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ВІД
Більша

частина

АВТОРА

мого

життя віддана Ананьївському

музею. який є філією Одеського художнього музею. Завдяки
йому я мала щастя багато років спілкуватись з прекрасними
живописними

творами

академіка живопису Є.

І.

Столиці,

сучасних відомих художників, місцевих аматорів.

Я вдячна музею і за спілкувшІІ-ІЯ з дивовижними людьми,
яких було чимало.
Ще

в дитинстві цікавість

до

історп· заклав у мою

голову мій дідусь Андрій Васильович Кольцов.
розповідав мені про

турків,

нашу річку

про різних людей.

Тилігул,

Саме

про

Він багато
кургани,

про

він розкрив мені історію

нашого роду, розповів про подіі; свідком і учасником яких був.

Від нього вперше я узнала про те, як розкуркулювали людей,
у тому числі й його

багатодітну родину,

про те,

страшні ЗО-ті роки вже минулого століття,
голоду

як у

вмирали від

його близькі люди. Від нього я почула вперше
про
масові
розстріли
ананьївців
у
часи

розповідь

фашистської окупацп·.

Працюючи в музеі; я познайомилася з багатьма людьми,
у кожного з яких було своє життя, свої болі і радощі.
Пам 'ятаю кожного з них. Чи ж можна забути Б. Робула,
О. Коршенбойма, Л Степанок з їхніми однокласниками? Або
ж Героя Радянського Союзу О. М. Арсенюка чи сестер Азу та
Аллу Лукашевичів?
Чи колишніх вихованців дитячого
містечка

й школи-інтернату

чи просто гостей 1-1ашого

Ананьїва?

Я . проживала
життя
кожної
спілкувалася, й усі вони в моєму серці.

людини.

з

якою

Пам'ятаю, з яким трепетом працювала в архівах
Одеси, ХерсоІІу, Львова, Києва. Це зараз, в епоху інтернету,
можна легко відшукати потрібну інформацію, а тоді робота

з

архівними

матеріалами

священнодійством.
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· здавалася

мені

майже

Ананьіе... Для мене це таємничий живий організм зі
своїми особливостями розвитку і життя. У моєму короткому
начерку викладені тільки дати й факти з історії Ананьєва.
Більш серйозна й об'ємна робота попереду.
Я
Люблю

-

абориген цього прекрасного краю,
Ананьїв,

люблю

своїх

краян,

з

цього міста.
якими

рааом

переживаємо усі складності нинішнього буття. У цьому році
моєму улюбленому місту 260 років, і я мрію про його
відродження.
В цій скромній книжці зібрані мої деякі газетні статті,
що друкувалися в районній газети <<Вісті Ананьіещини»
протягом багатьох років та стаття ще одного автора
М Дмитренка, який доклав багато зусиль, щоб розкрити
таїну діяльності ананьївського молодіжного підпілля в роr<и
Великої Вітчи.зняної війни.

А свою скромну роботу присеячую пам'яті молодого
ананьївця, патріота, мрійника · і розумника, простого,
хорошого хлопця,

який

любив

мого племінника Олександра Пирогова,
життя,
любив Ананьїв. Любив. . .
і та~

несподівано залишив.
Ан на Цуркіна .
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Історія Ананьєва невідривно пов'язана з історією усього
Північного Причорномор'я. Кого тільки не бачила наша земля:
це і стародавні поселення доісторичних періодів, і племена
кіммерійців , сарматів , скіфів.
Після них залишилися згадки: кургани , знаряддя праці ,
якісь речі , а ще- легенди .

Не дарма ж давньогрецький історик Геродот описав так
званих каллінідів, які проживали між Гіппанісом (Південним
Бугом) та Аксіацесом (Тилігулом). Цей народ існував у часи
Великої Скіфії і згодом розчинився в різних пізніше прийшлих
племенах. Ось витяг з «Історії» Геродота (кн. lV) : «Від пристані

борисфенідів.. .
нині
найближче
живуть
каллініди
між
Гіппанісом та Аксіацесом; вони вже погречені скіфи, вище
скіфи-орачі, а потім неври. На схід від н их живуть скіфи
землероби та скіфи-кочівники. В землі на п івніч проживають
царські скіфи , які є найхоробріші й найчисельніші ; вони
вважають і нших скіфів своїми рабами . Разом з ними живуть
також племена меланхленів , які носять чорний одяг й від того
дістали назву. »
Після татаро-монголі в наш край довго звався «диким
полем » (Під такою ж назвою ця територія представлена й на
мапі інженера Боплана , яку він склав на початку XVII
сторіччя .) . В нашій нинішній місцевості на той час кочувала

Єдиссанська орда нагайських татар , ставка яких могла б бути
десь в районі нинішнього села Долинського, а на місці
сучасного сел а Одаї могла бути й ставка нагайсьІ<их ханів. На
ці й ве рсії наполягали Б . П. Робул та П . Ф. Гарачук, які
намагалися досл ідити цей період історії.
Цікаво, що першими слов'янськими племенами були
венеди , які ділилися на склавинів та антів. І саме анти
селилися на території від річки Дністер до річки Дніпро й на
північ від Чорного моря.

Вперше про венедів згадує у І ст. н. е. римський істор~~
Йордан . А вже наприкінці VI ст. візантієць-Історик Прокоп1и
описує

антів,

які

поступово

асим ілюються

місцевих племен .

з

на щадками

.

.

.

Історики пізніших часів ділять могутніх антІ в на дрІбнІ

груnи ,

називаюч и

їх

полянами ,

древлянами ,

вол инянами ,

сіверя н ами , уличами , тіверцями і т. д.
.
.
.
В нашо му краї були посе!lенн~ уличІ~ та ти~ерц1в ( мІж
Дн іпром та

п і вденним Бугом 1 далІ на пІвденнии захІд до

Дунаю) .
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Залишки поселень давніх слов'ян були знайдені у
багатьох населених пунктах названо'і території.
Отже , з різних історичних джерел видно, що територія
Причорномор'я знала багато історичних подій , про які
говорили стародавні історики й мислителі.

Знала наша земля й римських легіонерів , відчувала тут
ординс~ких коней , кричала від болю і розп ачу після турецьІ(ИХ
яничарІв .

Але, якщо говорити саме про Ананьїв , історію його
розвитку й становлення , то треба починати з того факту , коли
вперше згадується він у історичних документах.

. Легенд про заснування населеного пункту , ЯІ<е носить
нинІ назву Ананьїв, чимало. І усі вони мають історичну основу.
Але вперше слобода Анань (Анані) згадується у донесе ннях
бугогардівського полковника Андрія Кайнаша у 1767 році , як
ханська слобода.
На той час місцевість в ідносилася до
Кримського ханства, тому і «ханська ».
Але історики Д. Бантиш-І<аменський та А Скальковський
наполягають, що спобеда Анань (Анані) існувала вже у 1753 році.
Тому ця дата й стала офіційною датою заснування міста Ананьєва.
Населення спободи Анань (Анані) було різнобарвним:
малороси, росіяни, поляки, греки, молдавани, іудеї. Дехто з
доспідників наполягає на тому, що територію нинішнього Ананьєва
першими стали заселяти молдовани та валахи. Цієї версії
дотримувався і Почесний громадянин міста Б. П. Робул, який багато
років вивчав історію рідного краю і свого давнього роду.

За Яським трактатом 1792 року землі між Бугом і
Дністером були приєднані до Росії. Слобода Анань (Анані)
була приписана до казенного відомства.
Приєднані
селянами,

землі

колоністами,

інтенсивно
щедро

заселялися

дарувалися

державними

царедворцям

та

учасникам військових подій. Так власниками земель на території
Ананьївщини стали Скаржинські, Флоринські, члени родин яких

брали активну участь у будівництві і розвитку майбутнього
повітового центру і вірно служили Ананьєву до 1918 року.
Крім
того ,
звільнені
землі
стихій но
заселял ися
українськими та російськими кріпаками-втікача ми .
Царський Указ від 29 лютого 1808 року н~завw-д~
затвердив за власниками у довічне й спадкове володІн ня у~І

землі , роздані за 20-30 років перед цим і які вже були. ~аселен 1 .

Разом з тим була проведена нова роздача земель в1иськов им
та удовам військових у вигляді допомоги з умовою заселення
цих земель .
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Населення
займається
виноградники , сади, починає

землеробством ,
насаджує
більше вирощувати зернові

культури.

У період війни Росії з Наполеоном жителі слободи Анань
(Анані) активн о допомагали збирати кошти для формування
загонів народного ополчення.
Ними було зібрано 11 ОО
1
царських рублів , 1О чвертей хліба й 27 волів .
Поміщик Скаржинський сформував за свій кошт ескадрон
у 180 чоловік, інші дворяни вистщ1или по 4 ратники , за свій
кошт повністю екіп ірували їх і дали коней.
Наприкінці вересня 1834 року був створений Ананьївський
повіт з повітовим містом Ананьїв у Херсонській губернії. Ананьївське
дворянство отримало дозвіл обирати свого предводителя, були

затверджені повітовий суд та дворянська опікі.
У 1847 році був затверджений герб

міста Ананьєва.
Традиційний щит. на якому у верхній частині на золотому тлі
зображен о губернський герб , в нижній частині на голубому тлі
- три лелеки , кожен у своєму гн ізді .
ф

Герб .міста Анаиьt·ва.

У 40-х роках ХІ Х ст . більшість мешканців міста продовжує

за йматися
землеробством ,
садівництвом
і
потроху
скотарством . Йде процес розвитку торгівлі та промисловостІ,

здеб ільше це
переробка сільгоспсировини .
Починають
будуватися млини , олійні. Цікаво , що на той час в Анан ьєвІ
1

I XX!JCІQ

РезультатJ,І подворной nереnиси Ананьевекого уезда 1886-1 887 г. Херсон.

19.

-

,

.

І ороJtскис nоселения о Российской империи» т. :>. часть 11. СПб. 1865 1 .
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було
627
будинків,
441З
мешканців.
Серед
них
найчисельнішими були міщани , потім 1819 казенних поселян,
41 чиновник, більше 50 відставних солдатів , та більше ЗО
торгівців . Тут мешкали українці, молдавани , росіяни , болгари ,
греки , євреї.

Ось як описується Ананьїв у «Херсонских губернских
ведомостях»

1854 por<y: «Город составляет надломленную
линию, неправильно разбросанньrе строения его тянутся в
различньrх направлениях на расстоянии 14 вёрст в длину и 2 -х
вёрст в ширину,
так что
в DІ<ружности
всей
земли ,
находящейся под городеким заселением будет около ЗО
вёрст» .

А ось Ананьїв
статисти ки
России,

у
«Материалах для географии
и
собранньrх
офицерами
Генштаба .

Херсонсr<ая губерния. Составитель подполковник А. Шмидт »
ч. 2 СПб, 1869: «В долине р. Тилигул разбрасан Ананьев на
протяжении

14 вёрст

балке Липецкой.

и простирается ещё на
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верстьr вверх п о

Весь город состоит из хуторов ,

наиболее

группирующихся к соер,инению долин, где находится каменная

церковь и возле

ней базарная площадь, лавки ,

домиков уездной городской архитектурьІ и

несколько

несколько усадеб ,

окопаннь1х рвами , схожих с помещичьими . Он имеет два .
предместья: одно со стороньІ Балтьr назь1вается Гончаровкою ,
а другое вниз по Тилигулу - Заднипринцами (Заднипрянцами) » .

••

\• ,:

/ .,:,

ІІІ •• ·н·r ..
~' ;'.:

X· j ··. 1' \ "/,.

Cit,::·.:

;~:~·-,;~j цн·.,_

l ( н ::о;: ;,, ·r~ ·

Миколаївс.ький собор. Базарна площа.

::і .1 • • • -~.

• ·•

В Ананьєві і повіті все більше розвивається товарне
землеробство,
зростають обсяги
вирощування зернових
культур. Через місто проходив великий торговий й поштовий
шлях на Одесу. Це сnрияло тому , що Ананьїв стає одним з

центрів торгівлі хлібом у Херсонській губернії.
І нтенсивно розвивається й промисловість, більш усього
це переробка сільгосnсировини . Будуються млини, олійні .
Якщо звернутися до тогочасних документі в, то можна
побачити досить багато ці кавих фактів. Отже, згідно з
«ОпьІтом
статистического
описания
города
Ананьева»
(Херсонские ведомости N2 22-26, 1854 г. } на початку 50-х років
ХІХ ст. в місті існувало :
1. Тютю нова фабриІ<а, в якій крім кришеного тютюну
вигото влялися кілька різновид і в сигар та цигарок з турецько го
тютюну, що привозився найвірогідніше з Одеси.

2. Два салотопних заводи. (на місцевому ді алекті салгани)
продукція яких збувалася на місці і частково
вивозилася до Одеси .
З . Св ічний завод , уся продукція якого збувалася на
місці.
4. Цегельний завод.
Усіх вітряних млинів в місті -- 51, кожний з яких приносить
за рік по 60 рублів сріблом .

Н е можна не навести й фрагменти з цього ж «ОпьІта

статистического описания гор. Ананьева»

людей (мовою оригіналу) :
«Большая

часть

про умови життя

·

народонаселения

отапливает

свои

жилища «кизяком» , бурьяном , соломою; освещает скромнь1е
жилища свои каганцами , так назь1 вается плошка или

черепок, а иногда и кусок отбитой глиняной п осудь1 , в котором

зажигается фитиль .. . Каганец зтот, слабо освещающий избу
поселянина ,
ставится
обь1кнове нно
посреди
прикреплённой к столбу кружке или на печке .. . »

каша ,

хатьІ ,

на

«Обьв<новенную пищу людей составляют: хлеб , борщ,

молоко,

сь1р ,

кукуруза ,

(«папошой») ,

из

которой

приготовляют «мамальІгу» , и огородньІе произрастания.»

З вищенаведених уривків можна зрозуміти, як жилося

простому люду у ті часи. Але процес розвитку Аvнаньєва , ЯІ<
центра повіту, йде доволі швидко , розширюється и_ого площа ~
з ростає кількість населення. про це можуть свІдчи:и таю

цифри : якщо у 1856 році жителів у місті було 6506 осІб , то у

1 857-му - 7900, у 1858

9484 особи, у 1 859-ому - 10938

чоловік.
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У 1860 році в Ананьєві було 643 купці, 176 ремісників ,
7102 міщанина. У цей же період йде розшарування селянства,
значна частина якого розорилася й перестала займатися
землеробством. Царська влада змушена була списати з селян
недоїмки й перевести їх до розряду міщан . Таким чином в
Ананьєві збільшилася кількість міщан .
На цей час в м істі збудовано 15 цегляних будинків , 1169
дерев'яних. Працює 56 лавок, збудовано 2 великих магазини ,
24 винних погреби, 4 трактири.
З вlцміною кріпацтва Ананьїв все більше стає містом
поміщиків і купців. В ананьївському повіті було 1068 поміщицьких

маєтків. Окрем і з поміщиків мали по 25-60 десятин землі .
Пжицькі ,
Сиротинські,
Флоринські,
Чикаленки
мали
свої
помешкання в Ананьєві , служили в державних установах. В місті
на той час відкрито банк,
пазиково-ощадне товариство ,
працюють пошта і телеграф, друкарня. Зростає чисельність
жителів від 10169 чоловік у 1860 році до 14130 у 1866 році і до
16 684 мешканців у 1871 році (Згідно « Новороссийского
календарю> на 1873 год). Відкрито ланкастерське училище,
працює міська лікарня, діє синагога, збудова но міст через
Тиліrул . Щорічно на площі біля Миколаївського собору (до речи ,

збудований у другій половині
ХХ ст.) двічі

на

XVIII ст., зруйнований у ЗО-ті роки

рік збиралися

люди

на

ярмарок,

головним

товаром якого був хліб, який досить недорого закуповувалИ купці,
доставляючи його через Одеський порт у різні кін ці тодішньої
Російської імперії і навіп> за кордон.

Кам'яний міст через річку Тилігул.

\0

В зв'язку з тим ,
торгівел ьному

шляху,

що місто розташоване на великому
що

зв'язував

Подільську

губернію

з

портами Чорного моря , особливо З Одесою, Ананьїв став не
тільки перевалочною базою в торгі влі хлібом, а й був відомий
ще й торгівлею тютюном та льоном.

Зростання населення змусило земство подбати про
розширення лікарні з 16 ліжок до 45, але це ніяк не
задовольняло потреби ананьївці в в медичній допомозі . Адже
на утримання закладів медицини в царській Росії виділялося
коштів набагато менше необхідного , проте зб ільшувалися рік у
рік витрати на утримання поліції. Так в повітовому Ананьєві на
Ті утриман ня у 1889 році було надано 4422 рублі, а на
лікування жителів усього 2260 руб .
1876 року в місті відкривається чоловіча гімназія, через
рік - жі ноча прогімназія (з годом гі мназія). Але й на потреби
освіти асигнувань було недостатньо.

Чоловіча гімназія

І J

На початку ХХ ст. окрім двох гімназ1и в мІстІ діяли З
церковнопарафіяльні школи ,

2 народні училища , реміснича

ве училище .
~·

/\наІо •._•н ·& •. Xt:J 11."'
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А11:щі е,,.

{) i)tt~t' (:l:'H, Іщ уІі·.t.· .

t '}*ti

C!•crso"<kicj gнЬ

КІнЬ ш iej>ki.

Будинок громадського клубу:
Нині- столова школи-інтернату.

У рі к відкриття в Ананьєві чоловічої гімн азії, на вісім років
осел ився тут видатний культурний діяч свого часу, п оет,
перекладач, педагог, композитор Петро Іванович Ніщинський .
Він викладав у міських гімназіях давньогрецьку мову та співи .
В Ананьєві збирав і обробляв українські народні пісні . Саме тут
він написав свої найвідоміші пісні «Козак Сафрон», « Гей гук,
мамо, гук», «У діброві чорна галка», «Порада» .
. Ніщинський заснував чудовий
хор ,

виступи

ананьївців

любителі

і

ЯІ<О ГО

на

я кі

хорового

спі ву

радув али

приїзд или

з

інших

міст.
З Ананьєва він часто їздив до

Єлісаветграду
виставах

і

Марка

брав

участь

у

Кропівницького.

Особливо любив грати роль Вознqго
у виставі « Назар Стодоля» , до яІ<ої
написав
свої
знамениті
«Вечорниці» .
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Більшість
живоп ису,

Єв ген

свого

вихованець

Іванович

знаходяться

в

життя

п ровів

в

Петербургської

Столиця

експозиціях

Ан аньеві
Академії

музеїв,

художеств

Його

(1870-1929).
р ізних

академік

у

тому

пейзажі
числ і

в

Німеччині, Болгарії.
Міськім

архітектором

працював

в

місті друг і

колега

Столиці Дмитро Володимирович Комаров. Саме він проводжав
Євгена Столи цю у

1904

році на Далекий Схід, де йшла війна з

японцями .

На початку ХХ століття видав в Ананьеві дві збірки своїх
віршів поет Олександр Лукашевич, випускник Новоросійського
університету, рома нтик і скрипаль .

Поет Олексапдр Луtшzиевич

його поетичні збірки « Тени мелькнувшие» та «Миражи»
давно вже стали унікальними.
.
у 1912 році для громадської б ібліотеки подарував мІсту

свій будиночок м і ський лікар А Гіндін .
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Ананьїв

розширюється,

розростається ,

чималу

увагу

надає земство його бл агоустрою. Зростають зв'язки з іншими
економічними і торгівельн ими районами держави . Ці каво, що
наприкінці ХІ Х ст. в місті було

150 підприємств торгівлі з річним
1 млн . рублів, а серед міст Херсонської
губернії Ананьїв посідав 9 місце 1.
оборотом біл ьше ніж

Подальші зміни відбуваються й в промисловості . На
початок 191 О року в місті працювали м іський банк, агенція
Бесарабсько-Таврійського
банку,
пошта ,
телеграф,
2
типографії, аптека, ла~1ня, магазин ювел ірних виробі в , кілІ:)ка

бакалійних та галантерейних магазинів 2 . Будуються цегельні
будівлі, що належать поміщикам, купцям, хазяям підприємств.
Зрідка на центральній вулиці горять гасов і фонарі.
Наприкінці ХІХ ст. через територію Ананьївського повіту
пролягла

головна

значило,

що

зв'язок

Києвом

з

-

лі н ія

через

Москвою,

Південно-Західної

станцію

Жеребкове

Петербургом ,

залізниці ,
Ананьїв

Балтою,

а

це

отримав

Кременчуком,

з усією великою державою. Коштами земства у

1904

р. до станції Жеребкове була прокладена шосейна дорога. За
проїзд по неї стягувалася плата: за віз - З коп і йки, за фаетон

· - 5 копійок. Цього ж року міським головою А Коняхіним був
_-пущений автобус від центра міста до станції Жеребкове , що
ще більше з'єднало місто з залізною дорогою і не абияк
сприяло розвитку торгівлі в місті і повіті.

Не зважаючи на поЗитивні зрушення в житті Ананьєва ,
він залишався дворянська-купецьким, хоча і існували тут
підприємства з переробки сільгоспсировини, були вони
н апівкустарні, а їхня продукція реалізовувалася лише в межах

повіту. Але попри все це, життя простого люду було важким , як
і повсюди в ім перії.

Отже , Ананьїв початку ХХ ст. - невелике повітеве місто

сільськогосподарської орієнтації.

Але

й

тут стали

пом1тн?

зростати напівкустарн і підприємства , швидше розвивається и

1 В. П. Семёнов- Тиньшансхий «Россия. Полное геоrрафи•r еское описание

нашего Отечества. Настольвая и дорожня книга. Новороссия и Крьrм. т. 14. стр.З22,

1910 r·.
2

Календарь за 191О r. «Вся Россиян 191 О r . СПб.
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торгівля . Як і рані ше , двІЧІ на рік відбуваються ярмарки , а
базари працюють щодня.
Перша світова ві йна до краю загострила соці альні
суперечності, становище населенн я ще більше погіршилося .
На фронт було відп равлено багато робітників і селян.

Занепадали
селянські
безроб іття , піднімалися

господарства ,
в
місті
ціни на продовольство,

зростало
предмети

широкого вжитку, паливо.

Все частіше стали надходити звістки про загибель
а наньївців на фронтах . Весь Ананьїв сколихнула звістка про
за гибель каnітана М . Голонського , представника відомої в

nовіті родини . Провести в оста н ній путь геройські загиблого
земляка зійшлося багато жителів міста.
У цьому ж 1915 році, через місяць п ісля nохорон
М . Голонсt,кого в місті відбулася велика подія -- освячення
соб ору Олександра Невського , буді вництво його почалося
наприкінці Х ІХ ст., а закінчилося у 1915 році .

Собор Святого благовірного князя Олександра Невського.
Газета

«Ведомости

Ананьевекого

уездного

земства»

розповідала своїм читачам, що на свято приїзд~ло багато
гостей з Херсону, Оде си , Єл ісаветграду . ЖителІ Ананьєва
15

пішки йшли до станції Жеребкове , щоб зустріти поважних
гостей та ікону чудодійної Касперівської Божої Матері .
Звістка про Лютневу революцію долетіла досить

швидко й була сприйнята переважною частиною ананьївців з
піднесенням і масовими маніфестаціями .
Вся влада на місцях- переходила до губернсь ких
земських установ та комісарів Тимчасового уряду. Всі посади
стали виборними . В березні

року влада в місті nерейшл а

1917

до Комітету громадсью~х організацій, створеного поміщиками ,
торгівцями і підприємцями.
На першому засіданні Комітету, 17 березня 1917 року,
було nрийнято ряд постанов , які мали сприяти подальшому
укріпленню адміністрати вного апарату Тимчасового уряду.
Але,

якщо

в

МІСТІ

робляться

спроби

налагодити

нормальне життя, то селяни у селах часто навіть не знали про
повалення

царизму.

Тільки

з

приїздом

уnовноважених

селянської секції Ради робітничих депутатів, створеної в Одесі

6 березня,

узнавали вони останні новини.

В деяких селах ситуація загострювалась, була загроза

погромів

поміщицьких маєn<ів.

З

метою запобігання

явищ в Ананьївський повіт направляються

4

таких

уповноважени·х

селянської секції разом з п'ятьма солдатами супроводу. Після
їхнього перебування в селах, в яких проводилися мітинги і
бесіди , селяни приймали резолюції про підтримку ново го
уряду. Селяни обіцяли не чинити погромів, безчинств , підпалів
тощо.

Зростала і політична свідомість міського населення . На
початку квітня

року в Ананьєві був обраний орган влади
робітничих депутатів 1 .

1917

робітників - Рада

Утворення Ради не призвело до відходу від справ м іської

управи . Певний час вони співпрацювали. Рада при цьому
ніякої адміністративної влади не здійснювала , а лише

підтримувала заходи управи . Про це свідчить і діяльність

різних комісій -

продовольЧої,

аграfної,

земським збором і звітували перед ним

1

ДАОО. ф.

3829.

оп. J стр .

2 ДАОО. ф. ЗR29 оп. і . стр.

.

156, арк. 15
156, арк. 4 І , 45, 46.
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які бул и обрані

В селах також створюються нові органи влади

волосні

-

га сільські виконавчі комітети .
Волосний комітет мав вирішувати проблеми земельних
в ідносин

між

селянами

повноваження

призначати

й

поміщиками,

примусову

навіть

орендну

мав

ціну

на

поміщицькі необроблені землі 1 .
Але в селах доволі часто траплялись сутички бідноти з
зе млевласниками, навіть погроми поміщицьких маєтків .
Тому у липні
а грарни х

питань

1917
під

року відбулось засідання комісії з

головуванням

повітового

агронома

Є. Проданова , на якому було прийняте рішення про створення
у волостях земельних примирювальних комітетів з трьох осіб ,
які б улагоджували непорозуміння, що виникали з земельних

питань 2 .
На йголовнішою проблемою на цей час була земля. Адже
поява на політичній арені Центральної Ради посилила у селян

надію

отримати

Ті.

Але

Рада

відклала

рішення

аграрного

питання до Установчих зборів і це підірвала довіру людей до
неї.

Відповідною була і реакція на це . Орган і затор сп ілки
селянських
земельних
власників
Ананьївського
повіту
Сарожинський
відмічав ,
що
найбільше
розповсюджені
земельні захоплення відбувалися в Ананьївському повіті .
В народі кипіло бажання чесного облі ку та розподілу
землі , на тлі цього і відбувалися сутички . У цей же час свою

а гітаційну

роботу

серед

селян

проводять і більшовики .
Це заважало ефективному

і

серед

збиранню

робітників
врожаю,

міста
що

в

майбутньому вилилося б у продовольчу кризу. То му був
створен ий штаб, який мав займатись збиранням врожаю на

всіх землях, а створен і у цей же час технічні дружини з
а грономів , слюса рів , ковалі в мали допомагати збирачам .
Рішенням штабу до зби рання врожаю залучалося усе

працездатне населення міста від 16 до 60 років.

1
ДАОО. ф.
~ ДАОО. ф.

3829 оп.
3829 оп.

І . стр . 156 арк.
І. стр. І 56 арк.
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64.
45.

Закінчилися жнива, а земельне питання не вирішувалося.
В народі все більше росло бажа ння отримати землю. Почали
відбуватися сутички. Так,
в маєтку пана Рем і ха сталася
с варка

з

застосуванням

селянського

земельн ого

зброї

м іж

комітету ,

які

і

членами

намагалися

хазяїном

провести

повний облік земл і та інвентаря.
На

початку

вересня

на

повітовій

земельній

нараді

повітовий агроном Є . Проданов не спромігся прийняти нових

рішень з земельного питан ня. Тому селяни самі поділили
землю й почали сівбу. Адже вони не покидали ідеї конфіскації
поміщицьких земель.
На

той

час

в

Ананьєві

знаходився

12-й

уланський

БілгородсьІ<ий полк, пере йменований Централь ною Радою у
полк
імені Б. Хмельн ицьІ<ого.
Більшовики
солдатів .
М.

почали

агітаційну

Найактивнішим

Криворучко,

який

роботу

агітатором

сформував

загін

із

серед

його

був

вахмістр

своїх

сп іл ь ників

солдаті в і почав партизанські дії в Херсонський губернії, а

згодом і в сусідніх 1 .

Робили більшовики і спробу впливати на діяльність
адміністративних органів. Але ІІ І Універсал, виданий 20
листопада
повного

1917

року проголосив створення УНР, що вело до

переходу

всіх

державних

органів,

фі нансових

закладів, військових сил до Генерального Секретаріату .
Місцева адміністрація мала діяти тепер від імені Центральної
Ради.
Одночасно Ананьївська

Рада

робочих,

селянських та

солдатських депут·атів оголосила себе єдиною владою в м істі і
повіті.
Нову Раду очолив ліберал М ілі ант, який примкнув до
більшовиків

і

був

серед

н их

єдиною

людиною

з

вищою

юридичною осв ітою, що було чи не найголовнішим аргументом
для обрання його головою Ради.

Більшовики спішно створюють загон и Червоної гвардії.
2

Начальником став ананьївець Б . Юрь'єв-Ханіс . Для загонів
1

Н. Крнuору'!КО. «ИЗ боеш,Іх nосноминани й. Летопис~ революци и ». 1927.

N~ І-2.
2

ДАОО. ф .

3 оп.

З стр .

356,

арк..

36
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Червоно"і гвардії потрібно було здобути зброю . Цим питанням
займався М. Данилов.
В місті існувала група анархістів на чолі з матросом
Тулбою .
На
одному
з
засідань
більшовики
вирішили
обеззброїти анархістів та офіцерський склад 12-го уланського
полку , який ще залишався в місті.

Без

особливих

роззброїли ,

коли

зусиль

вони

це

було

захопили

зроблено:

кілька

номерів

анархістів
одного

з

міських готелів, а офіцерів роззброїли вночі.
Не можна не констатувати, що населення Ананьєва не
однаково сприймало більшовиків. Про це говорить факт , що на
звернення начальника Червоної гвардії Б. Юрь'єва Ханіса до
робітн иків міської типографії « Прогрес» надрукувати відозву
до населення, йому було відмовлено, і тільки під загрозою

закриття відозву надрукували .
Заворушення на селі не припинялися . Газета «Одесские

новости »

писала

у

той

час,

що

в

Ананьївському

повіті

відбуваються великі аграрні заворушення , на придушення яких
були направле ні військові частини

.

Прибула до Ананьєва Перша козача дивізія, чисельністю
до

4

ООО козаків ,

але вже

1О

листопада розігнала більшовицьку Раду,

15-го листопада більшовики відновили свою владу.

Вони розпустили повітсву земельну управу, утворили земельні
комітети, які приступили до розподілу землі між селянами.
Довго протриматися при владі більшовики не змогли .
Вже на початку березня 1918 року до Ананьєва вступили

австро-угорські та німецькі війська. Зразу ж був виданий наказ

про

повернення

селянами

земель

та

майна

колишнім

власникам.

З

при ходом

до

влади

в

Україні

гетьмана

П. Скоропадського знову ж відбулися зміни місцевих органів
влади . Військову владу тепер представляв повітовий
1юмендант. В Ананьєві цю посаду займав Кошкін, згодом

розстріляний

більшовиками 2 .

Поліцейський

називатися державною вартою.

