прозові, як і вона має усі мої. Така в нас добра традиція – обмінюватися книжками, ходити на
презентації одне до одного. Ми заприязнилися в 1990-х і багато всього пережили разом –
і моменти творчої співпраці над виходом книжок і журналу «Січеслав», який пані Леся
заснувала і редагувала тривалий час. До речі, творчості О. Зайвого завжди знаходилося
гідне місце на його шпальтах. І наша спільна участь у літературно-мистецьких заходах
у Дніпрі, в області, в Києві. Разом на запрошення директора Могилівської середньої школи А. В. Диньки ми неодноразово брали участь у вечорах пам’яті О. Зайвого з відвідинами
могили поета, з покладанням квітів, з читанням віршів.
Будучи прекрасною поетесою, пані Леся присвятила багато поезій Орелі, Приоріллю,
рідному селу. Це і «Поема про Оріль», і вірші «Жінка й ріка», «Орільський мотив», «Свято
Спаса Пречистого», «Чи знаєш ти, мого дитинства ліс» та інші, в яких оспівала безсмертну,
вічну красу свого степового краю та його людей. Темі голодомору в ріднокраї вона віддала
шану в щемкому оповіданні «Свято солодкої лободи», за яким в Українському державному
музично-драматичному театрі ім. Тараса Шевченка поставлено моновиставу. А драматичну тему мовної та поведінкової адаптації сільської дівчинки з Могилева у великому місті
вона висвітлила у своїх оповіданнях, які друкувалися в літературних часописах України.
Таким чином, могилівські письменники прославляють рідне село і популяризують його
в Україні і світі.
Бував я і в могилівській «шевченківській» хаті під стріхою, у провулку Стаханівському, 2 (нині вже Шовковичному!), яку пані Леся успадкувала від свого роду. Хата, збудована у ХIX столітті, за своєю ветхістю та зношеністю мало придатна для життя, зате, як
гірко всміхається Леся Несторівна, в документах про спадщину значиться, що вона володіє «заміським будинком». Чи під силу одній жінці дати раду такій старій хатині, обійстю:
ні фізично, ні матеріально вона не потягне. Для прикладу, ми посадили разом квасолю
на булахівському городі, та вона слабо вродила, бо в криниці з того року, коли Оріль почала пересихати, зникла вода, і нічим було поливати. Врожаю зібрали – миску квасолі,
рівно стільки, скільки й поклали по зернятку у землю. Та Леся Несторівна надзвичайно
дорожить цим обійстям і садом, старою хатиною, навідується до них, називаючи дідову
спадщину «музеєм свого дитинства».
Коли пані Леся сказала мені, що сідає за книжку про Могилів, я був певен, знаючи
наполегливість і працьовитість письменниці, її несамовитий трудоголізм (я й сам такий),
впертість і комунікабельність, любов до Могилева і краєзнавчий хист, який в ній розгоряється з роками дедалі дужче, відданість справі і рідному селу до самопожертви, що Степовичка впорається. Робота тривала понад два роки. І от книга, народжена з любові і муки,
вийшла друком! Вона прекрасна зовні і глибока за проникненням у суть процесів, які відбувалися в історії села, обширна за обсягом охопленої інформації.
Вважаю дуже доцільним, що саме Лесі Степовичці було довірено цей важливий проект – створення книги про Могилів, письменниця якнайкраще впоралася з поставленим
завданням на радість і втіху односельців та українських читачів.
Ця книга – рукотворний пам’ятник селу. Тож, вітаю могилян з ювілеєм села і з появою ювілейної книги! Бажаю гарних врожаїв, нових творчих здобутків, родинного добробуту і достатку!
Червень 2020, Дніпро
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