1

«Одесскис ноnостю>

2

ДАОО. ф. І З п. on. З стр. О . З56 , арк. З8

19 17 r., І О ноября

19

апарат

став

Повітовим старостою став поміщик Ігнатій Корбе

1

.

Влада почала повертати землі колишнім власникам . Цей
процес здійснювала повітева комісія на чолі з І . Корбе. Комісія

керувалася Стат~том , затвердженим 15 липня 1918 року
П. Скоропадським .
Прийшовши в Україну, австрtиські вtиська наклали
непомірні контрибуції, як грошима , так і натурою на усі
населені пункти , викачуючи з людей хліб і до хліба , не
цураючись нічим. Так робили вони і в Ананьївському повіті.
Жорстокими були й їхні методи при роззброєнні населення.
Так в с. Пасицели при проведенні акції була вбита дівчинка,
поранено 9 чоловік, спалено 4 будинки і близько 20 чоловік

бито різками3 .

Населення повіту було роздратоване грабіжницькими й
каральними діями австрійців та державної варти. Ці настрої
майстерно використали більшовики, пасиливши в повіті свій
вплив й очоливши антиокупаційний рух.
У травні 1918 р. відбулися підпільні збори більшовиків
міста , на яких йшлося про форми і методи ведення підпільної
роботи. З метою організації партизанських груп і загон ів вони
роз'їхалися по селах, і за короткий час їм вдалося це зробити.
Трохи пізніше більшість цих загонів і груп злилися в
єдиний полк, який спочатку мав назву Перший Ісаївський , а
потім перший Ананьївський стрілецький полк , командиром
якого був призначений Стеnан Недолуженко.
Активізації партизан ської боротьби сприяло і те , що
окупаційні частини втратили боєздатність через відомості про
революційні події в їхніх країнах. На початку листопада
окупанти були схожі на безладну юрбу. А вже в середині цього

місяця вони залишили Ананьїв і повіт.

Щоб не дозволити більшовикам захопити владу, заможні

ананьївці створили добровільну дружину.
А 4-ro грудня в місто увійшли війська Директорії і зразу ж

запровадил и військовий стан . Після 19-ї години не можна було

1

«В борьбе за Октябрь. Сборниr< документов и матсриадов. 1957. стр. 96.

2

Національні nроцеси в Україні: історія і сучасність. Документи і

матеріали. Довідник т. І . К. 1977 р. стр. 500.
з

K.J-1.

Гражданекал война н а У крд,ине. Сборник до куме нтов и материалов.

! .К. І 967.
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з'являться на вулицях без особливого дозволу , всюди ходили
військові патрулі . На якийсь час встановився період спокою.
Але 20-го лютого 1919 р. місцеві партизани з частинами
Червоної Армії розпочали наступ на станцію Жеребкове,
захопили {і й почали артилерійський обстріл Ананьєва.
Військові сили Директорії відступили , але через 2 дні змусили
більшовицькі частини залишити місто.
Оволодівши вдруге повітовим центром, директорі вці
почали зганяти злість на населенні . Вбили міського голову
Жердецького і кількох службовців , розгромили земську управу ,
розігнали охорону тюрми . Після цього вчинили погром міських
жителів . Багато жертв було серед єврейського населення .
Про цей погром писав у своїх спогадах Ізраїль Гіршман.
Він дитиною був свідком цих страшних подій .
Такими діями петлюрівців населення було обурене і ,
коли більшовиt<и розпочали наступ на м істо , виступило на
підтримку саме їх. В районі станції Голта на початку квітня

загін Гуляницького відбив від неї за гін полковника Волинця . А
першій Ананьївський стрілецький полк в цей час захопив без
бою Ананьїв , п ішов далі і зв ільнив з боями від директорівців
Жеребкеве і станцію Бірзула .
У
другій
половині
квітня
влада
була
в
руках
Ананьївського ревкому .
24 квітня відбулася повітева партійна rюнференція , а
наступного дня повітовий з'їзд Рад , який ухвалив рішення про
передачу Радам усієї влади в повіті.
У ці дні серед великої групи тих, хто не сприймав
радянської влади , був розстрілян ий Омельян Педченко. Він у
свій час закінчив гімназію, був освіченою людиною, займався
просвітниць кою діяльністю, спі вав у церковному хорі. Під час
перебування в Ананьєві петлюрівців, був взятий писарем до
штабу. За це його й розстріляли разом з іншим а наньївцем
Григорієм Жуком .

З травня 1919 por<y в Ананьєві почав ви ходити бюлетень
Ананьївського РОСТу « Красньrй труд» та газета «Известия
Ананьевекого уездного исполкома и парткома» .

В це й же період в Україні починає проводитись пол іти~а
воєнного комунізму . В повіті було зібрано 6 вагонІв

продовольства,
здійснення

які

були

контролю

за

відпра влені

регулярним

у

Петро град.

збором

Д~я

продуктІв ,

особливо зерна, була створена п родовольча комісія . Селяни ,
21

які вже закріпилися на своїх землях, не бажали віддавати
результати своєї нелегкої праці. Вони опирал ися продовольчій
розкладці та бажанням б ільшовиків будувати комуни.

Іноді це виnивалося у збройні сутички. Свою сnраву
робила й петлюрівська таємна агітація, і сіл ьська інтелігенція ,
яка не підтримувала політику більшовиків і н амагалася
показати селянам їхню значимість у державних справах.

Нія к не хотіли признавати радянську владу жителі села
Селіванівка .
Щоб
придуш ити
повстан ці в,
броне поїзд
червоноармійців
зі
станції
випустивши 92 снаряди та

Жеребкове
обстріля в
село,
спали вш и повністю південну

частину села .

В липні група есе~рів, на чолі з колишнім у nравителем
маєтка Курисів Качаном, організувала по вста ння з участю
багатьох незадоволених селян з навкол ишніх сіл . «Ми за
радянську владу , але без більшовиків» - таким було гасло
повстанців.
Після
незначних
боїв
виступ
селян
був
придушений. Керівникіr~ стратили, а селян розпустил и по
домівках.
Але військово-політична ситуація на Україні знову
змінюється . З півдня на Москву рушила армія колишнього
царського генерала А Денікіна. 25 серпня вона захопила
Одесу і скоро була в Ананьєві.
Для боротьби з денікінцями була залишена підпільна група
на чолі з більшовиком М. Даниловим, яка мала запас зброї та
боєприпасів.
Б ілогвардійці
намагалися
реанімув ати
царсt,ку
адміністрацію,
відновити
поміщицьке
~!емлеволодіння ,
відбираючи в селян землю й реманент.
Білогвардійський продовольчий податок б ув не кращий
в ід
більшовицької
продрозкладки.
Люди
відмовлялися

вступати

у денікінську

армію.

На

той

час

вони

бачили

діяльність більшовицьких партизанів, як єдину реал ьну силу ,
здатну протистояти ворогу, і підтримували їх.

Декілька
разів
nартизани
вступ али
в
бій
з
білогвардійським гарнізоном в Ананьєві , захоплювали його,
зн ищували денікінців та їхн і х посібниr<ів . Бої відбувалися '· в
повіті . Так продовжувалося до початку 1920 року , коли нар~ ш_тr
Ана нь·і·в (9 лютого) і весь повіт (19 лютого) були визволенr вrд
денікі нців.
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.

З'їзд учасників революційних подій на Ананьївщині.

Це був дуже напружений період для Ананьєва і повіту .
Адже різні політичні сили намагалися опанувати владу, але
вдалося це лише більшовиІ<ам . Селяни пішли за ними тому ,

що на даний момент бачили в цьому єдиний правильний хід.

Не можна не звернути ува гу на те, що свідомість селян
не була на тому рівні, щоб змогти самостійно розібратися в
перебігу подій. Та ще треба мати на увазі , що на селення і
Ананьєва,

і

повіту

різнонаціональне:

молдавани ,

росіяни ,

євреї , греки . Для них укра·Інська ід ея не стала головною.

Предрозкладка ніяк не задовольняла селян, викликаючи

невдоволення , що випивалися іноді у селянські повстання . Так
у квітні 1920 р . в селі Пасицели спалахнуло повста ння під

проводом

Миргорода-Пшеничного .

Воно

швидко

придушене, але багато повстанців rіішли у сусідні ліси

1

було

.

Ще одне повстання на продовольчому ~рунті розгорілось
у червні у сел і Ширяєве Степанівсько·і волості . Ананьївський
ревком запросив допомоги у Одеського Губкому, який надіслав

загін червоноармійців 2 Повстання придавили .

1

ДАОО.ф 206. о п. І стр. 11 З, арк. 2 19
206 0 11. І стр. ІІ З. арк. 219

2 ДАОО ф.
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У березні 1920 р. кілька тижні в в Ананьєві перебувала
бригада Г. Котовського , який відмічав, що становище в місті і
повіті напружене і негативно діє на особистий склад бригади .
Є

відомості ,

ще)

разом

з

бригадою

перебував

у

повітовому Ананьєві і Микола Островський , який працював в

бригаді з молодцю. Є відомості і про те, що в місті деякий час
проходив службу відомий радянський поет М . Свєтлов .
Г.

Котовський

запропонував міський владі створити в

Ананьєві дитячий будинок для дітей-сиріт.
Сторожили міста і досі пам'ятають про страшну подію ,
коли
було
порубане
майже
сотню
молодих
бійців
червоноармійців на північно-східній околиці міста. Вже й імен
ніхто не знає ні тих, хто загинув, ні тих, хто вбивав. Називають
то банду Казакова, то Григор'єва.. . А обеліск на могилі

загиблих стоїть, наче оберігач Іаїни тих буремних часів.
Регулярний петлюрівський фронт зни к ще наприкінці

1919

року , але час від часу частини армії УНР посилалися у

більшовицький тил для ведення партизансьt<ої війни.
І не можна обійти увагою відомості про
хорунжого

Михайла

Омеляновича,

та

генерал

генерал-хорунжого

Ю . Тютюнника , війська яких здійснювали свій похід по тилах ·
білих і червоних. Це вже з годом стали називати цей похід
«Першим Зимовим». В ході цього походу (6.12.19'19-6.05.1920)
формування армії УНР в кількості від З до 6 тис. бійців пройшли
близько 25 ООО км ., беручи участь в боях за міста Гайсин , Умань,

Ольвіополь, Ананьїв 1. Вс:юди на своєму шляху вони закликали до
боротьби з радянською владою.

17 квітня 1920 року загін С. Заболотного, чисельний і
боєздатний ,

за допомогою

повсталих

селян

штурмом

взяв

Ананьїв. Червоні відстуnили до ст. Жеребкеве й зайняли
оборону.

Ю.

Тютюнник

надіслав

Заболотному допомогу

У

4 ООО багнетів і 2 гармати. Повстанці утримували місто вісім
діб . їм допомагав і загі н Пшеника , доволі чиселt:оний.
Л ише
29 квітня
Ананьїв
знову
був
.
2
б tльшови ками .

1

2

Енциклопедія українознавства К. 1993. стр. 9
ДАОО ф. 90 оп. 4 стр. 5 арк. 12.
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зайнятий

Цікаві спогади про свою участь у Першому Зимовому
ІІОХоді

залишив

уродженець

Ананьївського

повіту

Макар

І(r нІПистий . Випускник Одеського військового училища він у

1917

рш Іі перейшов на бік Центральної Ради. Був сотником , мав
1юранення в бою . За відданість українській ідеї і особливі заслуги
ІІ<~ред УНР отримав висоІ<і нагороди і звання майора УНР .
Поруч з М. Каплистим воювали і його земляки-ананьївці:
Ашені в (Ошенін, Ашенін), стрілець Задорожний та

0JІесь

ІІ авло Котович . Ашенів та Котавич загинули під Ананьєвом. В
(АЗоїх споминах М. Ка плистий вказує на так зв·ану «ананьївську
<;отню», яка воювала в лавах військ УНР .
Був ще один відчайдушний nохід військ Ю. Тютюнника
11роти більшовиків , який називають «Другим Зимовим» , або
« Льодовим». Все закінчилося невдачею .
Після цього повстанський рух почав спадати . У серпні

р.

1922

С.

Заболотного

схопили

й

розстріляли .

Його

угруповання розпалося на кілька самостійних, та не н адовго.

Поступово й ці загони самерозпускаються або ліквідуються
червоними частинами.

З приходом до влади більшовики починають створювати
свої

адмІнІстративні

роз порядження
ревкомах

установи

ревкомів

утворюються

не

ревкоми .

підлягали

Накази

обговоренню.

земельні ,

та

При

освітянські,
статистичн(~ бюро1 .

соціального

В Одеській губернії до складу якої з січня

1920 р. г... Jдив

забезпечення управління та

Ананьївський повіт, були встановлені слідуючи розміри для
в изначення селянських госп одарств:

середняцьке мало 15-20 десятин землі , 2-4 коней . 2
голо ви рогатої худоби ; там, де була подвійна норма - то вже
за можн і , а де ще більше- то куркульське господарство .

В залежності від об'єму наділу селян обкладали
ІІродрозІ<ладкою (закон про неї був прийнятий РНК УРСР 26

З. Иванова. Ревкоми ІJ борьбе за упрочение советской влаr.ти в
н~;ІюберсжнJ.Іх районах Молдавии в 1919 - первой половине 192 1 r. Кишинёв. 1963.
1

(" I")J.

52.
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лютого

1920

р.). Нею обкладалися господарства, в яких орної

землі було більше трьох десятин.
Крім того, селяни мали в обов'язковому порядку здавати

хліб по твердим цінам.
З вільною торгівлею велася боротьба за законами військового
часу.

Селяни

з

розумінням

відносилися до

продрозкладок,

готові самі поділитися тим , що мали , але не бажали , щоб їх
грабували.
Щоб

підвищити

свій

рейтинг,

білt~шовицька

влада

відкриває колишню земську лікарню , для бідних організується
допомога. Відкривається лазня . В місті запрацювали чоловіча і

жіноча гімназія , відкрилася Перша трудова школа-клуб. Йде
процес створення

комітеті в

незам ожних селян.

Про темпи

створення комнезамів свідчать архівні документи. Комнезами
проіснували

аж

до

1933

року,

коли

через

суцільну

колективізацію вони були ліквідовані.

Під впливом антирадянської пропаганди в повіті і місті

були спроби ухиляння від мобілізації в Червону Армію . З
такими фактами велася жорстока боротьба.
Антибільшовицький

невдоволених

владою

боротьби

ними

з

призначення. (ЧОП).
У 25 веретах

рух довго

не

спалахували

в

були
від

створені

Ананьєва,

зупинявся,

різних
загони

поблизу

Виступи

м і сцях.

Для

особливого

села

Ліпецьке

знаходився монастир, який називали «Райский сад» , і який
радянська влада вважала за притулок бандитів. Наприкінці
вересня 1920 року, до ананьївського ревкому надійшла звістка , що
там переховуються nс>встанці. Туди був відправлений загін
червоноармійців на чолі з головою ревкому С . Аносовим . Після
жорстокого бою діяльність монастиря була назавжди припинена.

Але жертв було багато і серед червоноармійців. Голова ревкому
С. Аносов був смертельно nоранений.
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Пам'ятник С. Аносову у дворі школи-інтернату

Похований він з воІнським
міському кладовищі . У 1921 р.
створена комуна

почестями в Ананьєві на
на місті монастиря була

«Від темряви до

світла». Згодом ці події

описав у своєму романі «Голгофа» письменник Л есь Гомін .
У

1920

році були створені перші молодіжні організації.

Міську очолила Олена Корольова- Гурковська.
В липні відбулася конференція селянської молоді , на яку
прибуло

240

делегатів з усього повіту, а у листопаді була вже

З 1 молодіжна організація . В деяких селах вони були досить

чиселt=>ні : В Коханівці

-79,

- ЗО чоловік, Майново (Ново- Георгіївка)

в Жеребкавому- 25 чол .
Плідно проводилась робота серед жінок-трудівниць .
Звісно,

робилося

це

з

метою

переконати

селян

у

перевагах ведення колективного господарства . Але не всі
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селяни були задоволені колективними методами, тому
чинилися різні форми суnротиву колгоспному будівництву. Це
відбувалося в першу чергу від заможного селянства.
Більшовики органі:зовували колгоспи переважно в формі
сільськогосподарських артілей: тут узагальнювалась праця ,
земля, реманент, робоча худо.ба . На підтримку новоутворен их
господарств

влада

відкрила

14

кузень

по

ремонту

сіл ьгоспзнарядь , організувала в місті кредитне товариство , яке
надавало селянам плуги, жатки , молотарки .

Аби

повністю

випадками

покінчити

непокори,

з

ще

більшовики

іноді

спалаху ючими

пішли

на

п оступ ки ,

замінивши предрозкладку продпадатком і об'явивши амністію
колишнім повстанцям.
Стояла проблема забезпечити весняний сів. Були навіть
залучені

червоноармійці,

розквартированої

в

Ананьеві

153
60

бригади 51-ї дивізії. За час посівної компанії було проведено

суботників. Понад план засіяно майже З тис. десятин землі
Своєю
селянство,

діяльністю
головну

більшовики

частину

послабили

населення ,

на

яку

1

.

заможне
опирався

повстанський рух.
На початку 20-х років в Ананьєві починають видавати

продукцію цегельний завод, млин, маслобійня, пивова рний
завод. В місті організовано 11 кооперативних товариств і
артілей.
Створюються
дитячі
ясла,
їдальні ,
пральн я.
Працюють трудові школи , педагогічні курси, профтехшкола .
Серед дорослого населення ведеться робота з ліквідації
неписемності.
І в цей же час через неврожай розпочинається голод на

Поволжі, і селяни України допомагають голодуючим

хлібом .

Свій внесок зробили і жителі Ананьївщини .

Але з початку 1922 р . й Одеська губернія була вже
офіційно
оголошена
голодуючою.
П ри
Одеському
губернському виконавчому комітеті була утворена Комісія
допомоги голодуючим , у функції якої увійшло не тільки
допомагати Поволжю , а й організація і контроль за їдальнями
для голодуючого населення Одещин и, видача продовольчих
1

Іt.:торія мkт і сіл Україн.и. Одеська обл.
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ІІ<)июв , боротьба з наступом епідемій . Діяла така комісія і в

1\наньєві.

Надавалася

t)езпритульним

()ідняків.

продовольча

дітям ,

В Ананьєві

розореним

саме

в

цей

допомога

інвалідам ,

господарствам

період

селян

кількіс-ть дитячих

будинків зросла до 5. Бували випадки отруєння, смертей від
1олоду . Через таку страшну ситуацію з'явилась нова хвиля
r.упротиву,

особливо

з

боку

селян .

І

знову

проводилося

владою багато арештів та висилок.
Все ж таки ситуація

з часом починає покращуватися.

Іlрацюють медичний технікум та сільськогосподарча школа ,

rадіовузол , кілька клубів , дитяча технічна станція. Розширила
сво ю роботу лікарня.
Поступово Ананьїв стає не лише адміністративним а й
І<ультурним центром .

З

року

1924

Молдавської

місто

автономії

у

та

район

складі

вв1ишли

до

складу

Української Соціалістичної

республіки.

Але в селах повіту не припиняється супротивний процес .
Найголовнішою і постійною прич иною цього є політика влади,
яка

супро воджується

величезних

обсягів

найголовніше

-

400

постійним

безповоротним

сільськогосподарської

вилученням

продукції,

а

хліба .

Протягом січня-лютого 1930 р. у селян України відібрано
млн . пудів хліба , що nідірвала продуктивні сили

селянського господарства .

Після виконання хлібозаготівельного плану у селян не

залишилося зерна навіть

на необхідні

потреби

до нового

урожаю .

Щоб вижити

й

спасти свої · родини ,

селяни тисячами

І<идалися в дороги, їхали , щоб десь виміняти на скромні свої
пожитки хліба .

Але й тут був запроваджений паспортний режим , що

закріпляв селян за колгоспами, як кріпаків. І куди поїдеш без
п аспорта?!

За січень-листопад 1931 р. у Ішлгоспників і одноосібників
1ta Україні знову було вилучено 380 млн. пудів хліба. А от
врожай цього (1931 р. ) був набагато меншим , ніж за минулий
рік
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Запаси хліба залишилися мізерними, і за гроза голодної

смерті відчувалася на сел і вже у грудні

1931 р. А навес ні 1932

в багатьох районах України почався великий голод.

У червні-жовтні 1932 року з колгоспів та одноосібників
держава отримала лише

ви рішила

конфіскувати

132

млн . пудів зерна. Верхівка країни

наявні

за паси
зерна
на
селі.
Нещадними методами вилучене зерно пішло на експорт, щоб
сплатити чергові внески вал ютою за імпортова ну техніку. Село
ж було зал и шене на призволяще.
Вилучений хл іб ви возили негайно, а потім відправлял и аа

кордон . І це тоді , коли голод досяг найви щого розмаху. І це
тоді, коли багато зерна гинуло під відкритим небом, гн ило в

зерносховищах ,
голоду

СІ<иртах

на

полях.

А люди

вмирали

від.

...

Відомий такий факт. Навесні 1933 року, у березні . кол и
голод вбивав цілі українські села, з Одеси вийшов паропл ав

«Ха рків » з 8900 т. зерна на борту. 8 березня він сів на мілину ,
а через кілька дн ів судно переломилося навпіл . Майже 9 тис.
тон зерна опинилось на дні. А в цей час від голоду вмирали ті ,
хто виростив й зібрав цей хліб .
Гинули від голоду люди і на Ананьївщині . О. А. Кольцова ·
згадувал а, як опухала з голоду їі родина, а згодом померли

дідусь та маленька сестричка. Про ті часи згадувал а жителька

третьої дільниці Ананьєва М. В. Дигорян , жительки сел . району
Н. І. Мухіна, Н. Є. Самарська, М. Т. Клендюкева та багато
інших.

А ще була таємна директива зібрати метричн і книги

1932- 1933 років і зд<пи до секретних відділ і в райвійс~,коматів.
Директор держаІ3ного архіву Одеської області І . І.
Ниточка говорить, що цей факт є підтвердженням того , що

голодомор

був

організований

і

направлений

саме

проти

українського селянина-трудівника.

На законодавчому рівні Голодомор 1932-1933 рр. був
визнани й геноцидом українського народу 28 л истопада 2007 р .
Верховною Радою України .

Така ситуація по всій Україн і викликала цілий ряд

селянських « голодних» повстань, які потягли за собою
репресії.

Селян

висипали

ціли ми

зо

родинами ,

частину

111 r юкірних засилали у концтабори. Масові арешти про й шли на
Лttаtіьївщині у непокірному селі Майнове (Новогеоргіївка) .
Але і в таких складних умовах люди жили і працювали .
На початку 1932 року колективізацію в Ананьєві було
,, ,кінчено. Було створено 13 колгоспів, які об'єднували 83.6

rtроценті в селянських господарств і
·1
14 МЛІ .

93.7

процентів всієї орної

Важливу роль відіграла у зм іцненні колгоспів у 1932-1934
У 1934 році завдяки їй було скошено
і обмолочено 87 процентів врожаю ,

por<ax Ананьївська МТС.
\11 8 п роцента зернових

tіб раного колективними господарствами .
В колгосп ах почалося зростання по голів'я худоби . Було
.tа кладено більше

Lудуються

40 гектарів саді в, зросли й грошов і прибутки .
нові тваринницькі приміщення , хати-лабораторії,

клуби.
У передвоєнні роки у колгосnах зростають нов і люди

-

rtередовики і новатори . Ланкові В. Дорошенко, М . Норець та
Л . Малюта були нагороджені високими державними орденами .

В місті у цей період з'явилася електростанція , зросли
нові

споруди ,

були

прокладені

на

центральних

вулицях

rротуари . Діяв радіовузол .
В Ананьєві
у
1940 році працювали цегельний .
маслоробний та спиртовий заводи. Видавали продукцію 8

промислови х

артілей

та

райхарчкомбінат.

П рацювали

2

середні школ и , технікум механізації сільського госnода рства .

Не

обм инул а

t юлітика держави

Ананьїв

1937-1938

і

Ананьївщину

років.

Ці

роки

і

репресивна

стали апогеєм

І tроведення державою масових реп ресій , nеріодом масового

r·epopy. Які, здавалось б могли бути антидержавні орга нізації в
м аленькому , далекому від великих м іст Ананьєві ? Але .. .
Одними з перших постраждал и представники інтелігенції. Так
були заарештовані Давидов І. 0. , вчитель міської школи N2 1,
!<остюк І . П ., викладач Ананьївської сільгосnшколи, Поліщук
Н У., інструктор школи робітничої молоді , Дреков М . 1.,
t<Орінний ананьїве ць , викпадач Байтальскої школи і багато
1

Ради ОдесІ>коУ області в боротьбі за соціалістич не будіІШИІrrво від І до 11
1932- 1934. Одеса. 1935.

1'ї·щу Рад.
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інших. (Про арешт М. І . Дрекова згадує А О. Смирнова у своїй
книзі-сповіді «Мои сто лет» . Адже кількома тижнями пізніше
був заарештований і ·п чоловік. також педагог) . Звинувачували
їх у контрреволюційній діяльності та шпигунстві . Тоді в
Ананьєві і районі було заарештовано і засуджено більше 1ОО
педагогів . Вирок: кому розстріл, кому

- 1О

років позбавлення

волі у виправно-трудових таборах.
Підлягали репресіям і служителі культу . Так лише у 90-ті
роки

ХХ ст.

уродженця

дізналися

Ананьєва

про долю

на

прізвище

священиІ<а

Гермогена

Долганов ,

який

в

-

роки

громадянської війни був єпископом Тобольскої губернії. Разом
з десятками інших служителів церкви

в і н був потоплений,

перебуваючи на стар ій баржі . Ухвалою Священного Синоду
Російської Православної
Церкви
від
31 березня 1999

прессвященний Гермоген був канонізований . ЯІ< новомученик і
сповідник Російський.

Всього до війни , в Одеській єпархії

2500

священиків та

монахів було підцано репресіям.
Кожної ночі було тривожно: за ким приїдуть сьогодні?
Так,

уночі прийшла біда і в родину БиІ<овських. Батька,
агронома-лісовода забрали, і сім'я його більше не побачила .
Мати , рятуючись від переслідувань, потайкивиїхала з дочками

з Ананьєва . Час від часу доньки ще приїздять сюди, в колись
рідне місто.

У таких важких умовах Ананьєв все ж таки будувався і
зростав.

Напередодні

ві йни,

у

1940 році Ананьївський район

увійшов до складу Одеської області.
Літо 1941 року для Ананьєва і ананьївці в стало вел икою

трагедією - почалася Велика Вітчизняна війна . 22 червня
фашистська Німеччина перейшла кордони Радянського Союзу .
У
секретних
директивах
фашистських
керівникі в
«Політика

й

управління

людьми

в

Україні»

говорилося :

«Українець , як представник пасивного народу перебуває у
полоні природи. Він не може управляти взаємовідносинами.
взаємовідносини

управляють

ним )) .

Фашисти

зарахували

українців до расово неповноцінних і прирекли український
народ

більшою

частиною

на

слугувати « вищі й расі».
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винищення,

менша ж мала

·

З перших днів пункти призиву формували п ідрозділи для

ІІІ,цnравки на фронт. Багато людей йшл и воювати добровільно.
Тоді ж в Ананьєві був сформований винищувальний
tютальйон , командиром якого був призначений офіцер М.

r.

Jtюрдиця.

Г. М. Діордиця

Бійцями батальйону були учні старших класів міських

шкіл .

Вон и

надавали

допомогу

евакуаційним

заходам ,

охороняли деякі важливі об'єкти , чергували містом у нічн і часи ,

затримали навіть ворожого розвідника.
Поки бійці Червоної армії стримували ворожі війська ,
е вакуйовувал ися
поранені
з
· шпиталю
та
вихованці
Ананьївського дитячого містечка- майже 700 дітей .
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Зустріч бійців Ананьївського винищувального батальйону

9

6 серпня 1941

травня

1975 року.

року червоні формування залишили'

Ананьїв і район. Разом з ними пішли й бійці винищувального
батальйону. а 7 серпня вулицями мі ста ходили вже окупанти .
Все. що залишалося в магазинах і складах у перші ж дні
позабирал и « нові хазяї».
Одним з перших
єврейським населенням.

кроків

окупантів

була

розправа

з

Більшість євреїв-ананьївців вони загнали у тимчасове
гетто на Кривій вулиці , (нині Шевченка). А через кілька днів

ананьївціпобачили велику юрбу людей (а це були жінки , діти й
зовсім

старі

автоматами

Незалежності)

люди) ,
вели

в

яких
по

в

оточенні

централ ьн 1и

бік станції Жеребкове.

німецьt<их
вулиці

вояк

(нині

з

вул.

Це було страшне

видовище: по старовинній бруківці, ледь переставляючи ноги і
плачучи, брел и ті , кого чекала смерть. а тротуарами йшли ї).(ні
земляки .. . Усі плакали, перегукувал ися, прощаючись навіки .. А

через деякий час анан І>ївці почули автоматні черги ... Чули їх і
в навколишніх селах . Другого дня за наказом комендатури на
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м І• 1\І

розстрілу зігнали людей з лопатами,

щоб засипали

н МІ 11 ю розстріляних.

r аких

розстрільних

акцій

у

місті

окупанти

провели

1І'*' '"> І<а .
Не можна не сказати, що Гітлер виступав за зменшення
мІ1 .t Іового

населення

окупованих

територій

і

за

швидку

tщІІш tізацію українських земель. Його підтримував Гімлер: «Ми
· о•юмо , щоб на Сході жили виключно л юди чистої німецької
!І ро ні » .

Для успіху німецької nолітики треба було знищити ЗО

МІІ І 1 сло в'ян .

То ж зрозуміло, що людське життя для окупантів нічого
ІІІ ) І<Оштувало , їм потрібні були тільки робоч і руt<и. Населе ння

ІІІІІКРИТО

грабувалося,

за

найменшу

провину людей

били

t }отогами, кидали до тюрми-вежі.
В м істі відкрили школу, головними предметами в ній бул и

ру мунська мова і Закон Божий . Діти в школу ходити не хотіли.
Згодом в Ананьєві і селах стали з'являтися листівки , які

c.r ювіщали про х.ід боїв на фронтах, про діяльність партизан на
fЖупованих землях та закликали не гнути спину перед ворогом

І найрізноманітними засобами шкодити їм .

Л истівки з'являються все частіше, закликаючи не вірити
tагарбникам і не їхати до Німеччини , бо чекає на них там
ІШТОрГа .

Не давала спокійно жити окупантам група підпільників ,
Іш рована учителем К. Кульчицьким. У підпільників був
радіоприймач ,

вони

слухали

сводки

Радінформбюро

і

ноносили новини до жителів міста . На жаль, члени цієї
ІІІдпільної групи · були заарештовані, а згодом розстрілян і у
І ирасполі.

Поруч з групою К. Кульчицького також діяла молодіжна
1 1ідnільна група . Підпільники розповсюджували листівки .

.Ібирали зброю, підтримували зв 'язок з балтським підпіллям .
р<Ззом

з

яким

мали

намір

приєднатися

до

партизанського

•'єднання у Савранських л ісах .

У травні 1943 року майже усі члени молодіжного підпілля
t>ули заарештовані . Тримали їх у темному і мокрому підвалі,
ІІОТім п еревел и до тюрми, звідки щоденно ганяли на допити.
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,
На початку серпня усіх вивезли до Тирасполя, де
відбувся суд. І . Кузьми нського , Д. Дробинкова, В. Єрмоленка,
І . Виноградова засудили до страти, решту н а довічну каторгу .
У квітні 1944 року за кілька днів до зв іл ьнення Тирасполя
частинами радянської армії, розстріляли і решту. Але Б.

Tonop

та

П. Кудашов зуміли втекти й залишилися живим и.
П ідпільник- а наньївець Вася Буженко встиг залишити на
стіні камери такий напис: «Считать погибшим Буженко Васю .
Одесская обл. г. Ананьев, П ролетарская 1О . Проща йте, папа,
мама и братик Колечка. Ваш сьtн Вася Буженко. Целую всех.
3/Іv- 1 944 г. »

Борис То пор , ЯІ<ий зумів втекти , воював на фронті. П ісЛя
Перемоги став педагогом. Доля П. Кудашева не в ідома .
З 1 березня 1944 року місто Ананt>ЇВ було зв ільнено від
загарбників.

Згідно «Книги пам'яті » з

році було призвано більше

7679

чоловік. Під час в ійни

чоловік.

230

Ананьївського району у 1941
1О тис. чоловік. А в квітн і 1944 загинул о й пропало без вісті 4278

людей було вивезено до Н і меччини. мало хто

повернувся звідти живим . В Жеребкавому довгий час мешкала
Н. Колеснікова, якій пощастило вижити в Освенцімі .

В центрі Ананьєва знаходиться площа Перем оги. На ній
братська

могила ,

в

яюи

поховані

воїни

різ них

національностей. Ананt>ївська земля прийняла в своє лоно і
україн ці в, і росіян, і молдаван, і грузинів , я ки боронили їІ від
окупантів .
Професор А. Чай ковський, маюч и можливість працю в ати

з архі вами у Н імечч и н і , віднай шо в величезні списки тих , хто,

потрапивш и у полон , опинився у ко нцтаборах. Ба гато імен він

опублі кував

у

газеті

«Сільські

в і сті» .

Були

там

імена

і

ананьївців.

Ана н ьївці воювали на усіх фронтах Вел и кої Вітчизняної.
Ви пускник АнаньївсьІ<ої ш коли

N2 1

визволені свого рідного міста.

Зб

Борис Робул брав участь У

Б. Робул, ананьївець, учасник
звільнення рідного міста.
Почесний громадянин
м. Ананьєва.

Євген Маріїнський, також випускник цієї школи, на війні був
ІІІ оОТЧиком . Герой Радянського Союзу. Звання Героя отримали
' J11ександр Арсенюк і Олександр Власенко (посмерnю) .

..

J

Герої Радянського Союзу
Є. П. МарІЇнський, А. С. Власенко, О. М. Арсенюк.

Ольга Красильникева-Ященко у перші дні війни вже
ІнІ ювала . Була розвідницею . Особливе завдання виконувала
lt ol ст. Жеребкове. Про свою бойову долю і своїх бойових
)Ірузів розповіла у своїх книжках: «СльІшите. я русская» та
·· І<ровью сердца».
На сьогоднішній день в Ананьївському районі залишилося

1110 ветеранів та
22.

учасників

Великої

Ашньєві їх-
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Вітчизняної

війни.

В

Зразу ж після звільнення Ананьєва люди взялися за
в ідбудову міста , адже окупанти залишили після себе руїни і
згарища. Було зруйновано електростан цію, 7 промислових
підприємств, середню школу N2 1, багато житлових будинків .
Фашисти вивезли з міста 840 коней, 800 голів великої рогатої
худоби, 1150 овець, 350 свиней, 2 тисячі шту1< птиці . Загальні
збитки
досягли
величезної
суми
близько
35 млн.

карбованців 1 .

Люди
працювали
самовіддано.
З
власних запасів
збирали насіння , грунт під посів готували лопатами, або ж
запрягали корів. Врожай збирапи також вручну. Вносячи свій
вклад у розгром ворога , ананІ)ївці здали у фонд Червоної армії
6,9 тис. пудів хліба. Надавали допомогу сім'ям фронтовиків.
1 вересня були відкриті школи міста . Відновили свою
роботу сільськогосподарчий технікум та школа механізації. З
серпня 1944 року вийшов перший післявоєнний номер газети
«Більшовицька перемога» (нині «Вісті Ананьївщини» ). Молодь
міста включ111лася в збирання коштів на будівництво торпедних
катерів.
Трудівники міста і району наполегливо працювали , щоб
не було ніяких втрат. 2б молодіжних ланок збирали врожай , 3.5
- працювали на сівбі озимини. За плідну роботу по

відродженню колгоспних господарств ЦК ВЛКСМ у 1946 році
нагородив Ананьївську районну комсомольську організацію
Червоним прапором.

Вже у 1946 р. повністю була освоєна довоєнна посівн а
площа, але врожаї ч•~рез засуху були мізерні. Знову був
період, коли люди опинилися в жорстоких умовах голоду. Але
він був значно меншій, ніж попередні. Спільн ими зусиллями
пережили і цей важкий етап.
В наступні роки ананьївсьЮ трударі борються за зростання

врожаїв зернових культур. Велика увага приділяється і
тваринництву. Колектив Ананьївської дільниці Облсільбуду
допоміг спорудити і відбудувати 9 корівників , 12 телятникі в, 4
свиноферми.

ЗГодом

для

більш

ефективного

використання

сільгосптехніки було проведено укрупнення сільгоспартілей.

1

Історія міст і сіл «РСР. Одеська обл. Київ. 1969
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Розвивається

й

місцева

промисловість .

У

1946

р.

ІІІІІІ ювили
роботу
цегельний
завод,
8
п ромартілей ,
м.н.Jюзавод. У 1948 дала струм міська електростанція.
Відбудовується й міське господарство. Піднімаються з
рунІ і будуються нові будинки . Збудовано новий м іст через
І ИІ І іrул .
Відновляється

й

торгівельна

І ІО tЮє нних магазин і в додалось ще
У

подальші

Іtро мислові сть,

роки

мережа :

до

старих

нових.

продовжують

сільське

І'І конструйовано міський

2

розвиватися

господарство
промкомбінат,

та

місцева
культура .

відкрито нові

цехи ,

tІ>і t lьшився асортимент продукції маслозаводу, механізовано

І ІІtl ь ш ість процесів випалювання цегли на цегельному заводі .
У 1966 році запрацював tюнсервний завод, постійно
ttJіпьшуючи свою потужність. Продукція заводу була відома по
усt й країн і .

Відмінно

працює

•<С ільгосптехніка» , маючи
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Ана ньївське

об'єднання

ударника комуністичної праці .

Герої Соціалістичної праці К.

n. Дорошенко, Т. М. Куликова
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Герої Соціалістичної праці Є. П. Дунський, Ю. О. Яковлєв

Постійно
показники

підвищують

хлібозавод,

свої

побутови й

виробничі

на

комбінат,

технічні
друкарня ,

«Міжколгоспбуд».

Чималу

роль

у

розвитку економіки

Ананьєва

грають

колгоспи, розташован і на оІюлицях міста. Вони забезпечен і
технікою і спеціалістами високої кваліфікації.
В

місті

зростає

кількість

баrатоповерхових

виростають добротні будівлі у приватному секторі.

Будівництво п'ятиповерхового будинку
по вул. Незалежності.
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будинків ,

Розширюється водспровідна мережа. Більшість будинків

' 11е ктрифікова но .
Довгий час в місті існувало дитяче містечко, на базі якого
організована школа-інтернат. В цій школі працювали
r1rщагоги не тільки найвищої кваліфікації, а й з щирими серцями ,
• rю зуміли замінити дітям батьків. Це Н . А. Сніжинська , В. О.
ІІоліщук, П. П. Капустянський , А. В. Титомир, К. С . Вінерова, Л . К.
Федюк, яка , будучи директором інтернату, зуміла збудувати для
с rюїх вихованців чудовий спальний корпус.

І >у ла

В

місті

встановлено

декіль ка

пам'ятників

видатни м

І ІІодям . Ананьївці з задоволенням приходять до пам'ятника
< > С. Пушкіну та переповідають легенди про перебування в
м r сті великого російського поета, про те, як після І<Ороткого
11 1дпоч инку з дороги у тоді ще слободі Анан ь (Анані) , виїхавши

на гору, звідки було видно майже усе поселення , Пушкін
rюпросив візника зупинитися і довго вдивлявся у панораму
r юред
ним ,
а
потім
промовив :
с.оленье! » ... Візок поїхав далі ...

« Прощай ,

прекрасное

1982 року на гарній площаДці на центральн1и вулиці
1\сзалежності

був

встановлений

пам'ятник

композитору ,

rюдагогу, поету, перекладачу П . І . Ніщинському. Автор відомий
с,кульптор-одесит П . І . Кравченко.

n.

1982 рік. Відкриття пам'ятника
Ніщинському.
Перший ліворуч- автор, скульптор П. І. КравченІСо.
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~І

. . Пам'ятник Т. Г. Шевченку з'явився в Ананьєві трохи
у 1998 році . Гранітне погруддя поета виготовив

пrзнrше ,

скульптор В. М. Рожик.

Пам'ятник Т. Шевченко.

1989 рік сколихнув місто : вперше з жовто-блакитн им
прапоr9м вийшли на вулиці Ананьєва В. Ф. Я нкевич та С . Г,
Кушнірё·нко.
Цього ж року була заснована Ана ньївська
організація Народного Руху України . Саме з ініціативи ТІ чле нів
і був встановлений пам'ятник Т. Г. Шевченко .

Козацьке коло.
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2011

рік.

:\

Іючатку 90-х років ХХ ст.

в Ананьєві відроджується

1111• •ІІІ<. 1 ь до своєї козацької історії. Сьогодні в місті діють дві

І •• н1 1 \І оЮ організації: Ананьївська паланка Чорноморського
І\нJ \'у%,й- Гуляйпільського козацтва, та товариство «Одеська

• 1•1" , ~ ІІ<і проводять просвітницькі і благочинні акції на бла го
'і"'М• IJ \И Ананьєва та відроджують славні козацькі традиції.
Ананьїв -- життєдайна оаза, в яІ<ій завжди народжувалися
~~

ІІ·ІРоджуються

таланти .

Він

став

колискою

1

І І ІІижника-Вєтрова, С . Вольфковича , М. Харченка.

І. Книжника-Вєтров-

,, июрик,

публіцLІсm, філософ.

С. І. Вольфкович

хімі«, академік.
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вчених:

Усім відомі імена А Середи, Л. Рудковської, 6. Драїма,

Ю. ,Сисіна які видали вже по кілька поетичних збірок та прозаїчних

творів. Прекрасні поетичні твори у Л. Шорник та В. Урбан.
Далеко за межами району, області та й України відомі
наукові праці П. Гарачука. Ним видано майже 20 книжок, серед
яких є й поетичні збірки. За поему, присвячену І . Мазепі , Павло
Гарачук став лауреатом премії ім . П . Куліша .
Темі участі анс:Іньївців у Великій Вітчизняній війні
присвятив
свої
твори
колишній
військовий
журналіст
А Ясинський. З-під його пера вийшла збірка оповідань «Живі
рядки війни».

Рідним став Ананьєв і дпя М. Голубенко, яка приїхала з
Молдови. Ії розповіді про жителів міста і навколишніх сіл, щирі і
добрі, сповнені поваги й любові до людей і краю, з яким звела доля.
Не можна не сказати, Що саме в Ананьєві почав свою
наукову діяльність відомий далеко за межами України та країн
СНД М . Гузик , nедагог-новатор, вчений , автор власної методи
виховання молодого покоління.

У школі-ліцеї (колишня ш кола NQ 2) й досі працює
В. Родзивілов, автор багатьох методичних розробок урокі в
фізичної культури у школах. А учні школи-гімназії (школа NQ 1),
особливо
старше
покоління,
добре
пам'ятають
уроки

незабутніх Л. Д. Попенка ,

Н. К. Якименка, О.

Г. Федюка ,

ветеранів Великої Вітчизняної війни , які своїм прикладом
вчили любити Батьківщину, свою землю , рідне місто з його
неnовторною скромною красою .

В Києві нині мешкає Тарас Федюк, відомий . український
поет, творчий шлях якого почався в Ананьєві першою
поетичною збірочкою «Досвітн і журавлі» . Т. Федюк - лауреат
Національної премії ім. Т. ШевІ.Іенка.

Т. Федюк, поет,
лауреат Національної
премІЇ ім. Т. Шевченка,

уродженець
м. Ананьєва.
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Вічним болем відзиваються в серцях ананьІВЦІВ події
жорстокої і неnотрібної їм неоголошеної війни в Афганістані. Зовсім
молодими М. Пироженко, І. Непомнящий, В. Секиращ А Гинкул
назавжди залишилися у nам'яті своїх земляків, друзів та рідних.

Гідно nоказали себе ананьївці і в часи чорнобильської
біди, рятуючи країну від наслідків страшної катастрофи.
Нині в Ананьївському районі мешкає 68 учасників
~фганських подій і 76 учасників-ліквідаторів аварїі на ЧАЕС.
Ананьїв - гарне, зелене місто, дивовижно гарні і села
Ананьївщини. І не диво - степовий край! З великою любов'ю
відображають на своїх nолотнах І<р.асу рідної землі художники
З . Тодосенко, В. Продан , К. Крючков.

Залишив у спадок рідному місту свої чудові пейзажі
П. Ляховський, художник. nоет, музикант.

н~

Заслужений працівник

Художник, бард, поет, музикант

культури України Г. Білали

П. Ляховський

Далеко за межами Ананьївського району, області та
Одеси ,

давно

працівника

вже

відоме

І<ультури

ім'я

України ,

Г.

Білали,

директора

з_?служеного

Баитальського

._

сільського музею .

.

Радують успіхи учнів художньої студії при музичн1и. школІ ,
якою керує молодий фахівець О. Тичина. Ії вихованцІ част<?.
перемагають на обласних та Всеукраїнських конкурсах дитячо1
творчості.
·
На
Ананьївщині

О.

Кушнєрова,

Л.

добре

Майданюк,

.

.

ВІДОМІ

Н.

.

народнІ

Шхалахова.

_

Л.

.

маистрин1

ІваІ·юва,

С . Везне,
Н . Ломова, Р. Оніщенко.
Ананьїв - рідне місто Валерія Ткач~нко, nедагога, поета ,
музиканта і виконавця своїх власних творІв .
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Поет В. Ткаченко

В.
Ткаченко
учасник
першого
Всеукраїнського
фестивалю «Червона рута>} (1989 р.), лауреат обласної премії
ім.

Е.

Багрицького ,

багаторазовий

учасник

Всеукраїнських

фестивалів «Оберіг» (м. Луцьк) . У його творчому доробку
чимало поетичних і музичних творів, присвячених Ананьєву . У

2011

році, за ініціативи сайту «Ананьїв-інфо» , вперше був

проведений літературно-музичний фестиваль, присвячений
В. Ткаченко, на якій з'їхалися ПОІ-Іад ЗО авторів-виконавців

півночі Одеської області та випущено аудіодиск записів пісень
поета (упорядники О. Шхалахов. О . Климчук).

Романтика
світи ,

покликала

але серцем

він

Олександра

завжди

Доброва

пов'язаний зі

в

далекі

своїм

рідним

містом. де почав творчу діяльність автора і виконавця своїх

пісень . Саме О. Добрав написав чудову пісню «Ах. мильІй мой
яка давно стала музичною емблемою нашого

Ананьев» ,

степового міста .
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та

Вагомий внесок у розвиток культури в Ананьївському краї
естетичного виховання молодого покоління робить й

музична школа, яка єдина в Україні носить ім'я П . Г.
Ніщинського.
45 років радує глядачів ананьївський народний оркестр
народних інструментів під незмінною орудою заслуженого
працівника.

культури

України

орденів «За заслуги» ІІІ та

11

Г.

М.

Бондарчука ,

кавалера

ступенів, та багатьох нагород за

свою невтомну працю.

Г. Бондарчук-

керівник народного оркестру народних інструментів. 1977 р.

Солістом

оркестру

є

також

Заслужений

працівник

культури УІ<раїни Ю . К. Дембицький .
Не можна не сказати, що в музичній школі нині працює

три покоління музикантів-педагогів Бондарчуків. Багато років
самовіддано
працюють
тут
прекрасні
педагоги
М . Сєдов, О. Пецкович , які є авторами пісень та музичних
творів.
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Заслужений
працівник культури
Украіни
Ю. К. Дембицький

Гордістю міста є <:trрарно-економічний технікум , в якому
працюють висококваліфіковані викладачі і є потужна учбово
методична база.

У 2012 році були закінчені реставраційно-ремонтні
роботи в міський школи-гімназїі. Після цього старовинна
будівля стала ще кращою, дійсно перлиною , окрасою і
гордістю Ананьєва.

Плідно працює і міська школа-ліцей,

у якої не менш

потужний педагогічний потенціал.
Давня історія і чудові традиц11

1 в аграрному ліцеї
(колишнє ПТУ-44), який готує майбутніх працівників трудових
професі й .

З 90-х років минулого століття
в житті
України
відбувається багато :1м ін , адже йде зміна політичних і
економічних формацій, що не завжди проходить безбол існо.
Відчуває це на собі і Ананьїв.
В

місті

промислових

на превеликий жаль майже
підприємств . З'явилися · нові

не залишилося
люди зі своїм

відношенням до життя - підприємці, які створюють свій бізнес,
пристосовуючись до умов с ьогодення . В Ананьєві таких
чимало . Далеко ще не всі вони вважають своїм обов'язком
допомагати рідному місту вижити в нинішніх умовах. Але є і
гарні приклади. Чималу допомогу місту надає підприємець
О.
А
Рирмак:
його
коштом
була
відреставрована
і
відремонтована старовинна капличка-бювет.
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Капличка--бювет

під час
реставраційних
робіт.

Не байдужий він і до справ, які хвилюють заклади
культури і часто надає їм фінансову допомогу. За свою
доброчинницьку діяльність
О.
Рирмак отримав
звання
Почесного громадянина Ананьїва.
Спортом в місті опікується В. Ф. Мунтян. Він президент
дівочої команди з міні-футболу ФК «Мрія-2006», створеної у
січні 2006 року. Засновник і тренер команди О. П. Климчук.
Досягнень у команди - чимало. І<оманда брала участь у
Всеукраїнському
футбольному
фестивалі,
Всеукраїнських
літніх спортивних іграх , вона переможець Фінальних змагань
Всеукраїнського фестивалю «Даруйте радість дітям» (2011
рік) , здобула ІІІ місце на Міжнародному турнірі «Кубок Али
Шлапаю> (2012 рік м. Київ) Найвищими досягненнями клубу на
сьогодні є І місце у Відкритому Чемпіонаті України з міні
футболу ВФСТ «Колос» (2011 р.).

Президент клубу
ФК «Мрія-2006»
В. Ф. Мунтян
(в центрі},

тренер команди
О. П. Климчук
з юними

футболістками.
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Допомагає
підприємець
В.
Ф.
Мунтян
деяким
ананьІвським літераторам видавати свої твори.
Не можна обійти увагою міський стадіон. На його полі

багато десятиріч проходили футбольні баталії між міськими
футбольними командами і гостями.
Пам'ятають
ананьївці
активних
спортсменів
Я . Мацашека,
О. Андріанова, В. Голишева, В. Пожарського.
Особливу повагу мав у своїх колег-футболістів і учнів
педагог і тренер В. С. Агєєв.
Останніми роками в Ананьєві
проводиться щорічний турнір його пам'яті .
Вся Україна знала тренера з боротьби В. І . Карнаша,
який виплекав цілу плеяду борців, відомих в Україні і у
колишньому СРСР.
Відомим спортсменом був свого часу і Ф . О . Ющенко ,

який любив займатися саме боротьбою та приймав участь в
змаганнях різних рівнів.
Протягом кількох останніх десятиріч відійшли в минуле
народні промисли . І якщо в першій половині ХХ ст. в
Ананьївському
районі
було чимало
гончарів,
бондарів,
майстрів лозоплетіння, чиї вироби були популярні серед
людей і завжди експонувалися на щорічних традиційних

виставках в районному центрі, то нині їх майже немає.
Лише в Гандрабурах мешкає В.
Г.
Митря ,

який

виготовляє бочки та інші вироби з деревини. Його вироби
користуються постійним попитом серед ананьївців і жителів
сусід ніх районів. Адже чимало людей вирощують виноград і
виготовляють вино.

Приємно , що виноградарством за науковими методами

займається родина О. І. та М. І. Фоменків. Вони не тільки
вирощують колекційні сорти елітного винограду, а й видають
свою газету та проводять щорічний конкурс «Регіональне
гроно».

Функціонують
в Ананьєві три дошкільних
і три
позаІ.uкільних заклади, дитяча й доросла бібліотеки, музей ,
районний будинок культури, в якому відновив свої постанови
народний

театр.

Не

так давно

звання

н ародного

отримав

ансамбль народної пісні «Калина», яким керує В . Драган .
Колись давно, наприкінці ХІХ століття художник Є. І .

Столиця яскраво описав Ананьїв у своєму щоденнику: «У
долині річки Тиnігул - · Ананьїв, протяжністю біля 14 верст.
Усюди, уздовж всього Ананьєва видно великі городи , місцями
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невеличкі

фруктові

сади ,

і

в

просторі

селянськими садибами багато колодязів
яких постійно юрмляться вівці» .

-

між

окремими

із лелеками , біля

Так, води у нас й досі майже достатньо . Колодязів було

багато

ще до проведення водопроводу.

й

нин і можна

віднайти джерела з прохолодною , чистою й дуже смачною
водою.

Одне
з
найулюбленіш их
громадянамиv
джерел
знаходиться біля мосту, що веде на 7-му сотню . Иого давно
вже на зивають «зарічанським». Навіть з сусідніх районів
приїздять люди за цією водою , яку вважають цілющою .
Великими шатрами неподалік розкошують верби. Так часто
буває - біля джерела живуть саме верби, які люблять вологі
місця .

У 2012 році ананьївські козаки за ініціативи сайту
Ананьїв-інфо (ред. О . Шхалахов) врятували життя старовинній
вербі на околиці міста , старанно залікувавши П рани . Старі
люди стверджують , що цій вербі більше 150 років. Це
підтвердив й Володимир Борей ко директор Київського
еколого-культурного центру, якого зацікавило це дивовижно"і
краси й потужності дерево.
Далеко за межами району популярна й вода з джерела в
Байталах

на

місці

колишнього

монастиря ,

яку

вважа ють

цілющо ю.

За твердження дослідника А. Шмідта у ХІХ сторіччі у
водах Типігула було багато всілякої риби : щук, карасів, лящів ,
коропів, линів . Нині ж і води в річці мало, і риби також майже
немає .. . Рибою нині займаються підnриємці ...
Як і раніше , садів в Ананьєві і його околицях чимало , але
через різні причини, особливо через зміни клімату, врожаї
стають меншими.

Багато цікавого розnовіли б про минуле Ананьєва старі

поховання на міських кладовищах. Але сталося так, що У

пев~іИЙ період часу старі міські кладовища були зруйновані а
території їхні забудовані .
Територія ,
на
який

стоять
нині
гуртожит~к
сільськогосподарського ліцею та школа-ліцей, була кол~сь ПІД
найстарішим ананьївським кладовищем. Ще ~ 30-тІ роки
минулого сторіччя збудували тут школу, а згодом І гуртожиток.
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Вже ніхто не знає , де похований поет О. Лукашевич,
сестра та мати художника Є. Столиці , маленька Світланка донька П . Ніщинського, члени великої родини Флоринських і
Т. Д.

А
на
м істі
старовинного
єврейського
кладовища
збудовані житлові будинки , підприємство. Залишилася лише
частина захоронень початку 50 років ХХ ст. і нинішні .
До Ананьєва часто приїздять люди з різних країн з
пошуками
відомостей
про
своїх
пращурів.
Це
родина
Супруненків ,
Ю.
Смилга
(Бондарь),
родина
Кріммер,
В. Мілліант, Г. ВілінСІ>КИЙ.
Час
від
часу приїздить на
батьківщину своїх предків з Швейцарії О. В. Геймовська

Флоринська.

О. В. Геймовська-Флоринська.

Не так давно Постановою Кабінету Міністрів місто
Ананьїв внесено до списку . історичних населених пунктів
України .

_

У вересні 201З року ананьївці відмічатимуть 260-рІччя

свого рідного міста.

Історія Ананьєва вивчена далеко не повністю . На те є

багато об'єктивних причин.

На дослідникі в чекають архіви , спогади учасників різни~
подій , найрізноманітніші документи. Грунтовні дослідницьКІ
праці ще поnереду.

А нині Ананьїв живе , винаходячи своє місце У бутті

України ХХІ століття.
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Джерела та література:
1.
2.
З.

Статистическое описание Ананьевекого уезда .
Сборник Херсонекого земства. 1889 г. N2 7.
РезультатьІ подворной переписи Ананьевекого уезда
1886-1887 г. г. Херсон . 1889.
Города России в 1910 r. СПб. 1914 г.

4. Россия.

Полное географическое
Отечества. т. 14. СПб. 1910 г.

5.
6.
7.

описание
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1915

г.

Ананьев.
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Второе полное собрание законов. СПб. 1865.
І<рестьянское землевпадение в Херсонекой губернии.
Сборник Херсонекого Земства

N2 6,7 ,8.

Х. 1 89З г.

10. Гербьt

городов,
губерний,
областей
и
посадов
Российской империи , внесённь1х в полное собрание

законов с

11. А.

1649 по 1899 г. СПб. 1899 г.

Шмидт.

МатериальІ для географии и статистики
России, собранньtе офицерами ген. штаба Херсонекой
губернии» . ч. СПб. 1863.

12. Дружинин

Н.

М.

«ГосударственньІе
крестьяне и
1~~46 г.
1З. Кабузан. Заселение Новороссии (ЕкатеринослаL .юй и
реформа П . Д. Киселёва». т.1 ,

Херсонекой губернии) в
века. М.

1976

XVIII - первой половине Х ІХ

г.

14. «В борьбе за Октябрь (март 1917 - январь 1918)
Сборник документов и материалов О. 1957 г.
15. Великая Октябрьская Социалистическая ревu11юция на
Украине в 2-х томах. К. Политиздат 1957 r.
16. Гражданская война на Украине. Сборник документов и
материалов в 3-х томах. К, Наукова думка. 1967.
17. « Г. Котовский. ДокументьІ и материальІ». Кишинёв .
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18. Національний процес в Україні: історія і сучасність.
Документи і матеріали . Довідник. К, Вища школа. 1997.
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19. Українська Центральна Рада . Документи і матеріали у
2х томах. т.1 - К. Наукова думка. 1996; т. 2- 1997 р .
20. Н. Криворучко. Из боев~х воспоминаний «Летопись
революции». 1927 г. N2 1-2.
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війни
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В
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войньІ.

24.

Енциклопедичний довіДник.» К. 1987 р.
Вінниченко В.
«Відродження нації»

на

Сборник

Україні.
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документов

и

громадянська в1ина на

Репринтне
відтворення
Держполітвидав . 1990.

видання

у

3-х

1920

Україні.
томах.
р.

К.

25. Л. Гомін «голгофа», роман. К. «Дніпро». 1990 р.
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1994 «ЧіЖ». N2 1.
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Маяк., 1964.
31. Історія міст і сіл УРСР. Одеська обл . 1969.
32. Ю. Котляр. Нове про напрямки і типологію селянських
повстань на півдні України ( 1919-1 920). Записки
історичного факультету Одеського університету. Вип . 4,
1997.
33. Матеріали
міжнародної
науково-теоретичної
конференції, присвяченої 200-річчю міс,..а Одеса в 2-х
частинах.

34. «Шляхами віків: довідник з історії України» . К. Україна.
1993 р.
35. «Історико-дослідницька
експедиція
«Голодомор.
Відновлення історії». О. 2008 р.
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37. П . Кардаш «Злочин» К. 2005.
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39. Спогади Ф. Кателіна. Фонди Ананьївського музею
40.

(рукопис) .
Спогади І .

Гіршмана .

Фонди

Ананьївського

музею.
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41 . А Смирнова «Мои сто лет» Иваново. Россия. 1994 г.
42. Матеріали Державного Архіву Одеської області.
43. О . Ярощенко «Голодомор 1932-1933 р. в Україні » . О.
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45 . Матеріали сайту Анань"(в-інфо.

55

НЕЗВИЧАЙНА ДОЛЯ
НЕЗВИЧАЙНОЇ ЛЮДИНИ
Київ. Стискається серце від радості , іцо маю можливість
ходити по історичному місту. І раптом дивне, приголомшуюче
знайомство з Катериною Білокур, тобто з ·п роботами. Дещо
про цю легендарну жінку-художницю знала, бачила непогані
репродукції з Гі робіт. Але враження від того, що побачила в
затишних залах Державного музею українського мистецтва
УРСР, приголомшило мене .
Тут побачила групу українців з Канади у тільки-но
nридбаних українських вишиванках, які не ховаючи сліз,
вдивлялися

у

nолотна,

щось

згадуючи .

Вони

підхопили

впритул майже до кожної роботи , відходили і знову підходили .
бажаючи, мабуть, відчути тепло і пахощі , що йшли від квітів на
картинах. Може хотілося їм увібрати тепло батьківщини своїх

предків, від якої так днлеко занесла їх доля . Я бачила , який
вплив мали на глядачів картини художниці , відчула його на
собі. Байдужих очей не було. І не могло бути! Бо ж все
незвичайне: і доля художниці , і твори їі. А доля Катерини
Білокур сувора і прекрасна.
Безрадісні дитинство і юність на початку ХХ сторіччя.
Сама оволоділа Катврина грамотою, самостійно почала

малювати фарбами, вугіллям на стінах хатини , потім на
клаптиках домашнього полотна. «Куди я не йду , що не роблю,
а те, що я надумала малювати , слідом за мною. Та й спати я
ляжу , а воно мені, вчувається, та нібито до мене щось
промовляє, щоб я його не кидала, щоб я його малювала, та чи

на папір, чи на полотна виливала», - так через багато років
розповідала художниця. Так самотужки й послідовно відкриває
вона для себе таємниці техніки живопису, композиції,
малюнка. Навіть фарби робила сама!
Починала з пейзажів, портретів, а згодом пристрастилася

до квітів. Не відірвати очей від Ті квітів: «Квіти за тином », «Квіти
увечері» , «Квіти в тумані!», «Польові квіти». Дуже вміло
створює

вона

оточення ,

освітлення,

успішно

домагається

кольорового рішення і композиційної завершеності_ твору. З~

сюжетом це порівняно прості , а воднораз доволІ змrстовн1
полотна, в яких глибоко й пристрасно розкривається реальна
зовнішня дійсність.
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У 1930 році свою роботу «Квіти» на знак великої пошани
надіслала Білокур Олексію Максимовичу Горькому. Багато
сприяла «відкриттю » художниці оперна співачка Оксана
Петрусенко. Знаменним був для Катерини 1940 рік, коли були
влаштовані дві виставки їі робіт у Києві та Полтаві . А в 1941
році відбулася у Полтаві ж nерсональна їІ виставка, що мала
величезний успі х.

Але сталося непоправне: всі роботи , що ексnонувалися
на цій виставці , згоріли разом з музеєм. Під час тимчасової
окуnації фашистами
Радянської України
майстриня
не
nрацювала. А що по звільнені, вже недужа , не випускає з рук
nензля, поспішає, щоб хоч якось поповнити дорогий , марно
загублений час. Найвидатніша ТІ робота тих років - << Цар
колос». Просто все в ній і лаконічно . Золотаве волосся жита і
пшени ці, соняшник з червоною маківкою, троянда, калина,
гвоздики ... Колоски - це наш добробут, а квіти - краса , радість
і щастя людське.
Разом з іншими роботами «Цар-колос» експонувався на
виставці у Луврі (Франція}, справивши на прискіпливих
глядачів величезне враження. Звідти, за Лувра, він та ще
кілька робіт Катерини Білокур додому не повернулися. Вони
були ВІ<радені ... Кілька разів намагалася художниця відтворити
<<Цар-колос» по пам'яті, але не була задоволена зробленим .
Мені

пощастило

побачити

один

з

авторських

повторень .

Дивишся, і таким дивовижним почуттям сповнюється душа .. .

Без хвилювання і захоплення не можна дивитись на Ті
роботи . Для художниці квіти- це їі стихія, в якій вона відчуває
себе як професор в своїй науці. Зводячи їх у своїх
комnозиціях ,

Катерина Білокур показувала невмирущу красу
рідної України. Будучи nрекрасним майстром портрету, вона
залишає на полотні і квіти, як невід'ємний комnонент, що

сприяє розкриттю образу. Чудові її автопортрети . В них ми

бачимо жінку-трудівницю, замріяну, внутрішньо зібрану , з
глибоким розумом й любов'ю до всього живого на землі. В
портретах художниця вміло поєднувала духовну і фі~ичну

красу при індивідуальній характеристиці зображуваних осІб.
Катерин а Білокур- народний художник Української РСР.

І завжди з великою вдячністю і хвилюванням знайомляться
люди

з їі роботами

оригінальністю,

і надовго залишаються зачарованими

поетичністю,

художниці .
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багатогранністю

таланту

В ПЕРШІ ДНІ
Війна ... Жорстока, ніколи не забутня війна ... Давно вже
вона закінчилася, але й досі нагадує про себе застарілими
ранами,

кулеметним

вогнем

у

снах ,

«похоронками» ,

що

їх

зберігають у найпотаємніших куточках посивілі , nостаріпі
матері й дружини, вицвілими давніми фотокартками. Ще й досі
чекають тих, хто не повернувся , хто загубився в непроглядній

вихолі

війни.

Час

від

часу · відкриває

історія

сво"і

ще

не

nрочитані сторінки Великої Вітчизняно·і війни , і ми дізнаємось
про

геро"ічну долю

ще

одного

бійця ,

ще

одного

солдата.

Скільки солдатів - стільки сторінок. Але як багато ще геро"ів
невідомих, про яких скупо пишеться «nропав без вісти ».
Вважали без вісти пропапою людину, про яку хочеться
розповісти .
Є в Корюківському районі на Чернігівщині село Забарівка .
Звичайне, таких багато на Україні , але звідти, від цієї
Забарівки , тягнеться ланцюжок, що зв'язав їі з нашою
Ананьївщиною.
Почалося
все
з
пошукі в
забаріаських
слідопитів . Опинився в їх руках звичайний солдатський
котелок, на ньому знайшли наnис: «Ткаченко Павло Петрович ,

1915 року народження , Одеська область , Романівська
сільрада , село Амури , 1941 рік». А далі нацарапані імена :
Павло,

(Афанасій),

Панас,

Іван,

Микола ,

Сергій ,

чиєсь

прізвище - Гутиков.
За
вказаною на
котелку
адресою
відправили
з
Чернігівщини лист із запитом. Незабаром nрийшла в Забарів ку
відповідь

від

виконкому

Шимківської

сільради ,

яка

підтвердила , що Ткаченко Павло Петрович дійсно народився і
жив до 1938 року з сво"іми батьками у селі Амури
Ананьївського району, що були у нього брати Панас , Іван ,

Микола і Сергій , батьки отримали звістку, що пропав Павло
без вісти.

Про знахідку забарівських слідопитів повідомили братів
Ткаченків Панаса і Івана. І полетіли на Чернігівщину
схвильовані листи, сповнені болю і скорботи, з проханням
написати подробиці.
Після

детальних

пошуків,

бесід

з

односельцями ,

свідками nодій тих часів дещо вдалося встановити.
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За

кілька

Забарівкою

днів

станція

бомбардуванню .

На

до

окупації

Низківка
станції

аналітичних в1иськ у складі

Корюківщини

кіл ька

разів

працювала

сусідня

з

nіддавалася

спеціальна

група

чоловік, яка мала особливе

12

завдання . На станції стояли ешелони з боєприпасами, один з
них під час чергового нальоту ворожих літаків загорівся . Один

з бійців ціною свого життя врятував станцію і людей, відвівши

вагони у безпечне місце. Це був боєць Сосонкін . Місцеві
залізничники nопередили бійців, що ворожі літаки прилетять
ще . Але один з них відповів: «3 самого Біластока не кланявся
німцям і ю1анятись не буду». Ті, хто згадують цей епізод,
стверджують, що це був Павло Ткаченко.

Під час ворожого

нап аду

група

не

припиняла

своєї

роботи, і закінчивши їі, бійці зай Ііtли в лісосмугу, що була
поруч ... Бомба влучила прямо туди, де знаходилися солдати .. .
Поховали воїнів у братській могилі. Пішли з життя майже
всі , хто колись хоронив загиблих, і багато чого ще невідомо.
А

старий

залізничник

зберігав

цей

котелок,

часто

повторюючи «Хороший був чоловік і ось лише котелок його
ЛИШИВСЯ» .

Павло Ткаченко разом з групою загинув біля станції
Низківка .

У травні минулого,

1983

року відбулося перезаховання

загиблих . А до цього часу піонери

-

слідопити встановили

прізвища декого з них. Так через десятки років дізналась
родина Ткаченків про долю Павла, про місце , де залишився
він навіки.

Брати воювали , повернулися додому. А мати до
останнього подиху чекала й Павла . Не дочекалась ... І от тепер

пам'ять відновлює сторінки минулого. Лише теnер, у пам'яті ж,
повернувся додому Павло Ткаченко , один з 20 мільйонів.
Повернувся назавжди. А його котелок став експонатом

музею , щоб розповісти людям про героїчну і трагічну долю

простого радянського солдата, сина Ананьївщини Ткаченка .
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Павла

ПдРдСКИНІ ШЛЯХИ
Жінка

і

війна. . .

Таке

поєднання протиприроднє. Але
всупереч своїй сутності жін ки в

різні

часи

бралися

за

зброю.

Прикладів тому в історії ба гато .

Під час Великої Вітчизняної
багато

жінок

поділяли

з

чоловіками -бі йця ми увесь тягар
воєнного

буття.

Наші

земляки ,

наприклад, на полі бою були
санінструкторами , у госпіталях медсестрами, готували їжу , пекли

П. С. Матвєєва
(у центрі) з подругами

хліб,

ремонтували взуття,

прал и

одяг для бійців.
Параска Степанівна Матвєєва не дуже охоче згадує вже

далекі роки війни, які залишили у серці біль за все життя .
Перед початком Великої Вітчизняної встигла попрацювати на
Ананьївському спиртзаводі. Пережила страшні часи окупації.
Майже одразу після звільнення Ананьївщин и пішла на фронт.
Номер своєї військової частини 16068 - запам'ятала
назавжди.

В ній Параска Степанівна перебувала весь час,

поки була в армії.
Разом зі своїми землячками Ольгою Парфентьевою з

Гандрабур та Неонілою Богатирською (усі звали Ті Міла)
потрапила до банна-прального підрозділу. Дівчата весь час
трималися разом. були нерозлучні.
Ні, не ходила Параска в атаки, не ходила в розвідку, і
поранених з-під пуль не виносила. Вона робила свою

непомітну, але таку необхідну роботу. Вона прала ...
їхній банна-пральний підрозділ весь час пересувався за
бойовими частинами , і частенько знаходився від поля бою на
відстан і лише кількох кілометрів.
Пересувалися великим обозом, в якому було 35 підвод,
запряжених вкрай змученими кіньми. Дівчата , жаліючи ·їх ,
здебільшого йшли своїм ходом.
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Намагалися зупинятись біля річок, чи інших водоймищ.
Швидко розбивали табір, виставляли охорону і починали
працювати .

Параска Степанівна згадує, що доводилось трудитись
майже безперервно , з відпочинком у 2-3 години . Умови були
досить складні . Дівчата самі носили воду для прання. Іноді ,
щоб було швидше, ставали ланцюжком і , передаючи відра
одна
одній,
наповнювали
котли
водою. А замочували
найчастіше холодною водою. Іноді й мила не вистачало, тоді
примудрялися прати старовинним дідівським засобом попелом.

Прали
солдатську
білизну,
обмундирування,
госпітальні речі. Самі ж і дровами запасалися.
Тяжко було ... Роботи - море. Боліли, опухали руки, але
Параска з подругами старалися все робити якнайкраще .
Жили

дівчата-пралі

в

наметах.

Вміли

швидко

їх

поставити , і
швидко зняти. Навчилися робити з гільз від
снарядів світильники.
Бувало, й під обстріл попадали. На війні як на війні ...
У коротенькі часи відпочинку рідн і місця згадували , кожна
про свою родину розповідала- одна про одну знали все.

А іноді дівчата - пралі писали листи й вкладали їх у
випрану білизну або у кишеню гімнастерки . Отримували іноді й
відповіді зі словами подяки ...

Так у складі банна-прального підрозділу пройшла
Параска Молдову, а потім Білорусію, Польщу, Німеччину .
СІ<ільки ж надивилася вона на своєму шляху до Перемоги
зруйнованих , спалених міст та сіл! Було важко : по коліна в
багнюці , і все пішки, все за возами. Здавалося , що плакала

серце від горя та сліз жінок, що їх зустрічали , та від голодних,
заляканих дитячих очей.

До Берліну не дійшла Парас1:а Степанівна всього 5
кілометрів. П ралі розташувалися вже в хорошій будівлі, були
вже й пральн і машини , й мила було достатньо. І хоч роботи, як
і раніше, безмежно багато, але так радісно ставало на серці ,
так легко п рацювалося - розуміла ж бо, що скоро, зовсім скоро
вже кінець війни .

Тут, у передмісті Берліна , дізналася вона про Перемогу~

Разом з подругами, сміялася і пла кала від щастя, а потІм ще и
стіл накрили ...
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Але додому Параска повернулася лише у

1947

році.

Попросили залишитися у частині ... І залишилася, і виконувала
свою скромну, непомітну, але таку необхідну роботу .
Швидко пролетіли десятиріччя. Параска Степанівна
пішла на заслужений відпочинок. Мала

40

стажу.

раділа

Виховала

прекрасних

дітей ,

років трудового
онуками

правнуками, зігріваючи їх своєю тихою посмішкою . А руки ...

Вони часто боліли, нагадуючи далекі вже воєнні роки .
Згодом тихо пішла за межу життя. А діти й
зберігають

подяки

й

онуки

нагороди від головнокомандування

за
участь Параски Стеnа1-1івни у прориві оборони на річці Віслі , за

оволодіння м. Люстрин, за Берлін та особливо дорогу для неї
медаль «За победу над Германией».
Це був найдорожчий скарб фронтової пралі
Степанівни Матвєєвої.
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Параски

ФЕЛЬДШЕРСЬКА ШКОЛА
Родина І . Г. Крутія передала до нашого музею віньєтку з
фотокартками учнів Ананьївської фельдшерської школи З-го
випуску (1937-1940 рр.) .

Вдивляючись в кожне обличчя, намагаючись когось
упізнати, вчитуюся у прізвища, серед яких багато знайомих,
характерних для нашої місцевості. Воно й не дивно: чимало

ананьївців навчалися в цьому медичному закладі, і вже на
початку Великої Вітчизняної війни рятували життя пораненим
бійцям ,
часто
ризикуючи
своїм.
Не
всі
випускники

фельдшерської школи повернулися з війни. А ті, хто вижив,
повернувся додому і ще довгі роки сумлінно працював за
фахом . Це-- Г. П. Лактіонов, І. Г. Крутій, 1. М . Бабій.

Серед

викладачів

фельдшерсt:.кої

школи

був

лікар

педіатр Вайсман. Про долю його родини мені розповідала Л. В .
Шиянівська . Десь там, на

7 -му

кілометрі дороги на Жеребкові,

у протитанкових ровах лежать його мати, дружина, діти . Що

сталося з його 4-річною донечкою Раєю, невідомо й досі.
Вже після війни приїздив лікар Вайсман до Ананьєва,
дізнався про трагічну загибель своєї родини і поїхав з м іста
назавжди .

Був у фельдшерській школі і свій вчитель з фізичного
виховання на прізвище Чапленко.

Зустріла

ще

одне

знайоме

прізвище

Ліндар-:;ький.
що
Ліндарський був пов'язаний з румунсьІ<ою жандармерією. Але

-

Вперше я почула його з вуст Є. С. Якименко про їг,

це було лише припущення.
Знаходилася фельдшерська школа в будівлі колишньої
синагоги, збудованої у другій половині ХІХ століття . Будинок
був надзвичайно гарний, оригінальної кладки , з прикрасами.
Ця двоповерхова споруда стояла якраз на тому місці, де зараз
наш готель «Ананьїв». Як згадує · Г. П. Лактіонов, тут були

великі , світлі аудиторії та кабінети. Навчатися бупо цікаво.
По-різному
розповідають
про
загибель
унікальної
споруди. Одні говорять, що їі розбомбили фашистські літаки,
і нші стверджують, що вона згоріла наприкі нці війни. Як би там
не було, в шкода , що такий гарний будинок не зберігся .
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НАЙСТАРІША АНАНЬЇВСЬКА ДИНАСТІЯ
Вивчаючи процес заселення нашого краю, я зустрілася з
багатьма цікавими прізвищами, з долями родин , які історично є
корінними ананьївцями .
По-перше, сюди, на вільні землі , збиралося багато селян
кріпаків, які втікали від своїх хазяїв-кріпосників . Це були і
українські селяни, і російські , і молдавські. Тут вони ставали
вільними, брали землю і обробляли ·п. Отож в Ананьївському
повіті кріпаків було мало: частіше їх привозили сюди хазяї
поміщики, які часто за безцінь скуповували тут землі . Деякі
служиві люди отримували земельні наділи як винагороду за
вірне служіння «царю и Отечеству».
Так, відомо, що кілька сот десятин землі отримали в
наших краях брати Флоринські. Документи 1792 року свідчать,
що хутір Флоринівка є власністю «корнета Степана и І<адета
Давида Флоринських».
Це доволі-таки старовинний дворянський рід ананьївців ,
можливо, й найстаріший, якому належало більше , ніж 20 тисяч
десятин землі .
Представники роду Флоринських були відомі в повітів й у
ХІХ столітті .
Так, Павло Сергійович був мировим суддею .

Відомо ,

що

народився

він

13 вересня 1884 року . Після

Ананьївської гімназії закінчив повний курс юридичних наук,

отримав диплом 11 ступеня у 191З році . В цьому ж році був
обраний мировим суддею.

П ісля

Микола Сергійович Флоринський народився 1866 року.
Ананьївської
гімназії
закінчив
Новоросійський

університет.

Також

юрист,

служив

помічником

секретаря

мирового судді . Він мав чин надвірного радника, був
нагороджений медаллю в пам'ять імператора Олександра 11.
Багато років М. С. Флоринський був головою Ради
Ананьївської гімназії, потім міським суддею , 1О років був
міським головою. Мав дітей- Володимира і Ганну.
Георгій Сергійович Флоринський був членом земської

повітсвої управи. Також юрисї. У 1917 році йо го вбили селяни
за жорстоке поводження з н ими .

Усі Флоринські
У

1918

поміщиками

році

- потомственні дворяни .
Флоринські

Ананьївського

з

повіту

.

родинами

разом

та

з

юлькома

з~лишкам~

врангелівської армії на пароплаві . залиш.или Батьювщ~ну и
оселилися у Болгарії, переживши усІ поневІряння в~гна~-~Ів .

Нині їхні потомки мешкають в Болгарії та ШвеицарІІ .
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ЛІКАР СТЕПАНОК ВСТИГАВ УСЮДИ,

ЩО ПРИНЕСЛО ЙОМУ ВЕЛИКУ
ПОПУЛЯРНІСТЬ І ПОВАГУ
Все nомітнішим стає інтерес наших людей до своїх
витоків. І це приємно: адже історія кожної родини є
невел ичкою часткою великої історії нашої держави.

Ананьївцям.
старших і середніх
поколінь
знайома
династія Степанків.
Не
можн а
не
сказати,

що

прізвище Степанок
відоме в Ананьєві
більше ста років.
Представники
цієї
родини по зернятку

збирають усе, що
пов'язане з їхнім родом . Вони бережуть його історію ,
передають із покоління в покол іння все , що знають про своїх
предків .
У родині Стеnанків існувало й існує до цього часу
легенда про походження nрізвища. Жив собі у далекі часи
степняк, скоріше всього із запорізьких козаків, на ім'я Петро.
Оселився він у наших краях і почав землю обробляти , а земля
щедро пл атила йому за це. Розрослося його господарство, і
поч али
сусіди називати й ого,
Петра,
степовим
панком
Степанком. От від нього, працелюба й землероба, і пішло
прізви ще Степанок і рід Степанків.

Бог дав Петру й синів - міцних і працелюбних, як він:
Самійло, Мар1<0, Антон. Ті подарували йому онуків Прокопія ,

Карпа , Івана, Гната , Василя , Федька, а ще Мотрю , Тодоску і
Ганну. І пішли від них далі й далі по землі представники
славної родини Степанків.
У родинному альбомі ананьївських Степанків (і в нашому

музеї на стенді) є унікальна фотокартка , на якій зображена
родина Карпа Марковича Степанка, онука «степового панка »
Петра .

Понад 20 років тому в нашій газеті уродженець Ана ньєва

професор Леонід Овсійович Горбатов розповів про Карпа
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Степанка.

Він

народився

1857

року

в

селі

Іванівна

Ананьї~ського повіту в селянській родині. Допомагаючи
батькові по господарству, рано пізнав нелегку селянську
працю. Навчався в церковно-парафіяльній школі . І ще тоді
його займала пробле ма: чому хворіють люди, тварини , дерева,
як допомогти їм , як і чим лікувати, що робити, аби уникнути
цього? Захоnлення хлопчика медициною помітили, тому його,
відмінника, направили І3Читися на казенний кошт у Херсонську
фельдшерську школу. Вчився Карпо СтепаноІ<, намагаючись
зрозуміти і пізнати все, що необхідно буде йому в подальшому
житті. А вибір свій він вже зробив.
18-річ нийм юнаком виnускник

фельдшерської

школи·

Карпо Степанок відправився до далекого Сибіру. Тоді у
році,

люди гинули

від епідемІї холери.

Там,

у

1875

неймовірно

важких умовах, він проnрацював три роки. Набрався досвіду, і
після ліквідації епідемії повернувся на рідну Ананьївщину,
почав працювати у Другій Миколаївці.
Слава про його здібності лікувати людей зростала з
кожним роком. Степанка знали вже й поза Ананьївським
повітом. Під час російсько-японської війни Карпо Маркович
перебував на фронті, лікуючи російсІ,ких воїнів від поранень та
хвороб .
Після закінчення далекосхідних баталій
Карпо
Маркович Степанок жив і працював в Ананьєві. Глибокі знання,
велика практика, життєвий досвід і в той же час повага до

людей,

простота принесли йому велику популярність.

Він

завжди приймав багато пацієнтів. Приїздили до нього люди

здалеку, знаючи, що отримають допомогу. До нього за
порадою та консультацією при'іжджали і відомі лікарі.
А Карпо Маркович коли підводою, коли верхи, а частіше
пішки, ходив і в місто, і в села, на дільниці, допомагаючи
хворим. У 1907 році Карпові Степанку за особисті досягнення У

медицині, без закінчення медичного курку університету, було
присвоєно звання лікаря. У 20-ті роки Карпо Маркович , вже
немолода людина, дбав про організацію органів охорони
здоров'я, боровся з дитячою безпритульністю.
В різних містах, державах живуть зараз представники

династії Степанків. Вони не поривають родинних зв'язків ,
листуються , зустрічаються. Усі Степанки люблять свою
родину, пишаються нею . Вони завжди пам'ятають , якого вони
роду
степняцького,
працьовитого,
талано~итого,
прекрасного, як земля анань'івська -земля наших предюв .
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НАШОГО UВІТУ- ПО УСЬОМУ СВІТУ
Степанок... Для мене це прізвище
знайоме
давно.
Після
закінчення
університету і повернення до рідного
Ананьєва пішла працювати в школу
інтернат. І майже з перших днів мої очі
виділили жінку - гарну, доброзичливу,
завжди у доброму гуморі
одягнену.

Це

була

і зі смаком

Любов

Сергіївна

Степанок, вчителька української мови.
Як
же
гарно
вона
говорила
укра'інською! А згодом я почула, як вона
чудово співає. Через десяток років, зустрічаючись з їі
колишніми однокласниками , які з'їхалися на ювілейну зустріч

до рідно'і школи NQ 1, знову ж таки від них почула про їі
чудовий голос. Її називали соловейком. А москвич Олександр
Коршенбайм присеячував їй свої вірші.
Ще через якийсь час я тримала у руках сімейну реліквію
Степанків-альбом зі світлинами членів цієї родини. Гортаючи

його сторінки, Любов Сергіївна захоплююче розповідала про
своїх дідів-прадідів.

З особливою гордістю говорила вона про свого дідуся Карпа
Степановича,
достойного
продовжувача
козацького степового роду. Тоді про нього я розповіла на
медика

шпальтах «Вістей Ананьївщигни» ...
Не так давно нашому музею з Москви були передані

цікаві матеріали про ще одного представника роду Степанків,
який і н ині мешкає у цьому місті .
Олександр Євгенович Степанок народився в Ананьєві у
1926 році. Зростав в інтелігентній родині, де любили музику,
співи, живопис та літературу . Батько, педагог і музикант,
знайомив

хлопчика

з

місцевими

аматорами-музикантами ,

художниками, любителями поетичного слова. Тоді ще в оселях
ананьївців висіли пейзажі Є. Столиці, академіка живопису,
звучали поетичні твори О. Лукашевича та М. Животова, а в
народному театрі грали талановиті актори-аматори. Хлопчика
цікавило усе , але усі nомітили його неабиякий хист до
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малювання. Тоді ніхто і подумати не міг, що живопис буде з
ним назав>ІЩи.

А

потім

була

війна.

Всі

жахіття

окупації,

розстріли

мирного населення бачив Олександр своїми очима. Був
свідком звільнення м іста від фашистів. Хлопчині було вже 18

років, і він був мобілізований до війська. У 19 його було важко
поранено, кулю й досі носить у собі. Війна багато чому
навчила юнака. Він відчув і зрозумів, що таке життя і смерть,

дружба і ненависть. А бажання малювати зростало. Олександр
пише портрети своїх бойових друзів, які висилали їх додому,
як підтвердження того, що вони живі. Це були перші спроби

відчути себе художником. Бажання малювати допомагало
розібратися
у складнощах життя.
Олександр
Степанок
прослужив в армії сім років . Після Перемоги ще 5 років
пройшли в районі німецького міста Дебрецен.
25-річним повернувся він на Батьківщину, і з цього часу

почалося його життя в мистецтві. Природа подарувала йому
не тільки талант живописця, а й високу працездатність ,
лагідний характер, велике чуття кольору і краси, небайдужість
до навколишнього життя.

Випадок
допоміг
йому
отримати
роботу
серед
художників. Більше ЗО років пропрацював він у Дирекції
виставок СРСР. Доводилося багато їздити, спілкуватися з
багатьма цікавими живописцями , які втягнули його у коло своїх
художніх інтересів. Головним захопленням починаючого митця

стають пленери. І досі, незважаючи на досить солідни й ві к,
полюбляє Олександр Євгенович бувати на натурі і писати
етюди.

За
порадою
друзів-художників
Степанок
закінчує
художник-академічне училище «Пам'яті 1905 року», а згодом і
художньо-графічний факультет одного з московських вузів.

Весь час він наполегливо вивчає живопис, його школи і
напрямки , шукаючи свій шлях. Олександр Євгенович обожнює
А. К. Саврасова, майстра ліричного пейзажу , з його вимогою
до своїх учнів «nідноситися почуттями» і словами - кредо
«Художник - той самий поет. Нема душі - нічого не буде · в
живопису» .

Олександр Стеnанок бере участь у найрізноманітніш их
виставках Спілки художників, членом якої він є, а також У
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виставках за кордоном. Багато його робіт розійшлося по різних

музеях і картинних галереях, особистих колекціях. Щедрий
душею , він любить дарувати свої роботи друзям і знайомим.
До цього часу він любить ще й творчість В. Полєнова,
В.

Сєрова ,

К.

Коровіна .

Майстер обожнює nисати пейзажі,

природу, розкриваючи ГІ тайни, красу, весь час збагачуючи
свою дивовижну палітру. (Відмічу , так було і в творчості його

земляка Є. Столиці).
А
ще Степанок

майстер

психологічного

портрету,

лаканічна й глибоко зображуючи виразність характеру кожного
свого героя.

Так вже склалось, що живе Олександр Степанок у
Москві . Раніше відвідував рідні місця, де nролетіло дитинство,

обірване війною , де живуть ріднІ люди. Серце рветься до
Ананьєва і

нині , але події останніх десятиліть,

кордони і ,

головне , роки заважають nриїхати.

Знаю, що Олександр Євгенович має намір nодарувати
місту дитинства кілька своїх художніх робіт. Проблемою стали
кордони . Але сподіваюся , що через деякий час у нашому музеї
будуть представлені його твори , а ми , ананьївці , будемо
гордитися цим. Адже Олександр Степанок продовжує славні
традиції свого козацького роду у мистецтві. І знову згадуються
слова: «Нашого цвіту - по усьому світу» . Воно ж бо так!
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ПЕТРО ІВАНОВИЧ НІЩИНСЬКИЙ
Березень. . . Місяць Т. Г. Шевченка. Але це й місяць
пам'яті

його

великого

шанувальника,

композитора ,

поета ,

перекладача і педагога Петра Івановича Ніщинського .
Ананьївцям відомо, що з

1875

по

1882

Петро І ванович

Ніщинський мешкав в Ананьєві, викладаючи в міських гімназіях
грецьку

мову

та

музику.

Живучи

у

нашому

підтримував тісні зв'язки з М. Кропивницьким ,

місті,

він

М . Садовським ,

І. Карnенко-Карим , І . Франком , М. Лисенком,

Б. Грінченком,

І . Білеєм . Летіли листи з Ананьєва і у Грецію , до архимадрита

Антонія , його колишнього покровителя. У більшості своїй ці

листи побутові, але в них можна знайти багато цікавих фактів
про ананьївські гімназії, про ананьївців та місцеві традиції. До
речі, листи ці зберігаються у рукописному відділі Центральної
Наукової Бібл іотеки імені
Л . Українки (Київ).
Зберігаються тут і листи, адресовані ним родині своїх
знайомих Яковенків у Балту. Фрагменти одного з І-іИХ ми
друкуємо мовою оригіналу.

«Прокатиться по снегу в Ананьев ... »
Гпубока и искренне уважаемая Иоанна Антоновна!
.. .Большое-большое Вам спасибо за Ваше письмо.
Николай Николаевич в письме своем упомянул о Вашей
свадьбе, но как-то вскользь, глухо, так что я хорошенько и

не разобрал,
мировой

в чем дело: девичник,

судья,

все

зто

Попруженко,

елилось

в

Балта,

какую-то

неопределенную фантасмагорию. Ну-с, итак мь1 соседи!
Радуюсь,
и уж конечно постараюсь
бь1ть соседом
аккуратньІм насчет

отзь1вов.

Я бь1

и

теперь

не

прочь

навестить молодую, счастливую чету, но недуг еще до сих
пор

не

покинул меня.

Ананьеве

мне

как

то

Вам

неизвестно,

очень-очень

не

конечно,
повезла

что

в

насчет

здоровья. Почти с первого дня переезда в Ананьев я заболел
лихорадкой, потом дело приняла серьезньtй оборот: ни с

сего, ни с того у меня появилось ветряная оспа, едепались
нарь1вь1 в горле, а они-то меня держат в комнате вот уже
третий месяц.
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.. .Когда всему зтому будет благоприятньІй конец сие, как говорят, покрь1то мраком неизвестности. Кажется,

дело кончится тем, что я, презрев всякие предостережения
осторожного ананьевекого (впрочем, хорошего) зскулапа,
рискну на божию волю и отправлюсь в Одессу. Пора кончать

так или иначе сидеть в карантине да приняться за дело в

.
. . .Ваше прекрасное предложение снегу в Ананьев - нельзя ли учитать

гимназии

прокатиться по

от Рождества и
именно на второй день? В зтот день я рассчить1ваю
пировать ... Дело в том, что на вакансию МузьІ, вьІшедшей

замуж 15 июля, 19 того ж июля явилось новое существо ...
тоже женекого пола; оно пока еще без имени и его-то я
думаю окрестить на второй день праздников.
. . .Жалею очень, что не имею у себя ни одной карточки
фотографической, чтобь1 заплатить за обязательную
донельзя

Вашу

фотографичесІ<ую

прибавку

и

не

менее

обязательному письму Вашему.. . Будьте же здоровьІ,
будьте счастливь1, весельІ і споминайте деколи старого
тУту. Да! Прошу прощения за стихотворство. Прочитавши

оное, -

спаліть, так-так й спаліть як непотрібне зілля і

сміття: є другий раз не буду.
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СТОЯВ СОБОР ...
На початку ХХ століпя існувало близько

20

поштових

карток із зображенням видів повітового міста Ананьєва .
Виявляється , їх було два комплекти: один із назвою
зображеного об'єкту, інший- без .
На цій фотокартці ми бачимо Миколаївський собор найстарішу духовну святиню Ананьєва.
Відомо, що десь у перші десятиріччя існування слободи
Анань колишні запорожці, які оселилися в цих місцях,
збудували дерев'яну церкву на честь святого Миколая, якого
вважали покровителем козацтва.

Через деякий час дерев'яну будівлю перенесли десь на

околицю, а на їі місці збудували цегляний собор.
У святкові дні тут було багатолюдно, бо крім городян , до
собору приїздили возами і приходили пішки селяни з
навколишніх сіл .
Відомо також, що двІчІ на рік

-

весною та восени , на

площі біля собору проходили ярмарки сільськогосподарської
продукції, на які з'Іжджалися купці майже з усієї тодішньої
царської Росії.

У горезвісні ЗО-ті роки минулого століття із соборної
дзвіниці скинули дзвони , а потім не стало і собору. Згорів ...
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«ЮЖНОЕ СЛОВО» В АНАНЬЄВІІ КИЄВІ
Дивне щось у душі відчуваєш, коли торкаєшся чогось із
далекого минулого. Так і цього разу тенькнуло у серці , коnи
взяла в руки перший номер журналу «Южное слово», який

прийшов до нас з минувшини -

з 191 З року. Його наша

редакція
нещодавно отримала
із
Санкт-Петербурга ,
з
Російської національної бібліотеки .
Передбачалося журнал
«Южное
слово»
видавати
щотижня. У першому номері редакція висловлює надію , що
«ЮС»
буде
(словами
оригіналу)
«ПрогрессивньІм
вь1разителем интеллигентной духовной жизни юго-западного
края».

Далі

думки, наче сьогодн і сказані :

-

«В на ши дни в

обществе не чувствуется облагораживающего, возвь1шающего
влияния искусства. Связи между жизнью и творчеством не
удается

«ЮС»

подметить

будет

даже

пь1таться

внимательному

поддержать ,

наблюдателю ...

укрепить

и

ободрить

читателя в :ной борьбе с жизнью , с пошлостью окружающей
обстановки, с назойливь1ми серь1 ми буднями. Редакция ждет
талантливь1х корреспонденций неизвестнь1х художникоа пера ,
которь1м

с

радостью

подаст

руку

и

предсставит

место

на

страницах журнала».

Такі

слова

можна

назвати

програмою,

дотримуватися редакція журналу у далекому
суттєві вони й нині?
З
наступної

сторінки

«ЮС»

якої

191 З-му.

дивиться

на

мала

А чи не
читача

Олександр Лукашевич. На жаль, подається некролог, який
сповіщає про його передчасну смерть. А далі - його
прозаїчний твір «Федька Ямщию>, який був для мене
несподіванкою- адже О. Лукашевича я знала лише поетом. З
великим задоволенням перечитала подану далі цікаву
рецензі ю
на
поезії
Олександра
Олеся,
підготовлену
ананьївським поетом Миколою Животовим. Приємно стало на

душ і : в нашому провінційному місті Олександр Олесь був
знаний у культурних колах і української поезії тут не цуралися.

До першого номеру «ЮС» є ще поетичний додаток, який
зветься «Лукомор'ям». У ньому надруковані вірші різни~
авторів. Тут і поезії О. Лукашевича, і М. Животова, І
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Володимира Гусєва (обидва працювали в Ананьєві лікарями} , і
киян Г. Шварта, М. Брандта , Ю. Зубовського, Д. Буттєва.

Приємне враження склалося і від вірша Ніни Ліщинської
«Фонтан». Ну а вже гострі вислови Козьми Пруткава не
залишать байдужими нікого.

Треба сказати, що журнал «Южное слово» друкувався в
ананьївській друкарні «Прогресс», ЯІ<а знаходилася того часу
на

М ільйонній

вулиці .

Відоме

й

ім'я

видавця

Л.

-

М.

Заградський.
Редактором
була
рідна
сестра
поета
О. Лукашевича Ганна Володимирівна Животова , яка добре
зналася

на

літературі ,

була

прекрасним

педагогом

і

дуже

любила театр ...
Цікаво ще і те, що редакція «Юного слова» мала два
відділення : в Ананьєві і в Києві. Автори - ананьївці й кияни .
Мова українська і російська.
А сам тижневик, крім поетичного і прозавого відділів, мав

ще й такі : науково-популярний , історичний і археологічний,
театр і музика , живопис, скульптура та інші. Чи не звідси
витоки й сьогоднішнього куль1·урного феномену Ананьєва?
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З ПОЛОНУ РОКІВ
Доцент
Бєлгородського
педагогічного
інституту
ім.
Ольминського Леонід Овсійович Горбатов завжди пам'ятає свою
рідну Ананьївщину, цікавиться їі минулим і сьогоденням. Він
відшукує відомості про історичне минуле краю, про визначних
людей, життя яких пов'язане з містом його дитинства та юності.
І от тепер, проглядаючи книгу відомого радянського

літературознавця А Тарасенкава «Русские позтьt ХХ века» ,
Леонід Овсійович побач ив, що автор книги згадує поета
Олександра Лукашевича і його збірки «Тени мелькнувшие» та
«Мирами», які були надруковані в Ананьєві у 1909 та 1912
роках. Почалися пошуки потомків поета, його книг, архівів . У
бібліотеках Одеси, Харкова, Києва, книг О. Лукашевича не
знайшлося . Але з Державної бібліотеки імені В . І . Леніна в
Москві
надійшов
Горбатову
довгожданий
лист
з
повідомленням, що обидві збірки поета знаходяться в фондах
бібліотеки
і
над
ними
можна
попрацювати .
Уважно
озна йомившись з творчістю поета, вчений з Бєлгорода в листі ,
до
нашого
музею
відзначив
поетичність,
талановитість
Лукашевича , демократичність його духу.
З великим співчуттям розповідає поет в своїх творах про
життя бідноти , засуджує багатіїв- гнобителів народу, закликає

до боротьби за нове життя - вільне, світле, щасливе. Не
можна не надати для прикладу фрагменти з його вірша «Голь
перекатная».

Голь перекатная,
Ль1ками шитая,
Сколько тебя на Руси!
Ть1 неоплатная,
Ть1 и забь1тая,
Крест до конца свой неси!
Голодом вскормлена,
Потом омь1тая,

Чистая сердцем - душой
Жизнию сломлена,

Правом забь1тая, Не поникай головой!
Верь мне: настанет
Счастливое времечко,

Равенства время придет,
Бросит оно ллодотворное семечко,

Семечко скоро взойдет.
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. Відчувається біль автора за долю свого народу. Він наче
наслІдує Некрасова . Це ж відчувається і в віршах «Швед» ,

«Мужич~и» , «Встонала, взрь1дала Россия могучая ... ».
Не нищего стон то, u плач, и рьtданья,
Нет! Плачет и стонет то русский народ,
Без крова, без платья, без средства пропитанья,
Взьtвая с мольбою сред тяжких невзгод ...

Опександр Лукашевич
відображає картини природи:

майстерно,

поетичною мовою

Уж ветер стих, наземь взглянула
Звезда, мерцая среди туч,
СпокойньІ водьІ Тилигула ...
Погас вечерний робкий луч ...

Що ми знаємо про Олександра Володимировича
Лукашееича, про його родину?
Недалеко від Ананьєва у Балті мешкають дві його дочки .

Вони Розповіли нам про батька, показали його рукоnиси,
фотокартки.

Народився Олександр Лукашевич в Ананьєві у 1870 р.
Навчався в Новоросійському університеті , був музично
обдароеаною
людиною.
В Ананьєві
служив
акцизним
чиновн~ком .

Першим слухачем і суддею

його творів була

дружина Раїса Григорівна. В їхньому будинку «За кладками» як

колись говорили часто, збиралися друзі батька і родичі і
відбувапися тоді імпровізовані концерти. Про це згадує старша
дочка Лукашевича Алла Олександрівна . «Батько ,

-

говорить

вона, ·- чудово грав на скрипці!»

О11ександр Володимирович Лукашевич помер у 191 З
році, nохований у рідному місті. До 1925 року дружина його
Раїса Григорівна працювала вчителькою на lV дільниці
спілкувалася з сестрою Євгена Івановича Столиці , яка теж
вчителювала на ІІІ дільниці. Цікаво, що рідна сестра
О . Лукашевича Алла Володимирівна Лукашевич-Животова на
nочатку 20-х років заснувала в Анан~.єві перший дитячий садок

і nрацювала в ньому, а їі чоловік, лікар за фахом , також писав
вірші і еидав їх збіркою під назвою «Клочья нервов» .

Отже, відкрилася нова сторінка з історії нашого міста , яка
розповідає

про

цікавих

людей,

Ананьєві.
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що жили

і

працювали

в

ВІДОМИЙ РОСІЙСЬКИЙ ПОЕТ
НАРОДИВСЯ НЕ ТАК ВЖЕ Й ДАЛЕКО
ВІД НАШОГО МІСТА
1О грудня цього року виповнюється 180 років з дня
народження

російського

поета-демократа

Миколи

Олексійовича Некрасова , ім'я якого добре відоме і в Україні.
А

згадала

ананьївському

надруковано

я

про

нього

альманасі

некролог

ось

«Южное

з

слово»

Олександра

якої

причини.

В

(N2 1, 1913

р.)

Лукашевича,

в

якому

говориться, що наш поет-земляк був близьким родичем М. О .
Некрасова.

Колись, років з
доньками

15

Лукашевича

тому, мені довелося зустрічатися з
Азою

та

Аллою.

Деякий

час

листувалися. Ось тоді вони мені й говорили про родинний
зв'язок батька (а виходить, і їхній) з російським поетом.
Версія родинних зв'язків Олександра Лукашевича мене
заінтригувала , і я звернувся до різної довідкової літератури
про

М.

ниточку ,
зв'язок.

О.

Некрасова,

сподіваючись

знайти

хоч

ЯІ<а б підтвердила або хоча б натякнула
На жаль,

ніяких даних ,

родинний зв'язок Некрасова

--

які

б

прямо

тоненьку
на цей

вказували

на

Лукашевич , я не знайшла. Але

деякі припущення щодо цього можна зробити . Отже . батько
відомого російського поета був із старовинного, але збіднілого
роду

дворян

Некрасових

з

Орловської

губернії.

Олексій

Сергійович Некрасов був учасником Вітчизняної війни 1812
року . У чині поручника служив у 28-му єгерському полку , який
дислокувався у місті Літин Подольської губернії.

1817
дво рян ина
районі

року

він

Андрія

відоме) ,

знайомиться

Семеновича
який

займав

з

донькою

Закревського
пост

українського

(прізвище

у

капітан-справника

Брацлавського повіту. Відомо, що Закревський володів
великим маєтком у містечку Юзвин (того ж повіту) та шістьма
селами на вколо нього , були в нього й Інші володіння. У
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листопаді

1817

року Олексій Некрасов та Олена За кревська

обвінчалися і стали жити в Литині . Коли народився майбутній
поет (у

1821

році), родина вже мешкала в Немирові , де батько

служив у 36-му егерському полку , маючи чин штабс-капітана , а
потім і капітана . А в

1824

році він пішов з військової служби

майором, і повіз свою родину в Ярославську губернію.
Отже,

Микола

Олексійович

Некрасов

народився

на

Україні, в Подальській губернії. Це не так вже й далеко від
нашого, тоді повітового міста. І десь тут треба шукати зв'язки ,
які ріднять сім'ї Лукашевичів та Закревських . Але поки що це
все.

З

усього

Олександр

сказаного

Лукашевич

виходить,

міг

таки

що

бути

наш

поет-земляк

родичем

знаного

російського поета Миколи Олексійов ича Некрасова через рід
Закревських, з яких п оходила мати поета Олена Андріївна
Закревська .
Але

це

тільки

версія .

І,

Дослідження буде продовжено.
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на

жаль,

поки

що

єдина .

ЗА
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РОКІВ ВОДИ БАГАТО ЗБІГЛО ...

Ананьївська пожежна частина цього року святкувала сві й
сторічний ювілей. На жаль, до сьогоднішнього дня дійшло
зовсім мало відомостей про становлення та перші кроки цього
такого необхідного людям формування .

В архівах нашого музею
зроблена більше 100 років тому, в

зберігається фотографія ,
році. Нані й-обличчя

1905

тоді ш н іх ананьївських пожежників , їхнього оф іцера (за деякими
свідченнями ,
його
прізвище Кочаржинський) та
бойове
спорядження: віз, бочка з водою, брезентові шланги та інше.

У спогадах колишнього бійця пожежної частини Павла
Русначенка можна віднайти цікаві моменти з ·п історії. Сам
П. Русначенко служив у ній з 1911 року, пережив буремні події
1917-1920 років і в 1922 році повернувся до пожарки . Разом з
рідним
містом
пережив
фаш истську
окупацію,
радів
звільненню і залишався в рядах вогнеборців до

1947

року. З

його спо1·адів видно, що в 1911 році , кол и він вступив на
службу, пожежн а команда була підп орядкована земські й
уnраві. Складалася команда з 8 бійці в , які майже весь час були
на казарменому становищі , мали один вихідний і зарплатню

18

карбованців на місяць.
Про пожежу сповіщали ударами церковного дзвона
(набат) або за допомогою вершника . Оснащення було
примітивним: запряжений двома кі ньми віз з бочкою і ручним

насосом , а також чотири одноколки , які під час 1 Jжежі
підвозили воду для насосу. Була також двокінна площадка, на

якій . вивозили на місце події пожежІ.;ий інвентар: драбину,
багри , лопати, ломи, два 25-метрові брезентові покривала та
викидні рукави .
Начальник пожежної команди або брандмайор , жив при

земській управі й отримував щомісячно 25 карбованців. В 1911
році ,
як
згадував
Русначенко,
цю
п осаду
займав
Кочаржинський .

Старі люди розповідали, що на колишньому бульварі
(нині це парк імені Кірова) щонеділі грав оркестр пожежників ,
розважаючи місцеву публіку.

А ось спогади ще одного бійця пожежної команди Луки
Глізнуци.
Після всіх революційних подій, п ісля всього
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пережитого не зникла в місті потреба у людях, які вміють

професійно боротися з вогнем. Тому вже у вересні 1920 року в
Ананьєві було створено нову команду пожежників . На той час
вона мала один парний виїзд з бочкою та ручним насосом і
два однокінні вози з бочками для підвазу води.
склад-

12

Особовий

чоловік, начальником команди був Гофман . Через

рік розжилися ще двома однокінними возами з бочками та

однією
nаракінною
площадкою для
вивозу
пожежного
інвентаря на місце пожежі. Зросла і кіль кість бійців , їх стало
вже удвічі більше.

У своїх спогадах Баратинський (на жаль, невідомі його

ім'я та по-батькові), який служив у пожежній команді з 1924 по
1938 рік спочатку начальником, а потім заступником, особливо
виділяє 1924 рік, коли ананьївські пожежники перебазувалися
на свою нинішню територію.

З

1927

року вони мають уже

краще оснащення: автоцистерну та автомашину ГАЗ-А 1 з ·
центробіжним насосом. Проте, кінна тяга залишається в ходу ,

оскільки машини були ще не досить досконалі , мали погану
прохідність , особливо навесні та восени, та й узимку було
нелегко .

Вельми цікаві відомості про ананьївську пожежну частину

можна черпнути із спогадів Андрія Іван овича Страшенського,
який довгий час служив у ній бійцем та начальником караулу.

На час його служби в пожежній частині вже було дві
автомашини відкритого типу «АМОФ-15» та «ГАЗ-АА».
Особливий склад караулу - 8 бійців. За викликом на місце
пожежі негайно виїжджала двокінна бочка з водою і насосом , а
вже за нею машина. Завжди в резерві були три однокінні
бочки. Саме тоді весь особливий склад пожежної команди
отримав сукняне обмундирування та спецодяг.

Перед окупацією Ананьєва фашистами пожежна частина

евакуювалась у тил , більшість бійців пішли на фронт. Після

визволення району , з 1 травня 1944 року, команда вогнеборців
відновила свою роботу, маючи лише дві nарокінні ходи (бочки).
Але шофери-умільці буквально з нічого зібрали машину, і в
грудні цього ж року вона вже працювала. Команда перейшла

на цілодобове чергування . Не можна не відзначити , що в

перші повоєнні півтора року служили бійцями й жінки , і :~ьки з
1946 року команда понавилася чоловіками. Ото вже д1исно 80

«В горящую избу войдет... » На жаль , не відоме ім'я жодної
жінки , яка працювала на той час пожежникам. Можливо, хтось

із ананьївців допоможе згадати імена цих мужніх жіноІ<.
З кожним роком ананьївські пожежники ставали

все
більш кваліфікованими, їхні ряди поповнювала молодь. Кожен
рік

приносив

отримували

нашим

нові

вогнеборцям

засоби

нові

боротьби

з

досягнення ,

вогнем

і

вміло

вони
ними

користувалися.

Гортаючи

«Історичний

формуляр

пожежної

частини»,

читаємо п ро давно вже забуті nодії, Ішли, наприклад , в

1955

році горіла будівля прокуратури , або як доводилося діставати
з амфори людей , які попадали туди й загинули від нестачі
кисню . (Про це тоді багато говорили).
Ідуть часи , змінюється життя , пожежні частини володіють
найновішим

оснащенням,

зростає

професіон алізм

вогнеборці в.

Сьогодні ананьївські пожежники мають чотири бойові
машини ,
оснащення яких дозволяє виконувати будь-які
завдання в найскладніших умовах. Кожна з машин має по три

драби ни ,

що

дозволяє

працювати

у

висотних

будинках .

Особовий склад аварійно-рятувального підрозділу (так нині
називається пожежна частина) налічує

є

й

жінки-диспетчери .

У

планах

44

людини , серед яких

підрозділу

-

придбання

аварійно-рятувального автомобіля , який незмінно у будь-якій
надзвичайній ситуації, не обов'язково пов'язаній з вогнем.
Вже кілька років наша пожежна частина відноситься до

Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, тож досвід
роботи в цьому плані має достатній.
В Україні вже кілька років проводиться акція « Герой
рятівник року». В ній могли б достойно виступити і бійці нашого

аварійно-рятувального

підрозділу

Анатолій

Фадєєв,

Володимир Шевченко, Валерій Негруца , Олександр Хаджилій
та інші . Не пасуть задніх анан ьївські пожежники і в щорічних
змаганнях із швидкісного маневрування . Велику роботу
проводять вони з навчання населення району правилам
пожежної безпеки у побуті , приділяючи особливу увагу дітям .

Це і бесіди на протипожежну тематику у школах району , і
виступи

на батьківських зборах та у трудових колективах.
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Майже в кожній школі створено дружину юних пожежників, які
успішно виступають на обласних змаганнях.
Стало вже традицією кожної останньої п'ятниці місяця
проводити День відкритих дверей, аби кожен бажаючий м іг

ознайомитися

з пожежною технікою та їІ оснащенням ,
побувати на теоретичних та практичних заняттях чергової
варти, отримати відповіді на свої запитання. Тут завжди цікаво
дітям.

Не можна не відзначити і те, що серед ананьївських
пожежників вже складаються династії, дехто працює сім'ями .

Це Фадєєви,
Кравченки.
Начальник

Паладії,

підрозділу

Кравченко

створити

Ераст
музей

Сербіни,

ананьївського
підроаділу.

Герескули,

Петькови ,

авар і йно-рятувального

вирішив
Для

разом

цього

з

колективом

ведеться

пошукова

робота, є вже й певні успіхи. Адже багато мужніх людей свого
часу

служили

в

нашій

пожарці

(так з

любов'ю

називають

ананьївці свою пожежну частину) . В місті добре пам'ятають
О.

О.

Цигольника.

Учасник

Велико'!

Вітчизняної

вtини ,

нагороджений багатьма бойовими орденами й медалями , у
повоєнні роки він був на передньому плані боротьби з вогнем.

Ветеран-вогнеборець
Матеріали

про

залишив

нього

та

по

і нших

собі

добру

відомих

пам'ятІ~.

ананьївських

пожежників обов'язково будуть на стендах майбутнього музею.
А ще задумано збудувати на території підрозділу капличку на
честь святого Миколая-- оборонця від усяких природних лих.

Ананьївські пожежники , нині бі йці аварійно-рятувального
підрозділу,

надзвичайно

люблять

свою

справу ,

весь

час

удосконалюють свої знання та вміння. Вони люблять і свій
рідний край , своє славне місто , і завжди готові прийти на поміч
своїм землякам у будь-якій надзвичайній ситуації. Але хай
краще життя їх не підІ<идає ...
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«ВІН ПРИНОСИВ ЇЙ ДИВОВИЖНОЇ
КРАСИ КВІТИ»
... Грудневого дня 1922 року у Підмосков'ї народилася
дівчинка , якій дали ім'я Надія.
Які усі діти зростала , навчалася у школі , а потім поїхала
до Москви. Вступила до фельдшерсько-акушерської школи на
відділення медичних лаборантів. Школа ця була під опікою
відомої здавна л ікарні ім .. Боткіна. Закінчивши навчання, Надія
Жучкова отримала призначення на роботу до центральної
поліІ<ЛІНІки,
яка
обслуговувала
робітників
метробуду
(Московського метрополітену).
А незабаром почалася війна. Ворожі літаки дуже часто
робили нальоти на місто. Люди спочатку лякалися, а потім
пристосувалися ,

звикли

навіть.

Від

бомб

та

снарядів

населення ховалося у тунелях метро . Надія ж так добре
вивчила підземні станції, що частенько з одного кінця міста у
другий добиралася по шпалах метро.

Як усі жителі Москви, Надія Михайлівна не відлучалася зі
свого місця роботи майже нікуди. Доводилося чергувати на
дахах будинків під час бомбардування, скидати на землю
запалювальні снаряди. Таким чином москвичі оберігали своє
місто від можливих величезних пожарів і жертв.
Згадує
довжелезних

Надія

Михайлівна

аеростатів,

які

обстрілом . Утримували кожний
Невдовзі

у

місті

величезну

піднімалися

у

кількість

небо

перед

10-12 дівчат.

ввели

картки

на

продукти,

яких

катастрофічно не вистачало. На добу видавали 400 г житнього
хліба. Але як же це мало! У Надії з'явилися ознаки авітамінозу,
почали пухнути ноги . Від подальшої біди виручила дівчину ...

повістка.
Прибула вона до місця , визначеного в ній, а там- лише
начальник служби постачання майбутнього госпіталю. Поки

тривало його формування, цей добрий чоловік, бачачи, що
Надія зовсім знесилена, намагався просто підкормити їі.
П оступово дівчина ожила , відчула в собі сили.

У листопаді 1942 року їхній інфекційний госпіталь був
сформований остаточно. Увесь персонал
обладнання
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розмістили у старих вантажних вагонах. їхали довго ... Зима
того року була люта ... Прибули під Сталінград. Усюди голо,
укритися ніде , холодн о .. .
Добралися до ближнього сел а й розгорнули госnіталь. А
там вже й перші хворі з'явилися. Але навіть у неймовірних
умовах

війни

неможливе ,
менше.

Та

медики

щоб
ще

намагалися

інфекційних
Надія

зробити

усе

захворювань

Михайлівна

та

їІ

можливе

було

колеги

й

якомога
надавали

допомогу сусідньому хірургічному госпіталю.
Погнали ворога від Стал інграда , оточили і розбили арм ію
генерала Паулюса , а його самого взяли у полон. Ця зима , це

все, що було тоді там, назавжди залишилося у пам 'яті.
Бойовий шлях Надії Михайлівни та ТІ госпіталю у складі
5-ої ударної армії проходив ІІІ Українським , Білоруським та
Південним фронтами. Вони пам'ятають прифронтові Донецьк,
Дніпропетровськ, Херсон , Миколаїв , Одесу, Кишинів. Не так

вже й далеко була від Ананьєва , який став потім для неї
рідним ...
І нарешті вийшли наші війська на кордони Германії. Тут

точилися жорстокі бої, багато було поранених і вбитих.
Особливо запам'яталися бої за місто Кюстрин.
А згодом - Берлін . І Перемога.. . Сміялися , плакали,
обіймалися, кричали , стріляли залпами у синє небо - усе
зразу, одночасно. Це ж бо кінець війні прийшов' Попереду мир, щастя , молодість!

Але
тільки
у
грудні
46-ro
Надія
Михайлівна
демобілізувалася й повернулася у своє Підмосков'я, та й то
ненадовго. Але про це вже інша розповідь.
У сусідньому з нашим Балтському районі, у селі з

цікавою назвою Мирони 1921 року народився Олексій
Васильович Швець. Родина була велика - 8 дітей, але
працьовита , дружна . Ще школярем Олексій думав навчатися в
Ананьївському технікумі механізації сільського господарства .

Але почув одного разу розповідь про рентгенівський технікум ,
що у Харкові , і дуже захотів вчитися тільки там: цікаво було
побачити , що ж то у люди ни там, усередині!

Коли прийшов час, батько привів хлопчину на вокзал (а
йшли босон іж), посадив у вагон, і поїхав Олексій починати

доросле життя. Потяг він побачив уперше в своєму житті ...
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Застукало, захитало,

затрясло і

поїзд рушив . А хлопчи на

злякався: а раптом розвалиться, що тоді?

Вперше побачив він і велике місто. Здав іспити і вступив
таки де технікуму. Перед самою війною закі нчив Олексій свій

рентгенівський технікум, встиг приїхати додому та й захворі в
тяжко.

Раптом- війна ... Пережив окупацію. Діждався звільнення

Миронів від фашистів , і

4 квітня 1944 року був уже у Котовську

на збірному пункті.
Попав

санінструктором

у

стрілецький

267

полк

83-ї

гвардійської дивізії, що у складі 5-ої УдарноУ армії.

Брав участь у звільненні Кишинева. Війська просувалися
з боями до річки Прут ... Багато тоді було захоплено у німці в
техніки , боєприпасів , багато було й полонених. Вони скидали
свою зброю у великі куп и , і якось дивно було дивитись на ці
величезні насипи гармат, кулеметів , автоматів.
Від Пруту дивізію переІ<инул и на Польщу. Там деякий час

поnовнялися новобранцями , навчали "іх: підкріпили дивізі ю і
боєприпасами ...

У січні
біля

річки

1945 року Олексій Швець брав участь у прориві
Вісла,

форсував їі.

Так

з

боями

просувалися

вперед. Йшли швидко , по 70 км за добу. Дійшли до Одеру. Тут,
біля фортеці Кюстрін Олексій та його бойові друзі провели
важливу операці ю по знешкодженню бойового угрупування
ворога. Для цього їм довелося форсувати невеличким загоном

річку

і

зайняти

плацдарм

біля

дамби .

Завдання

було

викон ано .

.

У

квітні

1945-го

підійшли до нього.
2 травня 1945

виступили
року

Берлін

на

Берлін

був

узятий

і

за

тиждень

радянськими

військами. Це стало першим святом перемоги над фашизмом .

було

А потім було і 9 травня, кол и святкували всі - всі. Це
щастя : ворог переможений , сам Олексій залишився

живий , життя попереду.

Наприкінці

1946

року

Олексій

Васильович

Швець

демобілізувався у званні техніка-лейтенанта ...

Отже , війна
здобутий
дуже

закінчилася . Настав довгожданий мир ,
дорогою
ціною .
Надія
Михайлівна

продовжувала свою службу . І та к раптом склалося , що при
!)5

командирували

їІ до госпіталю , в якому був
і Олексій
Васильович . Познайомилися ... Розповідали один одному про
свої родини, фронтові шляхи, про рідні місця... (Надія

Михайлівна , молодо поблискуючи очима , згадує , як Олексій
Васильович приносив їй дивовижної краси квіти , а він тільки

хитрувато мружить очі . Молоді були, щасливі , що вижили в цій
страшній війні, що зустрілися).

А потім була розруха. Олексій поїхав додому, в свою
Україну, а Надія згодом - до себе у Підмосков'я .
Пройшло зовсім небагато часу, і вчорашній воїн поїха в

до Надії і привіз у свій рідний дім . Родина радо прийняла

дівчину-росіянку.

Свекруха навчила їі готувати український

борщ та інші нехитрі страви, що готують в україн ських селах .

Молода невістка швидко призвичаїлася. Але потрібно було
влаштуватися на роботу, будувати свою сім' ю.

Випадкова
зустріч
в
Одесі
з
лікарем
Сергієм
Романовичем Бур лаковим вирішила це питання . Молоді люди

приїхали до Ананьєва і

відразу закохалися в це місто й

залишилися тут.

Не було свого житла , тому знімали кімнату . З гумором
згадують перші родинні покуnки - примус та горщик, які стали
сі мейними реліквіями.

З часом народився син, якого назвали Петри ком . А глава
сім'ї вирішив учитися в інституті. Вирішив, і завдяки з годі ,
терпінню дружини - таки закінчив учбовий заклад.
32 роки пропрацював він у школі на другій діл ьниці

Ананьєва, викладаючи математику. А Надія Михайлівн а

- у

лабораторії.

Родина Швеців збудувала свій дім, св ітл ий та затишний .

Виховали си на, радіють онукам. В злагоді й повазі одне до

одного прожили разом більше 50 років.
Так поєднала війна долі українського хлопця і дівчин и росіянки . Для них АнанІ:.їв став рідним містом .
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СТОРІНКИ ДРУЖБИ ДВОХ ХУДОЖНИКІВ
Історія
пов 'язана

з

Ананьєва
ім'ям

другої

видатного

половини

ХІХ

художника

століття

Євгена

тісно

Івановича

Столиці, вихованця Петербурзької Академії мистецтв . Але
мало хто знає, що в цьому ж невеликому місті вісім років
творив інший художник, близький друг Столиці і його родини Дмитро Володимирович Комаров.

Про
самого
Дмитра
Комарова
відомо
небагато .
Народився він в 1868 році в селі Соснова Симбірської губерн ії
в

родині

колишніх

кріп аків .

Де навчався

і

яку

мав

освіту

Комаров , не відомо , але художні нахили в нього були , адже
кілька років він працював помічником симбі рського архітектора
С. Н . Огонь-Догановського. Причини його переїзду з берегів
Волги до Ананьєва невідомі, можливо, що це сталося через
його зв'язки з револю ційно настроєними колами .
Отже,

в

провінційному

1896

році

містечку

Дмитро

Комаров

Ананьєві

і

опинився

почав

в

працювати

викладачем креслення в ремісничому училищі .
У списках службовці в Петербурзької Академії мистецтв
Комаров

не значиться ,

але картини

його виставляються

в

Петербурзі , а сам він допускається до екзамену на звання

вчителя

малюванн я

при

Академії

мистецтв .

Того

ж

року

Комаров знайомиться з Є . І . Столицею і незабаром стає його
близьким другом. Частенько вони брали мольберти і йшли в
левади , до вітряків на Одеській горі: писали етюди , зма галися

в зображенні ананьївських вітряків, берегів Тилігула, садів .
Особливо любили обидва осінню пору, тоді їхні пейзажі
відсвічували золотом .

Тісна

дружба

пов'язувала

художникі в

з

сільськими

хлопцями , яких вони зображали на своїх етюдах.
З особливим нетерпінням чекав Комаров друга ,

коли

Євген І ванович брав участь в експ едиції по північних морях ,

Комаров був свід ком від'їзду Столиці н а Д~_лекий Схід. І

перший зустрі в друга після важкої подорожі . І х пов ' язувала
також єдність поглядів, громадських переконань . Так, Столиця
ділився з другом своїм роздумами про подїі в селі , про
неспра ведливість політики царського уряду. Обидва важко
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переживали

загибель

адмірала

Макарова

художника

Верещагіна.
На суд Столиці, фахівця з живопису, Комаров відцав
свою

картину

«Молотобоєць»,

писану

з

сторожа

училища,

якого всі звали Костею, незважаючи на його досить солідний
вік. Євгену Івановичу припала до душі ця картина, і він
наполягав, щоб вона була представлена на весняній виставці

в Петербурзі . Виставляnась чи ні ця
невідомо , невідома і П доля.
Пізньої осені

1904

картина в столиці

-

року Комаров залишає Ананьїв і їде на

Волгу, в містечко Романово-Борисоглєбск. Друзі листуються ,

але зустрічаються дуж1~ рідко. В одному з своїх листів Дмитро
Володимирович згадує, як несподівано одержав телеграму від
Столиці з пропозицією зустрітися в Ярославі, де зупинився
проїздом у Москву ЄвГЕ!Н Іванович.

І знову розлука до

191 О

року. Просто з вокзалу

Комаров

вирушає в художню майстерню друга. Цього разу, як відомо з
листів, на виставці у Петербурзі було експоновано кілька робіт
Дмитра Володимировича. Удвох вони побували на виставці в
Академії
мистецтв,
були
бажаними
гостями
відомих
петербурзьких художників.
Буремні
роки
революції

та
громадянської
в1ини
роз'єднали друзів. Столиця з Ананьєва переїздить до Москви ,
де живе до останніх своїх днів, а Комаров мешкає в

Ульянівську,

а

потім

в

Підмосков'ї у сина ,

скульптора

і

архітектора. Смерть друга Комаров тяжко переживав . Про це
свідчать його листи до вдови художника .

Відомо, що в

1929

і

1930

роках на художніх виставках

експонувалися роботи Дмитра Комарова.

Зараз в Ульяновському обласному художньому музеї

експонується картина Комарова «Лісова сторожка» , яку він
подарував музею в

1930 році.

.

Помер Дмитро Володимирович Комаров у 1931 роцІ .
Багато картин цього талановитого живописця зберігається в
родині його сина. Є тут і роботи, датовані 1876-1904 роками ,
писані в Ананьєві. Сюжети деяких полотен нагадують картини

Столиці, адже вони таІ< часто працювали разом. Але в кожній
роботі відчувається творча індивідуальність майстра .
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НА ЙОГО ПОЛОТНАХ
РІДІіІ СЕРЦЮ КРАЄВИДИ
У першому місяці 1870 року в
родині
представника
старовинного
українського
роду
Столиці
Івана
Якимовича, який служив лісничим на
Поділлі
і
жив
у селі
Будеї
(нині
Балтський район), народився син Євген.
Сюди родина переїхала з Чернігівщини ,
а

згодом оселилася в Ананьєві , який
став рідним для Столиць. Дуже скоро
всі помітили, що Женя має хист до
малювання.
Хлопчина
робив
це
з
великим бажанням
захопленням.
За рекомендацією місцевих педагогів хлопчика вір,дали
навчатися до Одеського регіонального училища та до
рисуваль ної школи , в якій працював тоді знаний у художніх
колах живописець Геннадій Олександрович Ладиженський .
Після їІ закінчення 18-річний Євген їде навчатися
живопису до Петербурзької Академії мистецтв. Тут його
вчителями були Михайло Клодт то видатний художник
передвижник Архип Іванович Куїнджі . В майстерні останнього
одночасно навчалися майбутні художники, які стали гордістю

своєї Батьківщини і знаними у світів М. Реріх, К. Врублевський,
А. Рилов, К. Богаєвський . Євген Столиця був одним з
найулюбленіших
учнів Куїнджі. На всіх фотокартках цього
періоду, що зберігаються в архіві племінника художника

Миколи Васильовича Столиці , наш земляк завжди поруч зі
своїм знаменитим учителем .

І м'я Євгена Столиці стало відомим у

1896 році , коли він

був стипендіатом творчої майстерні Куїнджі. Талановитий
художник за свої учнівські роботи отримав від Академії З срібні
медалі. Виставляти свої роботи Є . Столиця почав з 1891 року ,
а у 1896 році його роботу з учнівської виставки купив для своєї
галереї П . М . Третьяков.

Куїнджі багато часу відцавав своїм учням. Аркаді~ Рилов,

однокурсник Євгена Столиці , у своїх сnогадах розповІдав, що

Архип І ванович ставився особливо уважно до Євгена, знаючи
його працелюбність і відвертість характеру.
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Щовесни у залах Академії мистецтв . nроводилися
виставки їі вихованців" На одній з нІііх разом -з·· t<уїнджі побував

й І . Ю. Рє,п_ін. Ілля Юхимови~ : з~хоrив-с_я nейзажами Столиці,
його великою любов'Ю до· прИроДи. Він відзначив величезну
. роль .світла, гру якого молодий художник використовував для
. передачі .І:Jастрою в зображеІіому пейз()жі.

:: ,

Закін.чивши успішно Академію в ·.1 894 році, Є. Столиця ще

З роки ~алишався їі стипендіатом. Дл.Я·своїх учнів А. І . Куїнджі
щорічно організовував відвrдини Криму, що мало велике
_зна~ення для молодих художн11ків . Зокрема, Євген Столиця
пр_ивозив звідти багато етюді в, . 18~5 рік був знаменним для
Столиці.
Разом
зі
своїм
. приятелем-однокурсником

Костянтином

Врублевським .. він

виїздив

на

етюди

аж

на

мурманське узбережжя та . на осr.рів . нова Земля . Потім на
черговій_ виставці в Академії )"хні роботи отримали досить

високі оцінки.

··:-;-. 'Х травні

" .. . ...

.1898 року Є. ,'.стоJіІиця разом з: іншими учнями

Куїнджі nобував за кордqном . .Архип. Івано~ич дав можливість
свої_ІІ!,І учням відвідати !-іайкращ~ музеї Європи, Вони nобували у
Бер.r.і_іні, .Дрезде.ні, Парижі, Bep~aJJi , ·мІQнхе~;~і, ..де .рзнайомилися

.-з рqботами найвидатніщи~ ...майстрів . ріЗІ:!ИК епох. Як і його
друзі, Євген був у Зqхваті від Qобачен·tоrо. ":
·
З часом доля дала Є!3генові Стол·иці ще · одну можливість
nобувати на півночі. Він взяв участь у перщому заполярному

nлаванні криголама . «Єрмак»., ·до .fіього йо.ю . ~а nросив адмірал
Макаров. В ,травні 1899 . року .КРІІ1ГЩ1а~ .у_зяв курс на північ.
Після повернення з північної е~спедиції . саме в Ананьєві
художник написав свої суворі картини : «Єрмак» у полярних

льодах», «Полярне літо», «У царствj , білих ведмедів», які були
відзначеної нагородами на- весняній виставці в Академії

..

мистецтв.

Ще більший успіх чекав. на художника на Всесвітній
виставці у Парижі.·· Є. Столиця.неоднор;:~зово брав учасп~ У
виставках за кордоном і неб~зуспішно. У Льєжі .за свої роботи

він отримав Велику бронзову. медаль. .. а ·В Мюнхені - золоту. У
Цей же період народжуєт~ся багато пейзажі.в .із зображенням
рідної Ананьївщини.

9 січня 1904 року нападом Японського флоту ~Іа
російську ескадру у Порт-Артурі : почалася r;>осійсько-японська
·· війна.

Адмірала
М~каров.а · ·.· nризнf!ЧІt1Л.І-1 .: коман~уюч~м
Тихоокеанським флqтом.. ; Відnравившись на Далекии Схщ,

9,0

адмірал забажав, щоби з ним поїхав і Євген Столиця , який мав

би зображати мужність російських солдат. Художник у цей час
знаходився в Ананьєві, де й знайшла його телеграма
Макарова. Він зразу ж зібрався і, відвідавши Петербург, поїхав
далі, на Схід . Згодом із газет в Ананьеві дізналися про
загибель Макарова та художника-баталіста Верещагіна разом
з
броненосцем
«Петропавловсью>,
який
підірвався
на
японській міні . Можна тільки уявити, що відчував Столиця у
той час. Пізніше йому стало відомо, що Макаров до останнього
знаходився на капітанському містку, а Верещагін був поруч,
замальовуючи у похідний альбом панораму бою .
Восени художник повернувся до рідного міста. Привіз
багато нових робіт та етюді в, але був у дуже пригніченому
стані . Згодом знову взявся за пензель, і саме в Ананьеві було
закінчено роботу, на якій він зобразив адмірала Макарова та
художника Верещагіна у каюті «ПетропавловсьІ<а». Це була
данина nам'яті великим людям, які були для нього дуже
дорогими. В нашому провінційному Ананьєві художник закінчив
1З своїх полотен·, присвячених подіям російсько-японської

війни . Та й рідна українська природа лікувала його душевний
неспокій
своєю
неповторною
красою.
Один
за одним
народжуються

пейзажі,

в

яких

можна

впізнати

куточки

ананьївських околиць.

Художник знову бере участь в уже традиційних весняних

виставках Академії мистецтв, приїжджаючи до Петербурга з
Ананьєва. І треба сказати, що його пейзажі ніколи не
залишалися непоміченими. Знали його роботи й за кордоном.

На

Мюнхенській

виставці

пейзажі

Столиці

«Зим овий

полудень» та «Зима в Новоросїі» отримали золоті медалі .

1909 рік був знаменитим у житті митця. За поданням А І .
Куїнджі та І . Ю. Рєпіна йому було nрисвоєно звання аІ<адеміка
живопису. Досить плідним був і наступний ріІ<. У своїх спогадах
його друг, також художник, В. Д. Комаров розповідав, що,

завіта вши до майстерні Столиці, він побачив багато
розвішаних і розкладених картин та етюдів. Є . Столиця
готувався до чергової виставки. Тут же знаходи~а_ся ~ каР.тин~
«Вечірній дзвін», що отримала приз на конкурсІ ІменІ Кх1ндж1 .
Комаров

тоді

запропонував

йому

відвідати

багаторІчного

в'язня Шліссельбурзької
фортеці , легендарного Мико~у
Морозова, який був у захопл енні від сільських . пейзажІв
Столиці. Це була надзвичайно цікава і пам'ятна зустрІЧ.
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Євген
Іванович
багато
працює,
бере
участь
у
різноманітних конкурсах і виставках. У конкурсах імені свого
вчителя А. І. Куїнджі, він отримав n'ять головних премій .
У 1916 році Євген Столиця залишає Петербург і вже

майже не виїжджає з Ананьєва, переживаючи разом зі своїми
земляками усі незгоди тих часів. Жив з велики м болем від
отриманої звістки, що залишені в Петербурзі більше 2-х тисяч
робіт загубилися в буревії революції. Як згадував його небіж

Микола Столиця, деякі з них продавалися потім на різних
аукціонах. Та присутність nоруч матері Ольги Вікентіївни та
сестри Ольги поступово повертає йому бажання жити і
творити. І знову ананьївці бачать художника в полі , левадах,
лісі, на березі Тилігулу. Додому він повертається з чудовими
етюдами і прекрасним настроєм. Тоді-то й була написана
картина «На просторі», яка є окрасою нашого музею.

·З

великими

надіями

у

1922

році

Євген

Іванович

переїздить до Москви. Часи були дуже складні, жилося йому
тут нелегко. Доводилося працювати у холодній студії. На
етюди у Сокольники, до Нескучного саду та в інші живоnисні
місця ходив пішки. І все ж почував себе щасливим від
зустрічей з друзями-художниками К. Богаєвським, А. Риловим,
архітектором Гусевим та іншими представниками російської
інтелігенції. Разом з ними у листопаді цього ж 1922 року
академік відзначив 25-річчя своє"і творчої діяльності.
3 великою радістю Євген Столиця прийняв запрош~ння

попрацювати у Троїцька-Сергіївській лаврі у Загорську. Иому
відвели під майстерню велику світлу кімнату, де він з
насолодою працював.

Тут, у Москві, Столиці одружився, і вже з дружиною

при"іздив до Ананьєва.
куточками,
показував

Водив їі своїми найулюбленішими
заповітні
місцини,
де
любив

усамітнюватися з мольбертом.

Але життя художника було важке. Майже постійно
відчував велику матеріальну скруту, важко було знайти фарби
та полотно. його небіж Микола Столиця згадував , що під час
життя

у

Загорську

Євгену

Івановичу

доводилося

руками

перетирати старі, напівзасохлі фарби, які відшукували . ~
приносили йому монахи, а nисав сво"і пейзажі на фане~І 1
картоні. На жаль, у ті часи пейзажі не були ~опулярн1 _в

державних організацій , які проводили закуп1вл~ робІ!
художників. Тому у творчому доробку Євгена СтолицІ були и
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портрети революційних та державних діячів. А в Ананьєві
селяни з Гандрабур умовили його написати для сільсько·і
церкви портрети чотирьох євангелістів. Він не відмовив ,
роботу виконав. Селяни привезли йому за це 2 мішки
борошна. Це було в оста~tній його приїзд до Ананьєва у 1928
році. А роком раніше йому було призначено персональну
пенсію, що трохи позбавило постійної фінансової скрути.
Помер Є. І. Столиця в 1929 році у Москві.
Роботи академіка Є. Столиці стають дедалі цікавими

для мистецтвознавців. Вони приїздять до нашого музею,
щоб ознайомитися з його роботами та з містом, в якому він
жив і творив свої неповторні пейзажі.
На жаль, творчість художника ще мало вивчено.
Причин тому багато. Більшу частину свого життя він
провів вдалині від столичних міст, де мешкала більшість
художників, хоча й виставляв
свої картини на багатьох
великих виставках. Крім того, Як уже згадувалося, в часи
революційних подій загубилося більше двох тисяч його робіт

(за деякими даними, близько 5 тисяч), Не можна не
відзначити і той факт, що якраз у період плідної роботи
Столиці-пейзажиста до цього жанру ставилися досить
скептично, без розуміння. Можливо, свою роль відіграло й те,
що художник полюбляв віддавати друзям свої роботи, які

припали їм до душі. його родичка, яка мешкала у Петербурзі,

ще у 80-ті роки минулого століття, писала мені, що знає
трьох колекціонерів, у яких знаходиться близько 50-ти
пейзажів
Столиці.
Отже,
багато пейзажів художника
прикрашають приватні колекцІі:
Не можу не сказати, що москвич Микола Столиця, про
якого вже згадувалося, написав книгу про свого дядька

художника, але видати не встиг. Деякі рукописні глави з неї
зберігаються у нашому музеї:
Ми, ананьївці, можемо

гордитися

нашим

земляком,

художником Є. Столицею і тим, що наше зібрання його робіт
-найбільше серед музеїв СНД
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ПОРТРЕТИСТ, ІКОНОПИСЕЦЬ,
РЕСТАВРАТОР ...
Це був не перший його візит до музею. Цього разу в його
руках була робота, яку він розкрив майже з благоговінням . І не
дивно , адже це був портрет усім нам добре відомого отця
Іоанна Дементьєва.

Цей портрет ми, музейнИки, роздивлялися довго. Довго і
мовчки. Адже з нього дивиласЯ на

нас людина, знана й

шанована в місті та районі, яка, на жаль, залишипа цей світ.

Так, майже мовчки , і розійшлися того дня. А наступні дні ще і
ще

раз вдивлялися в обличчя на портреті ,
згадували
священика та події у місті, в яких брав участь отець І оанн. Мені

здається, що його знали всі. А портрет ... Коли вдивляєшся у
нього, то, перш за все , дивують очі

-

уважні , принизливі і

сумні. Наче сама доля виливається з цих очей.
Автор вистраждав свою роботу, працюючи над нею з
особливим почуттям і повагою до свого героя . А вже потім ,
через

деякий

розповідав

час

про

Костянтин
отця

Трохимович

Іоанна,

його

Крючков

енергійну,

багато
творчу,

життєлюбну натуру.
.
Костянтин Трохимович- людина, віддана живопису всім
серцем. Він художник-аматор, любов до художньо"і творчості

несе в собі все своє життя.
Художник не любить говорити про себе. Якось загадково

всміхається і переводить розмову на інше. Але з того, що таки
вдалося «витягнути» з нього, стає зрозуміло, що життя не

балувало цю людину. Війна забрала в нього батька. Хлопчина
любив малювати, мріяв про кольорові олівці і папір для
малювання , а малювати доводилося на газетах. Костя часто
ходив до

військового

шпиталю,

аби хоч

якось

розрадити

поранених бійців . Можливо, жевріла в думці надія взнати щось

про · батька . Серед поранених був художник, який і навчав
Костю найголовнішим навичкам живопису, багато розповідав
про відомих майстрів пензля.

.

Костянтин Трохимович й на заводі працював, й

25 років

відслужив в армії, та ніколи , ні за яких обставин не розлучався

з пензлем та фарбами . Живопис став частиною його життя . Він
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добре

знається

на

історії

епохи

Відродження,

історії

російського та українського живопису, та й сучасні майстри
добре відомі цій людині.
·
У нашому музеї є вже декільІ{а робіт К. Крючкова.
Здебільшого, це портрети . Хочу підкреслити, що автор
намагається віднайти і передати у своїх роботах якісь особливі
риси характеру своїх героїв. Взагалі-то, його цікавлять люди

неординарні ,

самобутні, творчі. Він намагається, і не без
успіху, передати духовний стан свого Героя. Так, у портреті
Г. М . Бондаруча вражає лагідний погляд, доброта, якою він
наче увесь світиться . З іншого портрета на нас дивляться
уважні , дослідн ицькі очі, які наче в душу заглядають.
дівчинка має бути психологом , великим психологом»

-

« Ця
каже

про свою модель Костянтин Трохимович.
По-своєму цікавий і портрет відомого в нашому місті
музиканта

В.
М. Добровольського. А напередодні Дня
н езалежності художня галерея музею поповнилася портретом
історика і політичного діяча М. Грушевського. І не можу не
відзначити, що К. Крючков добре вивчив його життя та
діяльність, маючи свій погляд на цього видатного державного
діяча.

Окремим етапом у житті Костянтина Трохимовича була

робота з оновлення храму св . Олександра Невсь кого. його
руки вміють і реставрувати давні ікони та розписи. Він з
гордістю і хвилюванням розповідає про свою роботу ра~.ом з
колегами у храмі , і знов згадує отця Іоанна.
К. Крючков любить своїх героїв і малює лише тих, хто

цікавий

для

нього

як

особистість.

Автор

залюбки

дарує

портрети своїм героям.

Аматор задумав здійснити серію портретів під назвою

«Люди мого краю». Вже зроблено кілька портретів, а попереду
ще роботи і роботи ...

Хочеться сподіватися, що в недалекому майбутньому
і гості міста розглядатимуть у музеї nортретну
галерею своїх земляків . А автору хочеться щиро побажати
ананьївці

всіляких гараздів і творчого натхнення.
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ЗАГИНУЛИ В НЕВОЛІ ...
У

кількох

списки,

номерах

газета

доктора

Степановича

відчуваєш,

«Сільські

вісті»

друкувала

битись
серце. Це списки людей, які загинули у неволі , а точніше,
перебуваючи в полоні під час Великої Вітчизняної війни. І до
цього часу доля багатьох з них була невідомою ...
Літопис про долю військовополонених - так називають
книгу

читаючи які ,

історичних

Чайковського

Військовополонені

й

як сильно починає

наук,

професора

«Полон:

інтерновані

в

за

чужі

Україні

і

Анатолія

свої

1939-1953

гріхи.
рр.».

Перше видання їі вийшло у 2002 році. Нинішнє, друге,
допрацьоване і значно розширене завдяки новим архівним
матеріалам . Це видання майже одночасно вийшло в Україні та
Польщі, можливо, скоро вийде й німецькою мовою .
·
Полон є невід'ємною частиною кожної війни . У нас довгий
час ця болюча до нестями тема була майже закрита . І лише
останнім
часом
про
долю
колишніх
радянських
військовополонених стали писати й говорити набагато більше.
Задум написати книгу на та ку болючу тему зародився у
професора Чайковського давно. Багато років збирав він
необхідну інформацію у різних архівах колишнього Союзу та
інших країн , аналізував і систематизував різноманітні , часом
суперечливі відомості з цієї проблеми. Він уперше зумів
відкрити широкому загалу завісу таємничості, що покривала

документальні матеріали зазвичай закритих архівів під грифом
«цілком таємно».

Водночас це не тільки науІ<ове досл ідження доІ<уме нтів , а
й жива розповідь про складні долі людей -військовополонених

під час війни . Разом із сухою офіційною мовою документів,
історичних довідок,

службових записок

розповіді

конкретних людей,

про

долі

учасників тих подій, авторські коментарі.
Книга
Чайковського
дійсно
фундаментальним

виданням ,

яке

стало

у

книзі пода ються
спогади та листи
є

грунтовним

практично

першим

широкомасштабним літописом про долю військовополонених.

Автор розповідає : «Під час роботи над цією книгою я
прагнув ,

з

одного боку ,

застерігати

від

можливого

нового

воєнного зіткнення, подібного до того, яке було в середині ХХ
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століття , а з іншого

служити справі формування і пош ирення

-

миру, зміцнення взаєморозуміння і поваги між народами , в
тому числі й між вчорашніми військовими супротивниками».
Не

так

конференція

давно

в

«1941-1945

Німеччині відбулася міжнародна
роІ<И . Полон та повернення на

Батьківщину радянських і німецьких військовополонених». Її
учасниками були
України ,

вчені-історики з Австрії,

Білорусі,

Норвегії,

Фінляндії.

Німеччини ,

Під

час

Росії,

наукових

доповідей і дискусій обговорювалися різні аспекти військового

полону

й

інтернування .

Анатолій

Чайковський

виступив

з

допові,одю «Працевикористання німецьких військовополонених

й інтернованих в Україні у nеріод

1944-1953

років» .

За офіційними даними, на території України у цей період

перебувало

понад

700

тисяч

німецьких,

австр1иських,

румунських, угорських, польських та інших національностей
військовополонених.

В цілому ж, за даними істориків у німецькому полоні
6,2 мільйона чоловік. З них майже 4

опинилися близько
мільйони загинуло.

Про умови , в яких знаходилися наші полонені , ми знаємо.
Люди гинули від голоду, холоду й різних тортур . У набагато

кращих умовах знаходилися в нас nолонені гітлерівці . Не так
давно було опубліковано норми й набори продовольчих
поставок німецьким військовополоненим: хліб житній - 600 г,

овочі , картопля-

500

г, м'ясо, жири-

93 · г,

крупи-

80

г. Меню

наших полонених було набагато скуднішим .

Учасники згаданої вище конференції відвідали колишній
табір для радянських війсьІ<овополонених і музей на його
території. Анатолію Степановичу було передано архівні
документи на щонайменше 8 тисяч осіб, здебільшого

українського походження , які за гинули в цьому та сусідніх
таборах.

Частина прізвищ цих людей після перекладу з німецької
оприлюднюється на шпальтах «С ільських вістей». І газета
почала отримувати листи від тих, хто побачив у списках імена
дорогих людей , про долю яких було невідомо до цього часу.

Я ж, вчитуючись у надру1юван і прізвища знайшла чимало
тих , хто родом з Одещини : Дімов, Харчев , Кулєв (ці прізвища

характерні для півдня області), Бурдейний, Крутій, Махоnаті й
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(Маналатій} , Майстренко, Крипопищенко , Гранків ...
такі наші, ананьївські.
.

-

це вже

Защемило серце, коли вчиталася : Герасютенко Олексій ,
р. Н ., м . Ананьїв. Дорошенко Яків , 22.10.1922 р.,
Новоселівка Одеської області , 31.01.1944 р.; Дорошенко
Макар , Кохані вка Одесt:.кої області , 17.04.1944.
Може, чекають ще їх, може, є ще родичі цих загиблих
бранців, наших земляків? Озвіться ж, люди ! Згадайте своїх
родич ів , що не повернулися з вій ни , запаліть свічку в їх

1900

пам'ять.

Списки ще довго друкуватимуть в газеті «Сільські вісті » .
Близькі полонених, які знайдуть прізвища своїх рідних , можуть
отримати

детальн ішу інформацію про долю цих людей ,
звернувшись через «С ільські вісті » до професора А. С.
Чайковського, який надав редакції ці списки .
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ТІЄЇ СТРАШНОЇ ДНИНИ
Не секрет, що здавна мешкають тут люди різних
націон альностей: українці , молдавани, росіяни, болгари, євреї,
поляки тощо. Жили завжди дружно, вносячи свою лепту у
розвиток
рідного
міста ,
надаючи
йому
неповторного
забарвлення та колориту в усьому. Разом переживали усі

історичні

події,

разом

будуючи

нові

вулиці ,

будинки ,

nрикрашаючи Тх деревами й квітами . Разом грали весілля,
раділи народженню дітей, працювали й проводжали померлих
за вічну межу. Мешкали мирно, поважаючи звичаї й обряди
один одного.

Колись давно, у громадянську війну, коли на Ананьїв
нападали різні банди, ананьївці переховували під час погромів
своїх земляків-євреїв, часто ризикуючи жипям . А коли
прийшла на нашу землю фашистська чума, що захопила всю

Європу, близько

17 тисяч ананьївців пішли захищати свою
Батьківщину, і було серед них багато людей з єврейськими
прізв ищами .
Ананьївською бруківкою вперше пройшли ковані чоботи

окупантів

7 серпня 1941

року, і з тих пір чорна доба тривала аж

три роки .

Як згадувала мешканка міста К. П . Робул , через кілька

днів після приходу фашистів по всіх вулицях і вуличках, по всіх
закутках проїхала відкрита машина з німецьким офіцером ,
який оголошував, що такого-то дня , о такій-то годині всі жителі

міста мають зібратися на базарній площі. (До речі, це був син
відомого в Ананьївському повіті до 1917 року ба гатого
землевласника Ре міха) .
У призначений час майже всі , хто міг пересуватися по

землі , зібралися на вказаному місці . Той же самий офіцер
оголосив про нові порядки , за якими мають жити відтепер
ананьївці: за найменший непослух, суnротив - розстріл . Люди
стояли пригнічені від почутого. Але після чергової об'яви їм
стало ще гірше: усім особам єврейської національності

наказано було відділитися у ліву сторону. Ім було об'явлено,
що віднині вони житимуть на Криві й вулиці (нині вулиця
Т. Шевченка) у тимчасовому гепо за особливими правилами.

99

Не можна було виходити за межі гетто, заборонялося
спілкуван ня з іншими людьми за його межами.
Так почався в нашому місті окупацій ний режим. Місцеве
європейство
пе реселилося
на
Криву
вули цю,
дехто
переховувався, декого вигнали з будинків сил ою.

Ананьївці

намагалися

допомогти

своїм

нещасним

землякам. Вони тихцем відвідували ту частину міста, де
знаходилося тимчасове гетто, і несли, хто що міг, воду , хліб ,
молоко, щось варене ...

румунські

солдати ,

Іноді, особливо коли несли охорону

вдавалося дещо

передати

людям,

які

потрапили в біду: жінкам, дітям, старим і немічним.

Крі м гетто на Криві й, багато людей було закрито у
підвалах будинків , що на нині шні й вулиці К. Лібкнехта. Жителі
н ашого міста І. Головко та К. Робул розповідали, що зв ідти
часто було чути плач, крик та стогін людей: нещасні часто
благали води і хліба.

.

Чорним днем у житті Ананьєва стало

28

серпня

1941

року. Усіх, хто nеребував у гетто , оточили фашистські солдати
і погнали їх вулицею Радянською (нині Незалежності) у
напрямку станції Жеребкове.

Цей

залитий

слізьми

натовп

супроводжували

сотні

городяни, які йшли з обох боків тротуарами і теж плакали .

Було чути слова прощання і покаяння. Адже всі розуміли, що
прощаються нав і ки.
Охорона з німецьких солдатів з
автоматами

відштовхувала

проводжальників,

а десь

вище

цегельного заводу взагалі заборонила їм йти далі.
Довго ще стояли люди, не розходилися по домівках, бо
знали, що це був останн і й у житті смертників-·земляків шлях ...
А ще згодом почулися :звуки автоматних черг .. .

Людмила

Василівна Шиянівська,

свідок тих страшних

подій , згадувала цей чорний день 28 серпня 1941 року з
великим сумом . І вона ж повідала мені історію родини відомого
в місті до війни лікаря Вайсмана.

Того фатального дня, коли натовп нещасних повільно

рухався назустріч своїй смерті, була в ньому і

родина

Вайсмана. В якийсь зручний момент бабуся виштовхнула У

натовп проводжаючих свою 4-річну онучку Раєчку. Згодом

дитина прийшла до будинку,
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де ще недавно мешкала

з

батьками. А куди їй , 4-річній, було йти? Та жили в цьому
будинку вже інші люди.

Вони все ж таки пожаліли дитину, забрали додому і
кілька місяців переховували їі. Бідна дівчинка мріяла про те,
що пофарбують їй волосся в білий колір , і зможе вона тоді
бігати по двору, не боючись нікого. (А була Раєчка смаглява,
чорноока,

з гарним темним кучерявим волоссям). Доля цієї

дитини трагічна і до кінця не відома. Говорили, що рятівники
таємно перевезли їі до Березівки. Інші говорили, що дівчинку

забрали фашисти, а людей , які П переховували, ледь не
розстріляли. Бувала я в цьому будинку, вдивлялася у закуток,

де

П

переховували ,

зерном

заклавши

лантухами

з

борошном

і

.. .

Через дея кий

час,

вже

після

Перемоги,

приїздив до

Ананьєва пікар Вайсман. Зберегла його доля, не загинув на
фронті . .. Походив по місту, дізнався про загибель своєї
родини і - поїхав з міста назавжди.
А тоді, 28 серпня 1941-го, довго ще чули ананьївці

автоматні черги, і здригалися їхні серця, бо розуміли, що там
вмирають їхн і земляки.
Наступного дня німецьІ<і і румунські солдати зібрали
чоловіків з лопатами й погнали їх до місця розстрілу, щоби
засипати трупи.

Розповідали люди , що багато ще було там живих, вони

сто гнали, кричали від болю. А німці ходили й добивали їх із
пістолетів .

Ананьєві

декілька .

Трупами розстріляних заповнювали протитанкові
були вириті на п івнічн і й частині околиці міста .

Таких

рови , які

Там,

масових

у

тих

розстрілів

страшних

було

в

протитанкових

ровах ,

лежить

близько 5 тисяч людей (а,
може, й більше):
це і
військовополонені , яких привозили сюди з Гвоздавки та Балти ,
це й мирні жителі з сіл нашого та інших районів.
За даними видання «Історія міст і сіл України», в
Ананьєві було страчено 2,5 тисячі мирних жителів. Але це не
зовсім точно. Факти говорять про те, що жертв було значно
більше .
Розстрілювали родинами . А родини ж були
немаленькі , в кожній по 3-5, а то і більше дітей.
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Тому у «Книзі скорботи» часто зустрічається лише ім'я
батька чи матері з подальшим уточненням: 3 нею (ним) З , 5, 7
дітей. '
Розстріляли Бузю Найфлейш з трьома дітьми , Іту
Найфлейш, Басю Литвак 3
двома дітьми, Сейбл Бідняк з
двома дітьми , троє дорослих Ерліхманів з двома дітьми ... І ще
величезну кількість людей, серед яких багато дітей.
Там, у тих протитанкових ровах, залишилася родин а
Гітман з дочками Манею , Женею і Фірою. Донька Мані глибокої
ночі отямилася , виповзла з-під трупів і поповзла до людей у

село. Жителі Майнового (Новогеоргіївки) врятували дівчинку
від чужинців. Але nісля війни nрожила вона зовсім мало nомерла від туберкульозу.
Новогеоргіївці врятували від смерті Маню Клейман і
Лялю Ладиженську, яка втратила своїх дітей nід час розстрілу.
Переховували від фашистів 2··Х сестер і в Селіванівці .
Таких випадків, коли люди, ризикуючи своїм жипям, рятували
інших, було багато.
Нині на місці , де були колись горезвісні протитанкові
рови, де знайшли свою могилу мої земляки, серед яких багато
євреїв, стоїть камінь Пам 'яті й Скорботи. Сюди зрідка
nриїздять родичі загиблих. Приїздять вклонитися, nокласти
квіти й помовчати ...

Змінилися покоління. Події тих часів відійшли в історію.
Але людство має пам'ятати , що несе фашизм , навіть у
новітньому оздобленні .
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І .БУДУТЬ ЛЮДИ!
Багато
куточком

на

хто
землі .

вважають

Ананьїв

Навіть ті ,

хто

своїм

найріднішим

прожив тут деякий

час,

встигають полюбити його скромну красу й загадковість. Хіба

буде хтось заперечувати, що в нашому невеличкому місті є
якась потаємність? Можливо, ми, корінні ананьївці, та к звикли
до нього , що й не помічаємо його надзвичайної тихої краси та
оригінальності . А от ті, хто приїздить до Ананьєва , вбирають у
себе і цю красу , і потаємність, і закохуються назавжди у нашу
невеличку степову перлину.

Але я хочу розповісти про зовсім молоду людину, для неї
наш Ананьїв став дорогим і рідним.
Закінчивши школу-інтернат, ступив хлопець у доросле
життя . Ступив один , без батька-матері, без бабусі-дідуся,
ступив сам, без нікого.
Був у хлопчини чарівний дар -- вмінн я дивитися на життя

по-своєму , бачити все у кольорах, відомих тільки йому.
Я познайомилася з Віктором майже випадково, а коли
побачила його малюнки , то була nриголомшена: деяІ<і роботи

хлопчика,

тодішнього

1 і -класника ,

було

виконано

так

майстерно, ніби над ними працював справжній фахівець.
Виникла ідея провести в музеї виставку його робіт.
Для багатьох ананьївців виставка робіт випускника
інтернату Віктора Прялкіна була несподіваною, але нікого не
залишила байдужим . Усіх схвилювала доля цієї майже
дорослої дитини.

В перших документах, які мали б супроводжувати його
життя, є одно єдине слово «nідкидьок». Страшне слово! Що
може бути болючішим та гіршим для дитини?

Будинок маляти , дитячі будинки, школи-інтернату ... У цих
казених будинках пройшло дитинство хлопчика. Різні нянечки ,
вихователі , вч ителі зустрічалися на сирітській життєвій дорозі .
Різне відношення, різне розуміння .. . Так і зростав хлопчина , не

знаючи ні батьківської, ні материнської ласки . Він ні разу не
відчув ласкавої руки матері на своїй голівці , ні маминого тепла

і турботи , кол и хворів . Ріс собі , як усі ті, хто був таким , як в ін , сиротам и .
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Атестат
про
середню
освіту
Віктор
отримав
в
Ананьївській школІ-Інтернаті. Вчителі і вихователі добре
розуміли, чому він буває колючим, іноді й зухвалим . Адже
таким

зробило

його

принципом
було
познайомилася.

життя,

вижити.

в
Ось

яко му,
з

на

таким

жаль ,

головним

Віктором

я

й

Коли я вперше побачила його малюнок, не повірил а очам
своїм : на простому папері були зображені такі дивні пейзажі .

Масляними фарбами і так майстерно! На ви ставці люди ( а їх
було чимало) , які бач или ці роботи , були приємно здивовані .
Про юного художника з'явилися публікації в районній та м іській
газетах. Подивитися н;::~ творіння Віктора приходил и навіть ті,
хто досі зовсім не цікавився живописом . Тоді ж, на відкритті
своєї першої в житті ЕІиставки, хлопець отримав невеличкий
гонорар

-

велику плитку шоколаду з вкладеною в обгортку

десяткою. Згодом Віктор зізнався , що пам 'ятатиме цей гонорар
усе своє життя .

Кілька місяців до закінчення школи його наставником і
вчителем з живопису добровільно стала керівник художньої
студії школи мистецтв Олена Анатоліївна Тичина . Вона
дивувалася його таланту великому бажа нню пізнати таїни
живоп ису та раділ а його успіхам . Віктор відчув, що йо му не
вистачає необхідних знань , тому намагався я комога більше
вчитися усьому, чому навчала його наставниця.
Долею В і ктора Прялкіна переймалося багато ана н ьївців .
Люди телефонувал и до музею, запитували , намагалися щось

порадити. Так, після одного із таких дзвінкі в та довгих роздум ів
і сумнівів Віктор п оїхав у Решетил івський художній ліцей , що
на Полтавщині .

До Ананьєва надходять його листи , сповнен і радості від
того , що він пізнає осІ·ЮВи живопису, що у нього прекрасн и й
куратор , який опікується ним, як рідний . Він бе ре юнака н а
етюди , до церкви, на різні художні виставки в Полтаву. За його
ж рекомендацією Віктор вступає до художнього інституту ім ..
Бойчука в Косах на І ваІ·ю-Франківщині .

.

Нині молодий художник продовжує навчатися живопису .

його роботи виставляються на різних виставках . Кілька з них
вже купили знані любителі живописного мистецтва .
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Щоразу,

відвідуючи Ананьїв,

Віктор

привозить

свої

роботи . Він дарує їх своїм друзям і тим, хто колись
підтримував його. Кілька етюдів подарував він і нашому музею .
Кожен й ого приїзд не обходиться без відвідин Тетяни І ванівни
Поліщук, родина якої стала для Віктора, як рідна .
Навчаючись в інституті , хлопець багато читає . Особливо
любить книжки про в ідомих художників І . Рєnіна , І . Шишкіна , а
ідеалом для себе має Врубеля.
Віктор - мрійник і романтик, як усі творчі люди. А ще він
дуже хоче відшукати свою ма му. «Хочу побачити, яка вона

жінка , що дала мені життя» ,

-

говорить Віктор. Відчуваю, що

-

він простив би їй все на світі: і своє сирітське дитинство , і
відсутність рідної домівки , і той біль, що живе в його серці від

непізнаного

материнського

тепла

та

любові.

Тільки

б

знайшлася!

Незважаючи на гірке дитинство, Віктор несе у своєму

серці

добро

і

велику

любов

до

людей.

Він

вірить

у

справедливість і велику любов.
Хлопчина виріс,

змужнів і

впевнено кроr<ує вперед по

життю . І хай Бог допомагає йому в усьому.
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ДЕЩО ПРО РОДОВІД
П. І. НІЩИНСЬКОГО
Музична
композиція
«Вечорниці» до п'єси «Назар

Стодоля»

добре

відома

ананьївцям. Перші акорди до
героїчно-епічного
хору

«Закувала та сива зозуля» з
«Вечорниць»
давно
вже
стали

музичною емблемою
нашого міста і району.

Більшість

ананьІВЦІВ

знає, що автором цього твору

був

відомий

український

композитор
ХІХ
століття
Петро І ванович Ніщинський.

Але
мало хто знає , що
написаний він в нашому місті,
коли

композитор

Б. В. Стукала біля пам'ятника

зозуля»

свого уславленого прадіда

був

тут

вставлений

П. І. Ніщинського

«Вечорниць»
1984 р. надання
їх
політичного відтінку .
Він чудово гармонує
обстановкою дії «Назара Стодолі».

Сучасники

жив

і

працював у гімназії.
Свого
часу хор «Закувала та сива

Ніщинського

високо

до

з
метою
спеціальноз історичною

цінували

його

композиторську діяльнісlь. М. В. Лисенко був одним з невтомних
популяризаторів творчості композитора, вставляючи до програми
концертів

керованого

ним

професіонального

хору

твори

Ніщинського «Козак Софрон», «Пісня про Байду» і «Закувала та
сива зозуля» , надаючи останньому особливого значення.
Серед видатних представників української демократичної
культури минулого стол іття Петро Іванович Ніщинський оди11 з
найменш
вивчених.
Дійсно,
біографів
Ніщинського
підстерігають великі труднощі. Життя його проходило в Києві,
Афінах, Петербурзі, Одесі, Ананьєві, Бердянську, в тій чи іншій
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МІРІ

зв'язане

з

Львовом,

Херсоном,

Єлизаветградом

(Кіровоград) , Поділлям.

Але головною причиною труднощів є те , що відсутній
особистий архів композитора , ЯІ<ИЙ міг би дати можливістІЬ
увійти в творчу лабораторію майстра, дізнатись про його
плани, проаналізувати намі ри. На жаль, відома нині музична
та л ітературна спадщина Петра Івановича Ніщинського дуже
незначна , багато з його творів лишилися у рукописах. А архів,
як відомо, був загублений .
До останнього часу мало що було відомо і про нащадків
Ніщинського. Ми знали , що в родині Петра і Кароліни
НіщинсьІ<ИХ було дві дочки . Старша Муза, після заміжня жила в
Єлизаветграді , а молодша, яку батьки називали Люля (мабутІЬ
Юлія) мешкала з ними в Ананьєві . Відомо , що Петро Іванович
разом

з

Музою

брав

участь

у

виставах

трупи

Марка

Кропивницького, в тому числі і в п ' єсі « Назар Стодоля», п ро
що

свідчить

фотографія

1875

року.

На

жаль,

про

долю

молодшої дочки поки що невідомо.
Недавно нам вдалося дещо взнати про долю нащадків
Ніщинського по лінії, що йде від старшої дочки Музи Петрівни .

У цьому нам допоміг Борис Володимирович Стукала, nрямий
правнуІ< композитора.

У Музи Петрівни та їі чоловіка Петра Івановича Левицького

було

дітей. Серед них були і співаки, і музиканти (досить

9

відомі) , і автори, і інженери . їхня донька Людмила мала
Це

вже

правнуки

Володимирович .

композитора,

Як і його брати,

одним

з

яких

і

є

5 дітей .
Борис

він боронив Вітчизну від

фашистів. Був він фронтовим шофером, підвозив на передову

снаряди, вивозив у тил поранених. Був і сам тяжко поранений .
Має бойові нагороди . Після війни також шоферував , зараз на

пенсії.

Мешкає

нині

в

м.

Білгород-Дністровську.

Приїзд до

Ананьєві був для нього великою подією, адже тут колись жив

уславлений прадід. Б. В. Стукала відвідав районний музей ,
музичну школу, побував біля меморіальної дошки П. R.
Ніщинського на одному з будинІ<ів міста. Він поділився спогадами
про свою бабусю Музу, згадав їІ розповіді про батька,
композитора. Перед від'їздом з Ананьєва правнук приніс до
пам'ятника своєму прадідові квіти і вінок.
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ОЗОВІТЬСЯ ХТОСЬ,

ІЗ РОДУ БАЙБУЗЕНКІВ ...
З моєю однокласницею Аллою Калініченко ми не
бачилися кілька десятиліть. Тому, коли вона nриїхала в
Ананьїв (це було майже три роки тому) , ми дуже зраділи одна
одній. Прогомонівши більше години , nішл и залами музею ,
згадуючи минуле... Тоді не думала я й не

гадала , що ця
зустріч nроллє світло на невідомі досі факти з історії
Ананьївського nовіту кінця ХІХ - початку ХХ століть. Історія ж,
відомо , твориться людьми. Так от , про людей, точніше, про
відому анань"івську родину того часу я і хочу розповісти.
Алла, моя однокласниця, - представниця цієї родини .
Вона відкрила мені деякі таємниці свого роду і на прощання
обіцяла надіслати листа і передати деякі родинні документи .
Але трапилося так, що невдовзі вона захворіла й швидко
пішла з життя.
А тоді , роздивляючись експозицію одного зі стендів , Алла
раптом вигукнула : «Та це ж м ій дід!» - і вказала на одну з
найстаріших в нашому зібранні світлин .
Схвильована,

моя

однокласниця

повідала

про

свого

дідуся , Терентія Байбуаенка, та про його доньку Неонілу, себто
їі матір.

З годом ,

вивчаючи

карту

Ананьївського

повіту

Херсонської губерн ії, виготовлену у 1899 році землем іром
А.
Галкіним, я знайшла неподалік Мар'янівІ<И (частини
нинішнього Шелехового) два хутори, які належали Т. Байбузенку
та ще хутір біля ВрадіївІ:и, який також належав цій родині.
Байбузенки були небідними людьми. Вони волод іли
родючими, отже , прибутковими землями .

А ще , за слова ми онуки , Терентій Байбузенко володів
будинком в Ананьєві біля нинішнього молокозаводу . Будинок
стояв серед вирощеного Терентієм саду, який спускався аж до

річки . Належали йому також цегельні будинки на перш ій і
четвертій дільницях Ананьєва та млин. Знали Tepet-ia
Байбузенка як непоганого госnодаря, та доля була до нього
(мабуть,
і
до
родичів)
немилостивою.
Він
пережив
розкуркулеІ"ІНЯ,

залишившись

108

злидарем.

Як

жив,

можt;а

здогадатися , бо помер у страшному '1933-му від голоду

- в

чужому холодному сараї...

Батькова доля стала вічним невиплаканим горем для
його доньки Неоніли , яка зростала при ньому, втративши матір
у п'ятирічному віці.
Освіту Неоніла отримувала в Ананьївській жіночій
гімназії, а чи встигла Ті закінчити - невідомо. Десь на початку

20-х років минулого століття поїхала до Петербурга, щоб
вступити до мукомельного технікуму , але згодом повернулася

до батька : важко було дівчині у великому місті . Одружилася з
нелюбам , який примусив П до шлюбу, погрожуючи вислати
батька·, а то і розстріляти. Після батькової смерті Неоніла
розірвала стосунки з цією недоброю людиною. Працювала в
різних установах. Згодом вийшла заміж за військового. А потім

-

страшна Велика Вітчизняна. Як пережила Ті, знала лише

вона.

Пережила ... Піднімала дітей, працювала. Минали роки,
дорослішали діти , а мати

-

старіла . Про себе , своє минуле

майже не розповідала н і кому, навіть дітям . До останнього
свого часу залишалася незрозумілою і загадковою і для них, і
для усіх , з ким спілкувалась.

Суворої вдачі була жінка,

із

закритим серцем. Тільки з часом діти зрозуміли, що все життя
вона несла у своєму серці невимовний біль за понівечене
життя своєї родини , за все пережите нею.

Давно вже відійшла у вічність ця стражденна жіt-~ка з
- Неоніла .
Я пам'ятаю Неонілу Терентіївну, вона була жорстока і

таким рідким ім 'ям

дуже рідко посміхалася . Жила ця жінка по сусідству зі мною.

Пам 'ятаю і Ті дітей , Віктора і АЛЛу; Які також уже, на жаль .. за
вічною межею . Шкода , що не встигла Алла закінчити розповідь

про свою матір, представницю давньо.rо українського роду
Байбузенків, колишніх землевІіасни·ків Ана_ньївщини.

А Терентій (Терен) Байбузенко? Чи паr-л'ята~ хтось ще це

ім'я? Чи залишилися живими бодай ·.Rкі~ь н(:'!lцgдки з род·у
Байбузенків? Озвіться, люди ...
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ПОЛТАВЦЕВИ
Аза

Миколаївна

Полтавцева

моя

землячка ,

однокласниця . Давно ми з нею дружимо й спілкуємось. Та ще
ніколи так довго і щиро не говорили ми про наших батьків й
родичів , далеких і близьких ...

Прізвища Полтавцеви у нашому місті мають кілька родин .
За однією з версій , засновником роду був виходець з Полтави ,
котрий якимось чином опинився у наших краях і започаткував
рід Полтавців . Згодом прізвище трансформувалося на
Полтавцев.

Азиних батьків я знала непогано. Особливо маму, Ганну
Дмитрівну, з їі ТИ?<ОЮ, лагідною посмішкою. Думаю, що нин ішні
ананьївці середнього віку також {І пам'ятають: останні
десятиріччя вона пра цювала вихователькою у дитячому
садочку «Ромашка». Ганна Дмитрівна, як і чоловік {1, Микола
Юхимович,
давно
вже
відійшли за
межу життя,
але
залишилися у серцях своїх дітей і вдячних земляків.

Микола

Юхимович

Полтавцев

народився

холодного

грудневого дня 1918 року у простій працьевитій родині на
третій дільниці Ананьєва. Зростав, як усі однолітки , пізнавши
тяжкі часи , які випали на його дитинство і юність. Навчався у
середній школі N2 1, закінчив їІ у 1937 році. Вчився непогано ,
був музично обдарованим юнаком , грав на духових і струнних
інструментах.
Активну участь брав хлопчина і в кампанії з ліквідацї!
неписьменності,
проводячи
уроки
прямо
у
приміщенні
сільради, що знаходилася через город від будиночка, в якому
він мешкав.
1938 року Миколу Полтавцева призвали на військову
службу. Довелося служити аж на Далекому Сході, на кордоні з
мілітаристською Японією, яка щоразу загрожувала світові
війною. Служба не була легкою, але боєць знаходив час для
активної участі в самодіяльності - грав на домбрі . Через
багато років згадував він, до них
у частину приїздила з
концертом легендарна Лідія Русланова ...
Почалася Велика Вітчизняна. Радіо, газети повідомляють
про важкі бої, що ведуть радянські дивізії, намагаючись

зупинити ворога, про відступи наших ві~сьІ<. Микола част~
задумується

про долю

своїх рідних,

яю

опинилися

окупацїІ.
Через

якийсь

час

-

посадка

в

ешелони

в

зонІ

.

~

1

довгии

виснажливий шлях до .. . Сталінграда. Наш земляк опинився у
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самому пеклі, яким ув1ишла у світову історію Сталінградська
битва. Наші війська стояли тут на смерть. Разом зі своїми
бойовими побратимами Микола Полтавцев захищав відомий
тоді на всю країну Сталінградський тракторний завод. Це вже
згодом
про
ці
події
будуть
лисатися
художні
твори ,
зніматимуться кінофільми. А тоді це був постійний гуркіт від

вибухів,

виття

гармат,

стогони

поранених

бійців

і

крики

ошал ілих від страху людей. Там , захищаючи тракторний
завод , Микола був поранений та , до того ж, отримав важку
контузію . Хлопця майже вирили з землі , винесли з поля бою й
відправили до шпиталю в місто Енгельс. Лікуватись довелося
довго. Лікарі ставили питання про ампутацію. Але жінка-лікар
своїм особливим методом врятувала йому ногу, хоча ще до
кінця життя сиділо в ній 23 осколки і запишалися ушкодженими
сухожил ля .

Гірко було визнавати, що ти вже інвалід. Єдине, що
тішило серце, те , що вдалося знайти сестру Марію, що була
евакуйована в Татар ію. До неї, у село Соколка, він і поїхав.
Почав працювати в дитячому будинку завгоспом. І тут зустрів
свою долю, яку звали Ганна .
Народилась Ганна у селі Обухівка, що в Курській області .
В родині з покоління в покоління передавалася легенда , що
серед їхніх предків був знаний уt<раїнсьІ<ий гетьман Петро
Дорошенко . Тож у родині поважали власну історію і пишалися
нею. Батько Ганни , Дмитро, був на селі єдиною письменною
людиною, читав церковно-слав'янською , мав книжки релігійні й
світсьІ<і. Взагалі , був людиною глибоко релігійною , співав у
церковному хорі . А ще в родині розмовляли двома мовами:
батько -українською, мати - російською.
Ганна рано пізнала сирітство: у 4 роки вона залишилася
без матері, а в 9 - без батька. Дівчинку забрав до себе

старший брат Степан. Живучи у НІ)ого в Запоріжжі , вона
закінчила
педагогічне
училище
й
почала
працювати
вихователем у дитячому садку .

З перших днів Великої Вітчизняної Стеnан Дмитрович
nішов на фронт, а Ганна з його родиною була евакуйована
саме у село Соколки , що в Татарії. Зразу ж дівчина nішла
працювати вихователем у дитячий будинок, в якому були діти,
також евакуйовані з різн их міст і сіл . Були серед них і поранен~
дітки , і скалічені . Важко було дивитися на них, безпорадн их 1
голодних, наляканих численними бомбардуваннями .
Тут, у Соколках, зустріла Ганна зраненого і скаліченого
фронтовика Миколу Полтавцева. Згодом і побралися ...
ІІІ

·

Молода родина уважно слідкувала за в1иськовими
подіями, раділи кожній новій звістці про звільнення українських
земель. Особливо щасливими були новини про звільнення
Ананьєва і
загалом
Одещини.
Подружжя
все частіше
замислювалося про повернення до Миколиної батьківщини . В

родині
на цей час була вже донечка, яку на честь
санінструктора, що врятувала Миколі життя, назвали Азою.
До Ананьєва добиралися довго. Приїхали з однією
валізою і крихітною донечкою. В батьківському будинку жили
чужі люди , але усі порозумілися й стали жити разом , як у
комуналці, зі спільним коридором.
Життя ніби розпочиналося з нуля. Хтось дав стіл , хтось
стілець. Донечка спала у валізі , а дорослі - прямо на підлозі.
Ганна зразу пішла працювати у дитячий будинок. (Ще й досі
приїздять до Ананьєва колишні їі вихованці і згадуют ь свою
виховательку, яка замінила їм матір). Важко жилося родині .
Микола Юхимович часто хворів - давали знати фронтові рани
та осколки , жорстока контузія. А як він хотів жити , працювати ,

спілкуватися з людьми ... Влаштувався музичним керівником у
школу NQ З, але через хворобу довго бути там не зміг. На
сімейній
раді
вирішили :
хай
вправлятиметься
вдома ,
займатиметься дітьми, яких уже було трійко . Так і жили -- не
багато, але дружньо. Хоч війна нагадувала про себе болями й
хворобами , а все ж радували діти, що вселяли якусь віру і
надію. Поруч була лагідна дружина, яка розуміла і оберігала
йо го спокій.
Жив ветеран з вічним болем від спогадів про ту кляту
війну. Ден ь Перемоги був для нього святом особливим . Часто

бувало, що десь під вечір , коли вщухали шумні і помпезні
заходи , Микола Юхимович брав квіти , вирощені ним у
палісаднику, й прямував до вже притихлої площі Перем.оги:
Підходив ближче до пам'ятника , братської могили, клав квІти ~
довго стояв мовчки, схиливши голову. Про що дум ав у ЦІ
хвилини колишній фронтовик, кого згадував? ..
Спливав час.

Ганна Дмитрівна працювала в дитячому

будинку до 1956 року, коли заклад розформували . І з цього
часу до виходу на пенсію у 1976-му кожного дня ходила на
роботу до дитячого садочка « Ромашка ».

Лише на 2 роки пережила вона свого Миколу. Ніби і там ,

за межею , потребував він П опіки та уваги.
А
життя
продовжується.
Давно

.
повиростали

ДІТИ ,

виросли й онуки. Вони продовжують свій рід, шануючи його
історію . І це приємно .
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ПОДИХ МИНУЛОГО
Так вже сталося, що майже одночасно із одержанням із
С. -Петербурга цікавих матеріалів :і історії нашого міста, до

редакції завітала жителька Ананьєва Світлана Івані вна
Сєркова, яка принесла поштові картки, що збереглися в архіві
Ті бабусі , із зображенням деяких буді вель нашого мі ста.

Ананьївці , котрі хоч трішечки цікавляться минувшиною,
знаюп, , що перша серія таких карток вийшла нап рикінці ХІХ
століття; продовжували друкуватися вони й у першій половині
ХХ. Саме завдяки їм у Російській імперії знали про існування
на півдн і Херсонської губернії невел ичкого повітового містечка
Ананьтв.

Кілька таких поштових І<арток є і в експозиції районного
музею , але ці , щойно принесен і , я бачила вперше . Взагалі--то , з
давниною я «спілкуюся» вже майже

25

років (працюю ж у

музеї) , але не передати того дивного почуття. яке охоплює

тебе, коли відчуваєш подих давніх часів .

Ось у моїй руці одна з цих І<арток. Така знайома вулиця,

таке знайоме до болю перехрестя. Це ж кілька разів на день я
проходжу ни м. Саме тут перетинаютьс~ центральна в~лиця

мого

рідного

міста

Мільйонна
ІІ З

(нинІ

НезалежностІ )

та

Корбеєвська (Пролетарська). На передньому плані - бруківка
та невеличкі містки-переходи (мабуть, і тоді батьки міста
nіклувалися про вивід стічних вод з вулиць). І зараз на тому ж
місці є містки та канави, якими дощова та тала вода стікають у
Тилігул.

Досить широка nроїжджа частина вулиці викладена
бутовим камінням. Фрагменти їі залишились і по цей день.

Відомо, що займався цією роботою підрядчик Йона Равве
(відома й шанована в Ананьєві людина) . Вкладали каміння на
якусь особливу підстилку , і щоб краї були нижче -для стоку
води. Тут же бачимо групу людей. Хто вони? Як склалися їх
долі? На жаль, нам це невідомо.
Праворуч

-

тюремний будинок. За даними надісланого із

С.-Петербурга «ОпьІта статистического описания г. Анан.ьева»

( «Херсонские
кам'яна

ведомости»,

будівля

після

1854

г.), на той час це була перша

однопрестольної

церкви

Святого

Миколая. На картці, в глибині , Гі обриси добре видно. Відомо
також,

що десь

неподалік знаходилася ще одна

маленька

церковка дерев'яна,
яку,
згідно з даними
тих же
«Херсонських новостей», мали перенести десь у передмістя

Ананьєва. Чи перенесnи? Куди? Яка подальша доля ці єї
дерев'яної церковки, можливо, сучасниці запорізьких козаків?
На картці добре видно, якою гарною і доглянутою була
центральна вулиця повітового міста: вздовж тротуарів з обох
сторін - дерева, навіть біля тюрми. Видно стовпи. Вулиця
освітлювалась тоді гасовими ліхтарями.

Перед нами

- сива давнина, але вп і знана-таки. Цією

вулицею ходили колисt:. наші діди-прадіди, тепер ходимо ми.

Що залишимо ми наступним nоколі нням? Чи побачать вони

неповторність і красу нашого невеличкого Ананьєва? ..
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ПРО РІДНУ ЗЕМЛЮ
ВІН НЕ ЗАБУВАВ НІКОЛИ
_

У

багаторічній

роботі

з

архівами та

й

у

літературі

прrзвище Ганський зустрічалося мені не раз. Для наших місць
прізвище знайоме, колись було навіть село Ганське. Відомо ,
що поміщики з цим прізвищем володіли чималими землями в
Херсонські й губернії, особливо багато земель мал и вони в
Ананьївському повіті.
Ще в часи Катерини 11, подібно іншим іноземцям, Стефан
Ганський, представн ик давнього шляхетного роду, який служив
секретарем у герцога Рішел'є (одного із засновників Одеси),
оселився в наших місцях. Він поміняв свої землі в Галіції на
землі в Херсонській губернії, і ніколи про це не жалкував . Тут

надовго залишилися його нащадки . Рід Ганських, заможний і
культурн ий, зробив свого часу чималий внесок у розвиток
держави , яка прийняла його предків у давні часи . Відомо , що
серед Га нських було багато військових , юристів , вчених та
митців.
Намагаючись досконаліше вивчити історію Ганських, я
перегорнула чимало видань та довідників різних часів. І мене
не полишає думка, що на якомусь відрізку історії цього роду
через Евеліну Ганську можна вийти й на зв'язок з Оноре де
Бальзаком.

На теренах Херсонської губернії представників роду
Ганських було чимало. Мешкали вони у своїх маєтках , любили
сільську природу і спокій, інші мешкали в Балті, Одесі , за
кордоном , буваючи в рідних місцях наїздами.

V

Мене вже давно цікавив Петро Павлович Ганський . Иого
мальовничі твори я бачила в Одеському художньому музеї
ран іше . А зовсі м недавно побачила ще кілька пейзажів і етюдів

Ганського , які були передані музею його племінницями . Ці
твори так вразили мене своєю досконалістю, що захотілося
більше дізнатися про його життєвий і творчий шлях .

Петро Павлович Ганський народився в 1867 ро~і в
f1наньївському повіті , в родовому маєтку Миколаївка . Иого
~атько . Павло Петрович , отримав освіту у Франції, довгий час
був управителем Херсонського Дворянськqго банку. В 1870
V

році він переїхав з родиною до Одеси. Иого старши~ син

Петро змалку любив малювати, а згодом все б rльше
захоплювався живописом . З 1885 по 1889 рік він відвідував

Петербурзьку Академію мистецтв, а закінчив художню освіту
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Пе.тро Ганський у Парижі, в Академії де Бо-Арт. Увесь цей час
плІдно працює в живописі , пише пейзажі, портрети , жанрові

композиції. Незважаючи на те, що більшість часу знаходиться
за кордоном, бере участь в усіх художніх виставках Одеси та
виставках Товариства південноросійських художників .
Події 1917 року застали П~тра Ганського в Одесі під час
чергового приїзду з Парижу. Иого одеський будинок було
пограбовано, батьківські садиби в повіті розгромлені. Самого
Петра Павловича за3рештували і засудили до страти . Смерті
уник лише тому, що до Одеси встуnили деніІ<інські війська. З
допомогою друзів зміг виїхати за кордон і в Росію більше не
повернувся.

Говорячи про зовсім небажаний від'їзд на чужину, не
можна

не

згадати,

скільком

людям

довелося

назавжди

залишити рідний дім , аби
уникнути страшної долі тих, хто
залишився вдома. Так сталося і з родиною Флори нських, про
долю якої розповідь ще попереду .
Петро Ганський назавжди оселяється в Парижі . На той
час у цьому прекрасному європейському місті збиралося
чимало емігрантів з Росії, і серед них у нього було багато
знайомих, яким він намагався допомогти. П . Ганський плідно
займається живописом : пише пейзажі паризьких передмість,
портрети знайомих і своїх колег-митців . Багато працює,
спілкується з різними людьми , але ні на мить не забуває про
залишену ним батьківщину , дуже переживає за долю рідних,
які залишилися там .

Мабуть , оця постійна гіркота від зламаного життя і
безвихідність привели його до католицької віри. Згодом він
прийняв сан священика й оселився у монастирі п ід Парижем.
Все своє життя у Франції Петро Павлович Ганський допомагав
російським біженцям, по собі знаючи, як важко їм у вигнанні .
Як художника-емігранта з Росії, йо го знають і поважають
у культурних салонах
Парижа.
Він
не був активним
громадським діячем, він був витонченим камерн~м ми.тцем

Але його ім'я назавжди поруч з іменами К. КостандІ , П . НІльса ,
Е. Буковецького, Т. Двойкіна.

.

Свій земний шлях П . п. · Ганський закінчив у 1942 роцІ :
похований на монастирському кладовищі . Він залишив
великий архів з листами ,
спогадами ,
філософськими
роздумами та фантастичним романом « Черво~а зірка ».

Архівна спадщина уродженця Ананьївського повпу ПетІ?~
Павловича Ганського і досі зберігається в держав ному арХІВІ
Франції.
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МИРОВИЙ СУДДЯ
ЮЛІАН ЧАРНОЦЬКИЙ
Уважний погляд немолодого вже
чоловіка у традиційному на той час
офіційному одязі. Сивина на сі<ронях і
вусах. Хтозна , яка причина привела
його до фотографа .. .
З далеких вже часів дивиться на
нас дійсний статський радник Юліан
Адамович
Чарнецький ,
представник
давнього

шляхетського роду.
Багато
років жив він у нашому місті. Сучасник і

колега Петра та Харлампія Чиt<аленків,
відомих
в
Ананьївському
повІТІ
землевласників (дядько і батько Євгена
Чикаленка) .
Юліан Чарнецький був висоІ<оосвіченою людиною , його
поважали прості люди за чесність і порядність.
Старожили

розповідали ,

що

Юліан

Адамович

дуже

любив будинок по вулиці Пушкіна , в якому мешкав разом із
своєю родиною. (Хочу зазначити , що цей будинок був одним із
перших цегляних будинків , збудованих у нашому місті). Біля
будинку завжди було багато квітів , а гарно викладена доріжка
вела

від самого порогу до будинку суду,

в якому

служив

мировим суддею Юліан Чарнецький.
В родин і зростало двоє дітей. Донька Марія була першою
дружиною і поетичною музою ананьївського поета Олександра

Лукашевича і дуже рано пішла з життя. Син Володимир, як і
батько,

був юристом,

закі нчивши

Московський

університет.

Доля Володимира Юліановича Чарнацького трагічна . За
даними його доньки Лизавети Володимирівни, у 19З8 році він
був заарештований і розстріляний у м . Балті . Посмертно
реабілітований. Вона ж висловила думку, що будинок, в якому
знаходяться нині наш історико-художній музей , належав
Чарноцьким.
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ВОНИ БУЛИ ПРОФЕСІОНАЛАМИ
У сімейних архівах багатьох
ананьївців
зберігаються
фото
картки знайомих та родичів, які

робилися давно, іноді дуже давно.
Це вже наш і діди й прадіди
залишили нам на згадку про себе

зображення

своїх

родин

і

свої.

Йдучи усією родиною до майстерні

· фотографа,

всі

готувалися

до

цього заздалегідь, обмірковували,
у що нарядити дітей, як одягтися
дорослим.

Сам

процес

фото-

графування
був
для
всіх
незвичною, особливою подією.

А. В. Кольцов

Радію, коли потрапляють до рук такі знімки. В нашому
родинному архіві серед багатьох я виділила одне фото. На
ньому
мій
дід
Андрій
Васильович
Кольцов.
Мій
двадцятип'ятирічний дід! Диво, як на мене. Зроблено знімок в

Ананьєві, у фотографії <·:Верещагинь» в 1912 році. На звороті
табличка-штемпель
(клеймо} ,
де
вказана
адреса
фотомайстерні: «Ананьєвь Херс. губ ., Миллионная у лица , дом
Лукачера». Крім того, подаються відомості, що ця фотографія
«удостоена серебренной медалью С.Х .В .»

Тут же зроблено ще одне фото, на якому зображена
зовсім маленька дитина. І якщо скажу, хто ця дитина , яку на
початку ХХ століття фотографували щасливі батьки , то люди

середнього і старшого віку мимоволі nосміхнуться і згадають

своє дитинство. Це фото зовсім малесенького і такого відомого
багатьом ананьївцям Мейєра Ісааковича Бондарева . Отакої!
Цікаво, від чого nоходить назва фотографїі? Чи це ім'я
власника-фотомайстра , чи може назва пов'язана з іменем
художника-баталіста 13. В.
Верещагіна? Чи знайдеться
відповідь?
А оце тримаю у руках фотокартки учениць Ананьївської

жіночої гімназії, зроблені в 1909-191 О роках. Чарівна
молодість, гарні обличчя. скромний одяг, в очах думка. Багато
про що можуть розповісти ці знімки , дякуючи табличкам на
І

!8

.

зворотньому боці. Спочатку фотомайстерня належала Н. Д.

Халфіну, а через рік їі хазяїном став А. Г. Кейсерман. Чому такі
зміни,

невідомо. І ще одне . Завдяки цим табличкам можна

уточнити

адресу

фотомайстерні:

«Ананьїв-ь

Херс.

губ.,

Миллионная ул. (противь гостин. Грандь-Отель)». Це на фото,
зробленому у Хал фіна, а вже у А. Г. Кейсермана читаємо

уточнення:
«Ананьївь Херс.
губ .,
Миллионная ул .,
уг.
Пуш кинской». Тепер уже можна уявити собі м ісцезнаходження
і фотомайстерні, і навіть «Грандь-Отеля».
Нещодавно

тримала

в

руках

дві

дивні

фотокартки .

Перша зроблена у Халфіна. Це родинний знімок. На другій ,
зробленій

через

Майстерня

одна ,

деякий
а

час ,

хазяїн

фото

змінився .

глави

ЦІЄІ

Можливо ,

родини.
хтось

з

ананьївців старшого покоління і згадає цю родину або ж ·п
· главу. Є припущення, що це службовець міської управи Л. В .
Жардецький.
Кожного разу, коли торкаюсь старих фотокарток, думаю :

якими ж майстрами були ці люди , як любили свою справу!
Вміли і посадити правильно , і світло направити як слід, і фон
підібрати. Знали всі таємниці фотосправи , тому їхні знімки
добре збереглися і до наших часів. Так що нинішні фотографи
з ультрасучасними апаратами можуть їм тільки позаздрити.
Багато різних статистичних даних довелося мен і
перечитати , але ніде не знайшла, щоб фотографи були

окремо виділені . йшли вони всі як ремісники. А жаль. Вони , ці
ремісники, робили свою справу чесно і залюбки , для людей . А
значить

·-

і для майбутнього.

І
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А ВМИРАТИ ПОКЛИКАЛА РІДНА ЗЕМЛЯ
Кілька років тому балтський краєзнавець Іван Поліщук
розповів мені, що розшукує місце поховання знаного колись у
Балті ігумена Єфрема. Було відомо, що останні роки свого
життя ця людина жила в Ананьєві і похована на одному із
сільських кладовищ. Я намагалася відшукати могилу , питала
про це в людей , та все марно ...

Якось
у
розмові
зі
своєю
однокласницею
Азою
Полтавцевою обмовилася про свій марний пошук. На мій
подив, вона сказала , що ім'я ігумена Єфрема їй добре
знайоме. Ще більше була вражена тим , що він їІ родич , брат Іі
рідної бабусі . І вона залюбки поділилася своїми спогадами, що
закарбувалися в їІ пам'яті з дитинства. А ще через деякий час
у мене в руках були витяги з особистої справи ігумена
Єфрема, що зберігається в Одеському єпархіальному архіві.
Ігумен Єфрем (у мирському житті Афанасій Ми колайов ич
Решетников) народився у 1886 році в Ананьєві . І понині серед
його рідні побутує легенда про причину, що привела його до
Бога . У його матері чомусь вмирали новонароджені діти . Для
родини це було великим нещастям. Однієї ночі жінка побачила
уві сні ангела, який повідав їй, що народивши дитя, яке вже

билося під серцем, вона мусить віддати його у служіння Богові ,
і тоді в неї діти не вм иратимуть.

Так усе й відбулос:;я. Народився хлопч ик, його охрестили і
нарекли Афанасієм. Родина була ві руюча. Тут не тільки
сумлінно працювали, а й щиро молилися і ніколи не забували
про віщий сон матері, у якої після Афанасія народилося ще
кілька діточок.
Хлопчик ріс, закінчив церковно- парафіяльну школу , потім
на вчався у ремісн ичій школі. (До реч і , навчання в ній дуже
згодилося у в ажкий час). Згодом Афанасі й ста в послушниІ<ом
Балтського Федосіївського монастиря.

Під час Першої світової війни потрапив до вій ська
рядовим . Близько трьох років перебував на різних фронтах, а
1918-ro повернувся до Балти , у монастир , і н іс послушни цьку
службу.
·
1923 рік у житті послушника Афанасія Решетникева с_тав

знаменним : він був пострижений у ченці , отримавши нове І м'я
- Єфрем .
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Країною тим часом

котилася хвиля боротьби з усім

старим, в тому числі з релігією. Монастир було закрито, а ченці
розійшлися по всіх усюдах. Майже 20 років Єфрем жив серед
звичайних людей , працюючи столяром, проте завжди у
молитвах.

У листопаді 1941 року з дозволу румунських окупаційних
властей у Балті знову відновив свою роботу Федосіївський
монастир. Чернець Єфрем знову опиняється в ньому і несе
свою службу.

Ніхто не знав, що відбувалося в серці цієї людини у ті
страшні, жорстокі часи . У своїх молитвах він благав Бога
послати людям розум і терпіння, щоб закінчилася ця в ійна і не
гинули люди.

Після вигнання фашистів чернець Єфрем залишається в
.монастирі. Наприкінці

1944 року єпископом Сергієм він був
посвячений в ієродиякона, а згодом - в ієромонаха. За
сумлінне виконання своїх обов'язків неодноразово отримував
церковні нагороди .
Отцю Єфрему довелося служити в різних церквах
Одещини.
Та
найбільше
часу
він
віддав
Балтському
Феодосїівському монастирю. У 1955 році був посвячений у сан
ігумена в Успенському Кафедральному соборі Одеси.
Відчувши наближення кінця свого земного шляху, отець
Єфрем приїхав в Ананьїв до своїх рідних, яких дуже любив .
Треба сказати, що при ньому була помічниця , черниця
ЄвдоІ<ія, якій доручили прислуговувати ігумену, скільки буде
потрібно.
Поховали отця Єфрема у 1972 році на цвинтарі третьої
дільниці Ананьєва, під Одеською горою. Зовсім недалеко від
тих місць , де проходило його дитинство , де жили його родичі .
Аза Миколаївна згадуЄ, що за своє життя отець Єфрем

час
від часу
навідував свою рідню.
З'являвся без
попередження , іноді у супроводі молодого послушника. Вона й
досі пам' ятає його посмішку , добрі очі і скромні дарунки, якими
він балував їі, маленьку .

.. . Вдивляючись у фотокартку отця Єфрема, зроблену

для особової справи, мимоволі замислюєшся: як змогла ц~
людина відмовитись від усіх принад мирського життя 1

присвятити себе служінню Богові? А чи І<ожен із нас може
вчинити так? Ой , далеко не кожен ...

l2 1

НЕЗАБУТНІЙ ОРЕСТ МЕДЕЛОВИЧ
Пам'ятаю,

навесні

«Вістях Ананьївщинw

прочитала

у

(N2 25, 2011 р.)

статтю Т.
Г.
Зубкавої «Незабутній
березень 1944-го» і сама поринула у
спогади.

Декого
мого

з

учасників

рідного

авторка,

я

міста ,
знала,

визволення

про

які

пише

листувалася

зустрічалася з ними nід час "іхніх
приїздів до Ананьєва. Дехто з них
мешкав тут уже в nовоєнні часи.

Усіх

пам'ятаю ...

А nам 'ять раптом вистрілила ще одним спогадом , ще
одним ім'ям - Михайло Орестович Меделович.
Це йому своєму вчителю і наставнику, чимало уваги
nриділив Борис Робул, уродженець Ананьєва і учасник його
звільнення, у своїх спогадах, що друкувалися на шnальтах
нашої районної газети. Саме до нього, свого улюбленого
Вчителя, поспішив він після звільнення міста, щоб розnовісти
про побачене на шляхах війни , розповісти про бойових друзів,
про свої мрії після перемоги над ворогом. Але не судилося

побачити його живим.
Колишні педагоги, сестри Глинські, які опікували хворого
Меледовича. розповіли Борису Пантелеймоновичу про останні

дні його Вчителя.
Згадалася мені ще одна вихованка Михайла Орестовича .

Віра

Баранова.

Це вона

nередала до

музею

фотокартку

вчителя і на моє nрохання написала свої сnогади про нього .

Саме

Віра

Євгенівна

назвала дату

його

поховання

-

17

березня 1944 року. Вона розповіла, що, незважаючи на
присутність у місті оскаженілих від люті окупантів , похорони
Вчителя були багатолюдні і з прощальними промовами .

В Ананьєві Меделовича знали й поважали. Навіть у
страшні часи окупації колишні учні навідували його. Серед них
була

і

Віра

розчулений

Баранова.

Михайло

Вона

згадувала

Орестович

показав

як

одного

разу

їй

книжки

Лесі

Українки з їі дарчими написами і портрет поетеси. на якому
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було написано
Лариси».

їі

рукою:

«Незабутньому

Михайлику

від

Тема стосунків Михайла Меделовича і Лесі Українки
цікавила
мене давно.
Перечитувала
все,
що було
в
бібліотеках, їздила в архіви Одеси , Києва, Львова. Але про

спілкування Лесі з учителем гімназії з повітової-о
Ананьєва

не знаходила

нічого.

міста

Ця тема зацікавила тоді

і

архівістів-львівян , вони допомагали мені у пошуках. Але всі
старання виявилися марними .

Борис

Меделович
стосунІ<И

припустив,

що

на

з

лікуванні

Лесею

в

Українкою

Єгипті .

Дружні

вони підтримували довго , до Лесиної смерті.

Баранова
учителя .

Робул

познайомився
стверджувала ,

що

вона

бачила

листи

Віра

Лесі

в

Цілком природно , що перебуваючи в Одесі , поетеса

могла дозволяти собі відвідувати свого друга в Ананьєві. Для

неї він дійсно був другом . А для провінційного вчителя вона
стала таємним коханням , єдиним на все життя. І чи не було це
причиною того, що він так і залишився неодруженим?
Не так давно проходила повз будиночок, в якому мешкав

Михайло Орестович. Нинішні хазяї зробили багато змін у цій
невел ичкій

будівлі,

яка

таємничість . П обачила

раптом

-

загубила свою

серце зайшлося,

привабливу

наче загубилося

щось дороге , неповторне .

Згадалося ще, що колись (розповідали люди) деякі речі з
будинку

Меделевича довго

знаходилися

в

редакції

нашої

районної газети , а потім щезли. І н іхто вже не знає, де вони .
Мабуть, утилізували .. .

Не знайшла я і місце поховання Вчителя. Не встигла Віра
Євгенівна мені його показати . Так і віді йшов у глибоке минуле
Вчител ь , який був кумиром для своїх учнів . І чи є ще серед
живих хтось з його учнів?
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СТОЯВ СЕРЕД ЛІСУ МОНАСТИР ...
В

одному

ведомостей» за
отримала

з

номерів

наша

«Херсонських

губернських

рік (який, до речі, кілька м ісяців тому

1854

редакція

з

С.-Петербурга)

знайшла

інформацію про те, що десь на початку періоду заселення
нашого краю (після Яської угоди 1791 р.), на відстані 27 верств
від сучасного Ананьєва , неподалік від казенного поселення
Пасицели був заснований монастир. Розташовувався він
посеред мальовнич их, довол і високих гір на право му березі

Тилі гула. Густий ліс та гори надійно захищали анахоретів від
частих набігів татар і турків.
Про монастир цей
легенд,

іноді

темних,

таємниць . Автори

і

існувало чимало різних історій та
було

в

них

багато

розбіжностей

і

« Опьtта статистического описания города

Ана н ьева» записали оповідь, почуту від сторіч ного старця
Осипа , який доживав свій ві к у цьому відлюдному місці .
Пустельник своїми силами збудував собі хижку, в якій був стіл
та лежак, а в темному кутку стояла власноруч зроблена
домовина . За словами Осипа , коли цар російський « Обійняв»
ці

землі ,

він

(Осип)

прийшов у

ці

краї

і

вже

застав

тут

монастир.

С початку він був хворостяний, але за ігумена Кирила
було збудовано церкву та поставлено дерев'яні кел ії.
Старий Осип розповідав про напад, який вчи н или на
монастир гайдама ки. Вони пограбували та зруйнувал и його , а
тодішнього ігумена Тимофія вогнем катували,

ви рива ючи з

нього з ізнання, де знс:tходяться монасти рські багатства. Чи
бул и ті скарби взагалі , чи були віддані розбійн ика м - невідомо .
А скаліченого ігумена таки вилікувала пасицел ьська знаха рка .

Через деякий час монастир було закрито ; ігумен разом з
ченцями

переселився

Невеличка

до

монастирська

Катериносл а вського

одноnрестольна

монастиря .

церква

Успіння

Пресвятої Богородиці була перенесена в село Качаровку
(Качуровку), що належало поміщикам Бородавкіним . Було це

задовго до 1854 року , тому що, за словами авторів « Опьпа

статистического описания города Ананьева» , н іяких слідів
знаходження монастиря у вказаному місці майже не було ,
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окрім

ріденького

лісу

та

двох

колодязів,

виритих

колись

ченцями .

Відомо

також,

що на тому місці , де стояв престол
була маленька капличка. У ті давні
роки, в день Успіння Пресвятої Богородиці , мешканці Пасицеn
та сусідніх сіл приходили до місця колишньої монастирської
церкви відправляти молебні з вод освяченням .
монастирської церкви,

Для

мене

новиною

(вважаю,

що

і

для

багатьох

ананьївців) стали відомості, що в Байталах десь близько
роІ<у також був заснований монастир. У

1849

залишився

а

лише

прекрасний

фонтан ,

статистического оnисания города АнаНІ>ева»

1700

році від нього

на

час

(1854

«О пьrта

рік) не було

вже й. фонтана .
Цікаво, чи знають про існування на початку

XVI II століття

монастиря в Байталах сучасні жителі села? Чи збереглися
серед старих людей якісь легенди щодо цього факту?
Так по краплинах відкриваються все нові й нові сторінки
історії Ананьївщини ...
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НЕСКОРЕНІ
М. Дмитренко

Багатьом з нас, хто відноситься до середнього та
старшого покоління , добре відомо про діяльність героїв
молодогвардійців, «Партизанської іскри», бойової одеської
групи на чолі з Молодцовим-Бадаєвим ...
Але значно
пізніше ,
лише через 25
років після
визволення Ананьєва від німецько-фашистських загарбників,
після напружених, тривалих пошуків з боку nрацівників
місцевого райкому комсомолу і червоних слідопитів вдалося
натрапити
на
документи
румунських
карних
органів
(сигуранци), які й розкрили таємницю Ананьївського підпілля .
Особливо
схвилювала фото ,
зроблене
біля · стіни
Ананьївської жандармерії перед відправкою підпільників · у
Тираспольську в'язницю, де над ними і відбувся суд. Як вказує
румунська

знаходяться

контррозвідка ,

найбільш

на

фото

в

«небезпечні»:

Кузьмінський, член КПРС з

першому

Ілля

ряду

Максимович

1918 року , відоми й як хороший

політичн и й організатор і особистість; керівник підпілля .

Далі , поряд з Кузьмінським , - Дем'ян Дробінков, який до
початку війни працював охоронни ком на Ананьївському лікеро
спиртовому заводі. З допомогою Кузьмінського ввійшовши до
складу підпілля. Олександр Сенчен ко (Кутик) та
Іван

Виноградо в - вихованці дитячого будинку м. Ананьєва. За
визначе ння м румунських карн их органів, Ваня Ви ноградов був
nартизанам, перекона ним комуністом (хоча йому на той час
ішов 17-тий рік, і він був комсомол ьцем) .
В доповідній записці начальника штабу З-го румунського

корпусу полковника Пелімона за NQ 21, 484 від 1З червн я 1943
року вказується , що він «спробував роззброїти жандармського

унтер-офіцера. В поєдинку з останнім умів його паранити
багнетом .

Був,

комуністом

як

зазначалося,

Володимир

надзвичайно

Єрмоленко .

У

небезпечним

нього

знайшли

мисливс ь ку рушницю .

Всі названі вище , як особливо небезпечні , були закуті в

кайдани єдиним ланцюгом : замок цього ланцюга висить на
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правій руці Володимира Єрмоленка, а ліва рука, перебита на
допиті, нерухомо звисає.
Підпільники
різними
шляхами
здобували
зброю
і
відправляли в байтальські, балтські, жеребківські ліси. Через

балтських
партизан
з
допомогою
зв'язківців Анатолія
Рябчинського підтримували зв'язок з відомим партиЗанським
загоном
«Буревісник» ,
що
діяв
у
савранських
лісах.
Надзвичайно складну місію виконували Ганна Дідок та Надія

Вінницька.

їм було доручено

входити в довір'я

поліцаїв ,

німецьких і румунських офіцерів і з їх же допомогою
одержувати необхідну інформацію та доставляти їі до діда
Трохима в Байтали (це дід Ганни Дідок). Часто в мішках разом
з кар~оплею доставлялися гранати, динаміти, інші види зброї.

Ганна Дідок у цей час працювала офіціанткою в
ресторані «Бухарест», розташованому в селі Жеребковому.
Головним
завданням
підпільників
було
згуртувати
навколо себе патріотів і, озброївшись, встановити тісний
зв'язок з іншими підпільними групами і партизанськими
загонами, щоб на підході Червоної Армії вдарити по німецько

фашистських загарбниках з тилу. Чимало вони зробили для
того, щоб вселити у душі людей надію t-ta перемогу.
Та до кінця виконати своє завдання не встигли. Румунські

каральні органи у травні

1943 року

напали на слід підпілля ...

Йдучи на зв'язок з балтськими партизанами. Микола

Дроздов і Іван Виноградов на станції Балта несподівано
натрапили на засідку фашистів, які й затримали їх . При обшуку
у них знайшли зброю (пістолет) і підроблені перепусткІІ; . Таким
чином хлопці потрапили до ананьївської жандармерії.
Невдовзі , 18-20 травня, було заарештовано й інших
nідпільників. Почалися звірячі тортури, знущання.
Головне, що цікавило ворога, - дізнатися, де захована
зброя . За їхніми підрахунками , членами ананьївськоrо підпілля
було заготовлено і сховано в байтат~ських та жеребківських
лісах майже дванадцять возів зброї.
Підпільників підвішували за ноги вниз головою і били
гумовими палицями по п'ятах, під нігті заганяли голки. Потім ,

побитих і зранених, кидали в камери-одиночки, темні і вологі .
Але ніщо не могло зламати підпільників, ніхто не вказав

місце зберігання зброї, про що так хотіли взнати вороги.

Тоді начальник жандармерії Тарасевич, який до війни

працював завгоспом у місцевому дитбудинку і був свого часу
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притягнутий радянським судом до кримінальної відповідальності
за розкрадання дитячого майна та продуктів харчування, вдався
до нелюдського вчинку, щоб зіграти на найболючішому материнській душі. Він привіз з Байтал двох маленьких доньок
Ганни Дідок (два та чотири роки) , які проживали там в їі тітки,
завів їх в камеру, де знаходилась Ганна, поставив їх у стіни
витягнув пістолета і звернувся до Ганни:
- Ну що? Скажеш, д·е схована зброя?! Інакше пристрелю
твоїх цуценят!

- Стріляй! Стріляй, гад! - крізь зцімені зуби мовила
підпільниця. - Прийдуть наші і nомстяться тобі за все! Стріляй,
все одно нічого не скажу.

Тарасевич

почав

натискати

на

курок.

Кулі

лягали

смертельними візерунками навкруги дитячих голівок. Менша з

доньок Ганни із жаху рученятами закрила обличчя , _ а
старшенька з такою ненавистю дивилася на зрадника, що той
аж затремтів від люті.
Нічого не добившись, розлючений Тарасевич виштовхнув
дітей геть.
Знову допити і катування . . . Всі настільки були змучені ,
що стояти на ногах не могли. А відпочити не давали, все
допитували й допитували. І вдень і вночі.
Щоб хоч якось виграти час і дати своїм товаришам
змогу перепочити, Ваня Виноградов вдався до хитрощів. На
черговому допиті дав згоду вказати місце зберігання зброї.
Підпільник у супроводі двох поліцаїв і румунського унтер-офіцера
вирушив у байтальський ліс. На вказаному юнаком місці поліцаї
починають копати землю, хоча того, чого шукають, тут і в помині
не було.
А Іван в цей час жадібно вдихає чисте лісове повітря, яке
аж лоскоче ніздрі ... Навколо зелень, чути голоси птахів ... Ліс,
свобода ... Та на ногах- кайдани.
В цей час унтер-офіцер нахилився, щоб подивитися, у що
вдарилась одна з лопат поліцаїв, і Іван , користуючись моментом .

вихопив у нього багнет і хотів нанести йому удар в спину, але той
різко повернувся і удар прийшовся в мече. Розлючений фашист
одразу ж вихопив пістолет, прострілив хлопцеві руки, ноги і його,
ледве живого, доставили в жандармерію. Там навіть фашисти

були приголомшені вчинком Івана Виноградова, і на деякий час
припинили допити.
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В серпні 1943 року , так нічого і не добившись від
підпільників, їх відправили в Тираспольську в'язницю. де у
вересні над ними відбувся суд.
За
організацію
підпілля,
зберігання
зброї
і
радіоприймача , за розповсюдження листівок з повідомленнями
Радінформбюро Іллі Кузьмінському, Дем'яну Дробінкову, Шурі
Сенченку, Івану Виноградову, Володимиру Єрмоленку та
зв'язківцю з балтської партизанської групи 16-річному юнаку
Анатолію Рябчинському рішенням військово-польового суду
загарбників було винесено смертний вирок. Іншим - вічна
каторга та довгі роки тюремного ув'язнення ...
Володимир
Єрмоленко
і
Шура
Сенченко
добре
малювали. Знаходячись у камері смертників, вони на стіні
намалювали велику панерамну картину, де був зображений
танковий і повітряний бій, а посередині - піп з піднятим
хрестом і написом: «Амінь!»
На той час
у
в'язниці
відбувалася
інспекторська
перевірка , і , коли німці зайшли до камери та побачили гарно
намальовану панерамну картину, то схвально загелкотіли:
«0-о-о! Гут! Гут! ... »
А коли добре роздивились і побачили , як під ударами
радянських
танків
та
літаків
горить
«непереможна»

фашистська техніка, то вмить павихоплювали пістолети і
почал и допитуватись, хто малював. Нічого не добившись,
примусили вологими ганчірками стерти зображене.
Незабаром настало найтрагічніше. В листопаді 1943 року
усіх, кому було винесено смертний вирок, по-звірячому
розстріляли в Колтуковій Балці біля Тирасполя.
В березні 1944 року німці, не довіряючи румунам , взяли

в'язницю в свої руки. Почалося масове знищення всіх
арештованих, незалежно від строків ув'язнення. Для цього
пристосували машини-душогубки, а декого розстрілювали з
автоматів. Всього було знищено близько 5000 чоловік, із них в
Колкутовій Балці - 3500 чоловік і на Бородинській площі- 1500.
Як розповідають очевидці , звірства фашистів тривали
майже два тижні.

На

вантажних

машинах

під

охороною

автоматників

привозили заарештованих. Вручали лопати , щоб копати собі ·
могилу. Потім ставили на краю траншеї. Лунала автомат~.а
черга .

Наступна партія ув'язнених
товаришів і копала могилу для себе.
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засипала

землю

своtх

Сюди
ж
вивантажували
трупи
замордованих
у
душогубках. Як згадують тираспільчани, земля тут стогнала і
ворушилася кілька днів, бо засипали напівживих. Перед
розстрілом Іван Виноградов і Василь Буженко залишили свої
написи на стінах Тираспольської в'язниці.

Про це говорив у своїй доповіді на інструктивній нараді
пропагандистів м. Кишинева в жовтні 1944 року секретар ЦК
КП /б/ Молдавії С. Зеленчук:
С
с.одроганием
каждь1й
прочтет
на
стенах
Тираспольекай тюрьмь1 надписи содержавшихся здесь жертв
немецко-румь1нского фашизма. Вот некоторьІе из них: «Здесь
сидели в тюрьме и присужденьІ к расстрелу Вова Кушталь и

его друг Ваня Аркзвенко 2 ап. 44 г.», «Виноградов Ваня
расстрелян 17-ІХ г. Ананьев - получить Белоус Клаве».
«Братья, отомстите за нашу кровь , за кровь советских людей ,
бейте немцев беспощадно». «Прощайте, папа , мама и брат
Колечка. Ваш сь1н Вася Буженко, г. Ананьев».
Пішли з життя славні сини і дочки нашої Батьківщини, не

схиливши голови перед фашистськими катами. їх потріб но
завжди пам'ятати і ніколи не забувати тільки за те, що вони не
схилили

голови

перед ворогами всього людства,

витримали

всі муки і героїчно прийняли смерть, не скорившись ворогу.
Часто зустрічаючись з молоддю і ведучи розмову про

діяльність ананьївського комсомольсько-молодіжного підпілля ,
я інколи чую такі репліки : «А чи варто говорити
підпільників, якщо чимало хто з них і не стріляв ні разу».

про

У відповідь доводитьсЯ нагадувати слова місцевого
поета, колишнього вчителя середньої школи NQ 2 м. Ананьєва
Петра Лошкарьова:
Да. Кое-кто из них и не стрелял ни разу,
Но бьmо от чего им жизнью рисковать.
Не ради славь1 и не по приказуИ зто, братцьІ, надо понимать.

В 70-80-ті роки в Ананьєві було чимало зроблено для
увічнення пам'яті членів згаданого підпілля.

Рішенням сесії міської ради від 19 лютого 1975 року на
ЗО-річчя Перемоги радянського народу у Великій
Вітчизняній війні ряд вулиць і провулків перейменовано.
Відтоді вони стали носити імена героїв-підпільників: Василя
Буженка, Івана Виноградова, Володимира Єрмоленка .

честь

ІЗО

Згідно з клопотанням місцевої . влади Ананьєва пам'ять
шістьох, розстріляних в Колкутовій Балці Тирасполя - Іллі
Кузьмін ського, Дем'яна Дробінкова, Олександра Сенченка,
Івана Виноградова, Володимира Єрмоленка та зв'язківця
балтської групи юнака Анатолія Рябчинського - увічІ~ено на
меморіальному комплексі в Тирасполі , де на стін і гранітними
буквами, як гімн пам'яті загиблим, викарбувані слова Роберта
Рождественського:
Слава Вам, храбрьtе,
Слава, бесстрашньщ
Вечную славу поет
Вам народ.
Добпеетно жившие,
Смерть сокрушившие,
Память о Вас
Никогда не умрет.
Як хочеться, щоб ці слова ми завжди пам'ятали і не
тільки в ювілейні дат111 ..,, . .
.
.. .

В 1975 році на терИтсфії Ана.ньЄва та~ р:ай6ну :-1 березня по
травень велася зйомка документа-':1\>\'ІС)РР ' фільму «Допоможіть
знайти» , в якому багато кад'І:>ів .. гІрисвячується діяльності

Ананьївського комсомольсько-молодіжного підпілля.
Указом Президії Верховної Ради УРСР від 6 березня

1973 року за хоробрість і відвагу, виявлені в боротьбі проти
німецько-фашистських
загарбників
в
період
Великої
Вітчизняної війни 1941-1945 рр. від імені Президії Верховної
Ради СРСР медаллю «За відвагу» посмертно нагороджено
члена ананьївського підпілля Володимира Єрмоленка.
В багатьох школах та інших навчальних закпадах, а також
на підприємствах та установах було оформлено кімнати на кутки
Бойової Слави, активно проводилась робота по ви хованню
підростаючого покоління на бойових і трудових традиціях нашого
народу, екскурсії, авто мотопробіги по місцях бойової і трудової

слави, :іустрічі з учасниками Великої Вітчизняної війни .
Наказом Президента України від ЗО жовтня 200'1 року 22
вере сня віднині буде святковим Днем партизанської слави для
учасн·иків партизанського та підпільного руху .

., . .
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